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ملخص البحث:
يسعى البحث إىل مقاربة النصوص العربية القدمية مقاربة تثبت ما تتمتع به من إمكانيات عدة ،تسمح
بدراستها ضمن مناهج ورؤى متعددة ،يف ضوء النظرية النقدية واللغوية احلديثة ،ويطبق ذلك على قصيدة
الرندي" مبطلعها" :لكل ٍ
ِ
الع ِ
يش إنسا ُن"؛
شيء إذا ما مَتَّ نُقصا ُن ....فال يـُغمـر
"أيب البقاء ُّ
بطيب م
الستشراف آفاق جديدة يف دراسة هذا النص العريب القدمي املتجدد ،مقاربة سيميائية وتناصية حديثة؛
تروم سرب غوره ،وما ميور فيه من ثنائيات ،وتضاد ،ومقابالت ،وتكشف كيفية توظيف اللغة الشعرية فيه،
بكل ما تزخر به من بديع وطواعية واتساق .وتوصل البحث إىل أن هذه القصيدة تتبع يف هنجها
القصيدة العربية القدمية؛ يف السبك والنظم ،واهليكل اخلارجي وغريه ،وتعد من أشهر قصائد االستصراخ
وراثء املمالك ،كما لوحظ حتقق الثنائيات يف فضاء النص ،وإمكانية تطبيق "مربع جرمياس السيميائي" يف
كثري من املواضع ،وبرزت احلقول الداللية واضحة كذلك ،وجاء التكرار ليقوي شوكة املعىن ،ويؤكد عمق
الداللة ،وعزز ذلك كله حضور سيميائية الثقافة ،وسيميائية التواصل.
الرندي-راثء املمالك-التناص-عتبات النص-السيميائية.
الكلمات املفتاحيّة :نونية ُّ
Abstract
The study tries to approach Arabic traditional texts in a manner that would open
broader possibilities that would allow them to be studied through different methods

 أستاذة مشاركة ،يف قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،كلية اإلنسانيات والعلوم ،جامعة عجمان ،اإلمارات
العربية املتحدةkarimuae@gmail.com .
أرسل البحث بتاريخ2019/5/7 :م ،وقبل بتاريخ2019/10/23 :م.

جملة الدراسات اللغوية واألدبية
and perspectives in the light of modern critical and linguistic theory. In this regard the
poem of Abu al-Baqa’ al- Rundi which has the opening of the verse: “For everything
when its shortcoming is completed..that a person cannnot be blessed with a
comfortable living”, will be studied in a new perspective through modern semiotic,
intertextual approach. This is in order to explore it deeper by looking into its dualities,
antonyms, synonyms and the means through which they were employed in the text
and with all the tools through which they appear through creative, symmetrical and
cohesive expressions. The study found that the poem was in the traditional format in
its structure and was considered one of the best of elegy for the Memluk. It was also
concluded the presence of dualities in the content of the text and the possibility of
applying the Greimas semiotic square in many places. The semantic fields were also
clear, repetition was used to emphasize meaning and the depth of it. In addition to that
the semiology of culture and communication was also present.
Keywords: Nuniyyah of al-Rundi, elegy of the Memluks, intertextuality, the
obstacles of the text, Semiology

Abstrak
Kajian in icuba untuk mengkaji teks tradisional Arab dengan cara yang dapat
membuka lebih banyak kemungkinan yang membolehkan teks-teks sedemikian untuk
dikaji melalui metod dan sudut pandangan yang berbeza dalam konteks teori kritikan
sastera dan linguistik moden. Dalam hal ini, syair Abu al-Baqā’ al-Rundi yang
permulaannya ialah: “Sesuatu yang kekurangannya telah sempurna..maka seseorang
itu tidak kan dikurnia kehidupan yang senang”, akan dijadikan kajian melalui satu
pendekatan baru dengan pendekatan semiotik dan intertekstual. Ini adalah untuk
melihat dengan lebih mendalam melalui pasangan kata, kata berlawanan, kata seerti
juga cara semua ini diserlahkan di dalam teks dan ungkapan-ungkapan lain yang
kreatif, selari dan berkesinambungan. Kajian ini mendapati syair ini adalah dalam
bentuk yang tradisional dan dianggap satu daripada syair ratapan di zaman Mamluk.
Kewujudan pesangan perkataan dalam kandungan teks tersebut dan kemungkinan
penerapan analisa empat segi semiotic Greimas di banyak tempat. Lapangan
semantiknya juga nampak amat jelas, pengulangan digunakan untuk menekankan
makna dan kedalamannya. Ini juga turut diperkukuhkan dengan kehadiran simbol
budaya dan komunikasi di dalam teks tersebut.
Kata kunci: Nuniyyah al-Rundi, ratapan era Memluk, intertekstualiti, halanganhalangan teks, semiology.
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الرندي
ـناص يف نونية أيب البقاء ُّ
سيمياء الـت ـ م

مقدمة
يعد التغري يف أمور احلياة سنة من سنن الكون اليت ال يقوى املرء على صدها أو حتويل مسارها .وقد
يكون هذا التغري يسريا بسيطا ،ال ُُيدث أثرا يذكر ،كما قد يكون عظيما مزلزال ،ال ميكن أن ُميحى أثره
على تقادم العهد ،وطول األزمان ،وهو ما حدث لدى سقوط األندلس على يد الصليبيني؛ فقد كان
فاجعة رزئ هبا اإلسالم واملسلمون ،وأمرا مهوال أصاب األمة مجعاء ،وما قُبل فيه عزاء ،وقد انربى عدد
كبري من األدابء والشعراء للتعبري عن هذه الفاجعة ،وترمجة مشاعرهم الصادقة إىل مداد يقطر دما ،ودمع
الرندي" مبطلعها:
ينهمر أملا ...وها هي "نونية أيب البقاء ُّ
لكل ٍ
شيء إذا ما مَتَّ نُقصا ُن

فال يـُغمـر ِ
الع ِ
يش إنسا ُن
بطيب م

أتيت لتكون من أشهر ما قيل يف تلك املصيبة األليمة اليت ال شفاء منها ،ولتحتل مكانة مميزة يف
موضوع "راثء املمالك واملدن".

ّأوال :املـقـ ّدمـ ــة
الراثء:
ّ .1
فن ّ
ِ
ت مرثيا
ثيت املي م
جاء يف لسان العرب ( :مرثى فالن فالن يمرثيه مرثيا ومرثيمة إذا بكاه بعد مموته ...ور ُ
ومرثِية ورثَّيته :مم مدحته بعد املوت وبم مكيته .ورثموت امليمت أيضا إذا ب مكيته وعدَّدت حماسنه،
ومراثة م
وِراثء م
وكذلك إذا نظممت فيه شعرا) 1.ويستقي التعريف االصطالحي هذا املعىن ِ
معرفا الراثء أبنه( :البكاء على
2
امليت مو مع ُّد مناقِبه شعرا).

ويُعد فن الراثء من الفنون القدمية واحلديثة يف عصرن ،ويف كثري من العصور السابقة ،وتستخدمه
كثري من احلضارات والثقافات؛ لتعرب عن فقدان عزيز ،وتعداد مناقبه ومآثره أو الّتحم على األّيم اخلوايل
حال الصبا واجلمال وريعان الشباب أو البكاء على األطالل ،وتذكر أّيم احملبوب أو التفجع مبصيبة
حلت ببلد أو وطن عزيز ضم يف جنباته كل غال ونفيس ...وقد يصل احلال إىل راثء النفس قبل موهتا،
والّتحم ذاتيا عليها قبل أن يمّتحم اآلخر عليها؛ إما إحساسا بدنو أجلها ،ورغبة يف ختليد تلك اللحظات
أو ذكرى تلك احلياة أو ختيال ملشهد املوت وما فيه من آالم نفسية وجسدية للمتوّف وأهله أو زجرا
اسب يوم العرض األكرب ،وكما قال عز من قائل﴿ :يومئذ
للنفس وطلبا لتطهريها ،وحماسبتها قبل أن ُحت م
3
تعرضون ال ختفى منكم خافية﴾.
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أ .راثء األفراد( :يتخذ راثء األفراد يف الشعر العريب منذ اجلاهلية ألوان ثالثة؛ هي :الندب أو النواح

ملوت ذوي الرحم؛ والتأبني بذكر فضائل امليت تبيان خلسارة اجملتمع فيه؛ والعزاء بتصوير املوت وأنه سنة

من سنن الكون ال مفر منه وال جناة) 4،ويزخر الشعر العريب على مر عصوره أبطياف متنوعة من فن راثء
األفراد ،مشلت راثء األبناء؛ مثل قصيدة (أيب ذؤيب اهلذيل) (ت27هـ) اليت تُعد من روائع الراثء واحلكمة
يف الشعر العريب ،قائال يف بعض أبياهتا:

أ ِممـ ـن الـم ـ ـ ِ
نون موري ـ ـبِ ـ ـها تمـ ـ ـ ـتم ـ ـ مو َّج ـ ـ ـ ُع
م م
ص ـ ـة
أمودى بمـ ــنِ ـ ـ َّي ،موأمع ـ ـ ـ مقـ ـب ـ ـ ـوين غُـ ـ َّ
صت ِأبمن أُدافِ ـ ـ مع معنـ ـ ُه ُم
مولمـ مقد مح ِر ُ
ِ
ِ
فارهـا
موإذا ال مـم ـن ـيَّـ ـةُ أمنـ ـ مشـ ـبمت أمظ ـ ـ ـ ـ م

وال َّـدهر لميس ِمبُع ـتِ ٍ ِ
ب من يمـج ـمزعُ
م ُ م
بمـعـ ـ مد ال ُّـرق ـ ـ ـ ـ ِاد مو مع ـ ـب ـ ـمرة ال تُـ ـق ـل ـ ـ ُع
فمـِإذا ال مـمنِ ـ ـ ـيَّـ ـةُ أمق ـ ـبمـلمت ال تـُدفمـ ـ ـ ُع
5
ت ُك َّـل تمـميـ ـ ـ مم ٍة ال تمـنـ مف ـ ـ ـ ُع
أملـ ـ مفيـ م

وها هو شاعر الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ حسان بن اثبت رضي هللا عنه (قيل إن وفاته
كانت ما بني  35و 40للهجرة ،وقيل إهنا كانت بني عامي  50و 54للهجرة) ،يرثي خري الربية عليه
السالم بقصائد ،منها قوله:
ن ال تمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُام مك ـ ـ ـأمنــما
ما ُ
ابل معي ـ ـ ـ ـ م
مجـ ـ ـمزعا معلى املهدي أمصبم مح ث ـ ـا ِوّي

ِ
األرم ـ ـ ِد
كحـلت ممآقـي ـها ب ُكحـ ِل م
ِ6
ّي مخ مري ممن مو ِط مئ احلمصى ال تمبعُد

كما وضع "راثء النفس" موضعا مهما له يف خريطة فن الراثء ،مثل قصيدة (مالك بن الريب)
(ت56ه) ،ذائعة الصيت مبطلعها ،وما بعده:
ِ
ِ
قالص النو ِاجي ــا
ليت ِشعـ ـ ـ ـ ـ ــري هـل أبـ ـيت ـم َّـن لي ـ ـ ـ ـلـة
جبنب م
أال م
الغضى أُزجي ال م
ليت الغضى ماشى ِ
ـاب لمي ـ ـ ـ ـالِيـ ـ ـ ـ ـا
ضـه
ليت الغضى مل يقطع َّ
عر م
و م
فم م
الرك م
ب ْ
الرك ُ
ِ
براب ــِـيم ٍـة إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ُمـ ـ ـ ـقـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌم لميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالِـ ـ ـيـ ـ ـ ــا
املوت فانـ ـ ِزال
فيا صاح م َْب مرحلي مدن ُ
وأيـ ـ ـ ـ مـن ممك ـ ـ ـ ـا ُن البُـع ـ ـ ـ ـ ِـد إال ممكانِـ ــيـ ـ ـ ـ ــا!
يقولـون :ال تمـْبـ مع ْد ،وهـم يم ْدفِ ـنونـم ـ ـ ـنـي
ِ 7
ٍ
ـت ثـ ـاويـ ـ ـ ـ ـا
ف نفسـي علـى غ ٍـد-
غداةم غد ّ-ي هلْ م
إذا ْأدجلـُوا عـ ـ ـنـي ،وأمصبمح ُ
وحضر فن راثء الزوجة جليا ،كما يف قصيدة (حممود سامي البارودي) (1255هـ 06 /أكتوبر
1839م1322 -هـ 12 /ديسمرب 1904م) اليت يقول يف بداّيهتا:
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أي ِزن ـ ـ ـ ـ ِ
ـون قم ِ
أي ـ ـ ـ مـد الـمنـ ـ ـ ِ
ـاد
ـدحت َّ
م م
أ ِ
وهو مح ــلةُ فمــيلمـ ٍـق
م
موهنت مع ــزمي ،م
ِ
ـحليل ٍـة!
ّي م ـ ـ ُ
ـوت فيـ ـ مـم فم مجعت ـ ـمــن ب م

وأط ـ ِ
ـرت أيـ ـ ـ ـ مة ُش ـ ــعل ـمـ ٍـة بـِـ ُف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤاد ِي!
ِ
رمح ِطرادي
م
وهو ُ
وحطممت عودي م
وعـ ــتادي
كانمت ُخالصـ ـةم عُ ـ ــدتـ ــي م

العدد الثاين  -السنة احلادية عشرة

الرندي
ـناص يف نونية أيب البقاء ُّ
سيمياء الـت ـ م

لو ُكنت مل تمرحم ضناي لِبـ ِ
ِ
ـمت ِمن األمسى أموالدي؟
ـعدها
أفمـال مرحـ م
م
م م ُ
وال تُنسى "اخلنساء" يف قصائدها الرقراقة اليت ترثي فيها أخاها صخرا بعينني جتودان وال
جتمدان...
8

ب .راثء املمالك واملدن :يعد "راثء املمالك واملدن" من أبرز مواضيع فن الراثء يف الشعر العريب؛
فيقف الشاعر وقفة حزن وأمل وذهول حيال ما آل إليه مآل بلده احلبيب أو وطنه األكرب أو مملكته
العظيمة ذات التاريخ التليد ...وضمن هذا الراثء أييت احلديث عن جتربة الشاعر الذاتية ،وجتربة شعبه
اجلمعية ،وفقدان األهل ،واألحبة ،واألخالء ،والدور ،واملال ،واألرض ،والذكرّيت اليت ال متحى من
ذاكرة الزمن وصفحات التاريخ.

ـص إىل قائله
اثنيا :نسبة الـنّ ّ
فال يغر بطيب العيش إنسان) إىل أيب

تُنسب قصيدة( :لكل شيء إذا ما َت نقصان

الرندي؛ صاحل بن شريف ،يف كثري من املراجع واملصادر اليت تذكرها ،كما يف كتاب نفح الطّيب
البقاء ُّ

9
الرابع :هناية
الرطيب" ،ل ـلمقري" ،وكتاب دولة اإلسالم يف األندلس يف العصر ّ
من غصن األندلس ّ

األندلس واتريخ العرب املنتصرين" لـ "حممد عبد هللا عنان" ،مبا يؤكده من أن هذه القصيدة املرثية هي

10
"الرندي" يف كتاب األدب
(اليت خلدت ذكر نظمها على كر األحقاب) ،كما وردت نسبتها إىل ُّ

األندلسي لـ ــ" :مصطفى الشكعة" ،وغريها من املؤلفات.
ّ

11

وتنسبها بعض املصادر األخرى إىل غريه؛ مثل "ما ذكر الشهاب اخلفاجي؛ أمحد بن حممد بن

عمر شهاب الدين اخلفاجي املصري ،قاضي القضاة وصاحب التصانيف يف األدب واللغة والدين الذي
ترجم معاصريه يف كتابه رحيانة األلباء وزهرة احلياة الدنيا؛ [حني] عزا فيه هذه القصيدة إىل القرطَب

قائال( :أرسل هذه القصيدة ينعى هبا اإلسالم يف األندلس وندى ملوك (الروم) وعظماءها األعالم فلم
جيد هبا صفيا ،يقول له لقد أمسعت لو نديت حيا ،فكلمة «الروم» تطلق يومئذ على األتراك الذين كانوا
يف أوج عزهم).

12

ومل تُشر إىل القصيدة بعض املصادر اليت حتدثت عن "أيب البقاء"؛ مثل "اإلحاطة يف أخبار غرنطة"

ل ـ "لسان الدين بن اخلطيب".
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ندي (684 -601هـ1285 -1204 /م)
 أبو البقاء ُّالر ّ

هو صاحل بن يزيد (أيب احلسن) بن صاحل بن موسى بن أيب القاسم بن علي بن شريف ،أبو
الرندي :شاعر أندلسي ،من قبيلة نفزة الرببرية ،من أهل ُرندة ،من القضاة ،وله
الطيب وأبو البقاء النفزي ُّ
ِعلم ابحلساب والفرائض ،كما كان أديبا شاعرا جزال ،ابرعا يف النثر والنظم معا .أقام مبالقة شهرا ،وأكثر
الوفود إىل غرنطة والّتدد على بالطها.
الرندي يف عصر الفتنة الكربى اليت اضطرمت هبا األندلس يف أواسط القرن السابع
(وقد عاش ُّ
اهلجري ،واليت [كذا] متخضت عن قيام مملكة غرنطة وسقوط معظم القواعد األندلسية الكربى على يد
النصارى ،وقال يف احملنة مرثيته الشهرية ..اليت خلدت ذكراه إىل يومنها .وقد توهم ال مـمقَّري فاعتقد أنه
14

عاش يف أواخر القرن التاسع اهلجري أو عصر سقوط األندلس النهائي).
الرندي كان من خاصة املقربني إىل السلطان حممد بن األمحر ،وكان يطرب لشعره،
وقيل إن ُّ
وهو من أمره بتأليف كتاب يف التاريخ مساه روض األنس ونزهة النّفس.

يصفه (ابن عبد امللك املراكشي) يف ال ّذيل والتّكملة أبنه كان "خامتة األدابء ابألندلس" .وقال

(ابن اخلطيب)( :إن له آتليف أدبية وقصائد زهدية ،و(مقامات) يف أغراض شت ،وكالمه نظما ونثرا
15
مدون .ألف خمتصرا يف الفرائض وآخر يف صنعة الشعر مساه "الوايف يف علم القوايف).
ويصفه (حممد عبد هللا عنان) يف كتابه دولة اإلسالم يف األندلس أبنه شاعر العصر.

16

ـص:
 .1مناسبة ال ـنّ ـ ّ
نظم الشاعر قصيدته هذه بُكاء على األندلس ،وراثء هلا وملدهنا املنفرطة من عقدها النفيس،
َّ
ب ملوك اإلسبان عليها .وهو يستنصر فيها أهل العُ ْد موة اإلفريقية ِمن
الواحدة تلو األخرى؛ بعد أن تمغل م
وسف –أمول سالطني مغ ْرمنطمة -يف
املـمرينِيني ،ويستنفرهم ،ويستصرخهم؛ حني أمخذ ابن ْ
األمحمر؛ ُحمم َّمد بْن يُ ُ
ٍ ِ ِ
ِ
بقي ذلك على
التنازل لإلسبان عن عدد من القالع واملدن؛ حماولة منه إلرضائهم ،وأمال يف أن يُ م
17
حكمه.
وقد أفرد (شوقي ضيف) قسما خاصا ملا سـماه "شعراء االستنفار واالستصراخ" ،وخص منهم
ابلذكر الشاعر (ابن األابر) (ت 658ه) ،و(أيب البقاء الرندي) وقصيدته النونية.

18

ناص ومكانة القصيدة :شهرة وأتثّرا وأتثيا
 .2التّ ّ
يمرد مصطلح "التناص" ( )Intertextualityيف كثري من الدراسات النقدية احلديثة واملعاصرة.
وتتعدد اآلراء حوله بتعدد منطلقات أصحابه الفكرية ،وخرباهتم املعرفية ،وجتارهبم الفلسفية.
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والتناص يف اللغة هو من اجلذر اللغوي الثالثي "نصص" ،ونص الشيء :رفعه ،وأسنده،
جل إِذا استقصيت مسأملته
وأظهره .و(الن ُّ
ومْب ُ
صُ
نص ْ
لغ أمقْصاها ،ومنه قيل :م
ص أمصلُه منتهى األمشياء م
ت الر م

عن الشيء حت تستخرج كل ما عنده).

19

وأييت "التناص" اصطالحا ليعد "مجيع العالقات اليت تربط تعبريا آبخر ،وبصورة أساسية،
عالقات تناص" 20.وهو ما استنتجه الفرنسي -البلغاري تزفيتان تودوروف) )(Tzvetan Todorov
( 01مارس 1939م 07 -فرباير 2017م) من دراسته "التناص" لدى الروسي السوفيييت ميخائيل ابختني
احلواري.
)1895( (Mikhail Bakhtinم ـ 1975م) ،يف كتابه :ميخائيل ابختني :املبدأ
ّ

( Mikhail

 .)Bakhtin: The Dialogical Principleوكان قد ترجم عنه قوله( :ميكن قياس هذه العالقات [اليت
تربط خطاب اآلخر خبطاب األن] ابلعالقات اليت حتدد عمليات تبادل احلوار (رغم أهنا ابلتأكيد ليست
متماثلة) 21.ولتأدية معىن أكثر مشوال فقد عمد "تودوروف" إىل استعمال مصطلح "التناص" "الذي
استخدمته جوليا كريستيفا  Julia Kristevaيف تقدميها لباختني 22،بدال من مصطلح "احلوارية"
( )Dialogismالذي سيدخره ألمثلة خاصة من التناص؛ مثل تبادل االستجاابت بني املتكلمني أو
لِــفهم "ابختني اخلاص" هلوية اإلنسان الشخصية.
وكانت جوليا كريستيفا "1941( "Julia Kristevaم ) -قد حتدثت عن "النص" و"إنتاجيته"،
23
وحاولت (تسجيل مواقع قوته ،وحتوله ،وصريورته التارخيية ،وأثره على جمموع املمارسات الدالة)،
واستنتجت أن "النص األديب خطاب خيّتق حاليا وجه العلم واأليديولوجيا والسياسة ،ويتنطع ملواجهتها،
خطاب متعدد ،ومتعدد اللسان أحيان ،ومتعدد األصوات
وفتحها ،وإعادة صهرها ،ومن حيث هو
ٌ
غالبا 24.وخلصت إىل أنه (ترحال للنصوص ،وتداخل نصي؛ ففي فضاء ٍ
نص معني تتقاطع وتتناّف
ملفوظات عديدة [كذا] مقتطعة من نصوص أخرى) 25،وهي هبذا تعد "التناص من مميزات النص
األساسية اليت حتيل إىل نصوص أخرى سابقة له أو معاصرة 26.ولتستمر أقوال وآراء أخرى لعدد من
النـقاد والباحثني يف هذا اجملال ،أمثال :روالن ابرت ( 12( )Roland Barthesنوفمرب 1915م25 -
مارس 1980م) ،وميخائل .ريفاثري) ( 20( )Michael or Michel Riffaterreنوفمرب 1924م27 -

مايو 2006م) ،وجريار جينيت (2018 -1930( )G. Genetteم) الذي ما كان يهمه النص إال يف ما
أطلق عليه مصطلح التعايل النصي ( )transtextualitéأو ( ،)Transtextualityوهو كل ما جيعل
النص يف عالقة ،خفية أو جلية ،مع غريه من النصوص.
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وابلرجوع إىل قصيدة "الرندي" ومواطن "التناص" فيها؛ فإهنا تعد من أشهر ما قيل يف راثء
األندلس ،بل ِ
يصرح بعض الباحثني أبن "أشهر قصيدة قيلت يف راثء األندلس الضائعة هي نونية أيب
الرندي اليت مطلعها:
الطيب صاحل بن شريف ُّ

لكل شيء إذا ما َت نقصان

فال يغر بطيب العيش إنسان

28

كما يصف ابحث آخر هذه املرثية أبهنا تعترب حت اليوم من أروع املراثي القومية وأبلغها أتثريا
يف النفس ،هذه املرثية الشهرية اليت خلدت ذكر نظمها على كر األحقاب.

29

ويصفها شوقي ضيف أبهنا درة يتيمة رائعة ،ولروعتها أخذت األجيال التالية تزيد عليها أبيات
تندب هبا البالد اليت سقطت يف أيدي النصارى الشماليني بعد وفاة أيب البقاء الرندي سنة 684
للهجرة ،وتنبه لذلك املقري يف نفح الطيب ،إذ ذكر بعد إنشاده هلا من رواية وثيقة أن أبيدي الناس منها
زّيدات نُدبت فيها مدن األندلس اليت ظلت تسقط حت عهد العرب األخري وحت استسالم غرنطة مع
غروب الشمس العربية هنائيا يف تلك الدّير بعد أن ظلت ساطعة يف مسائها مثانية قرون.

30

وتلتقي هذه القصيدة يف االستهالل ويف كثري من املعاين واألبيات مع قصيدة "أيب الفتح
البُسيت" (ت 400ه ،وقيل يف 401ه) ،املعروفة ب ــ" :عنوان احلِكم" أو "نونية البسيت" ،ومطلعها:
•
وِرحبُه مغري ِ
حمض اخل ِري ُخسران
ِزّيدةُ ال مـم ِرء يف دنياهُ نُقصا ُن
"الرندي"
فبعد االستهالل الواضح الشبه بني القصيدتني؛ أتيت هذه األبيات –مثال -لتؤكد أتثر ُّ

مبعاين "البُسيت" وأبياته ،وتضمينها نونيته الشهرية ،كما يف قول "البُسيت":
ِ
ّي ظالما فـمِرحا ابلـع ـِـ ِز س م
ـاع ـ مدهُ
ال محتـسب ـ َّـن ُسـ ـ ـرورا دائمـا أب ـمـدا

ِ ٍ
َّهر يقظا ُن
إن كن م
ـت يف سنمـة فالـد ُ
مم ـ ـ ـن مسـ ـ ـ ـ ـَّره زم ٌـن ساءمتْ ـ ـ ـ ـهُ أزمـ ـ ـا ُن

الرندي" مؤكدة هذه القصدية؛ ابستهالهلا ،وبقافيتها ،وببعض أبياهتا:
وتقابلها "نونية ُّ
كل شيء إذا ما َتم نقص ــان
ل ّ

ول
هي األمور كما شاهدت ــها ُد ٌ
ّي غافــال وله يف الده ـ ـ ِر موعظـ ـةٌ

ف ــال يـُـغ ـ ـ ُّـر بطـ ـيـ ِ
العـيــش إنـسـا ُن
ـب م
ـاءت ــه أزم ـ ــان
َمـ ــن َسـ ـ ـ مره َزم ـ ٌـن سـ َ
إن كنت يف سنَة فالدهر يقظان

وهو أمر تُفسره أسبقية "نونية البسيت" يف التأريخ الزمن ،ويف شهرهتا شهرة جعلت عامة الناس

تتأثر هبا وتسارع إىل حفظها ،وحثت اخلاصة من األدابء على روايتها وشرحها؛ ملا فيها من حكم بليغة
نرية ،نهيك عن الشعراء الذين يزداد أتثرهم هبا ،وتضمينهم ألبياهتا ومعانيها ،وقد قيل إن هذه القصيدة:
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يستهيم يف حفظها وروايتها أهل األدب وغريهم ،ويُعىن هبا الناس حت الصبيان يف املكتب ،مبعىن كل
31
الناس على اختالف مستوّيهتم العمرية والفكرية.
الرندي على جودهتا ال
الرندي" هذه بقصيدتني نُظمتا قبلها؛ فـ ــ( :قصيدة ابن ُّ
كما تُذكِر "نونية ُّ
خترج عن كوهنا تقليدا ومزجيا من قصيدة ابن عبدون الرائية يف راثء بن املظفر سنة (489ه) ،وقصيدة ابن
الرندي قصيدته بعشرين عاما
األابر السينية يف البكاء على بلنسية سنة (635ه)؛ أي قبل أن ينظم ابن ُّ
فقط ،وال شك أنه قرأ القصيدتني بل حفظهما ،فكالمها جديرة أبن ُيفظها العامة آنذاك فضال عن
اخلاصة ،وملكانة الشاعرين يف اجملتمع األديب يف تلك البقعة من العامل اإلسالمي).

32

نظم ذو الوزارتني "أبو حممد عبد اجمليد بن عبدون الفهري األندلسي اليابري" ،املتوّف سنة
••

(527ه)،

قصيدة من أشهر قصائد الشعر األندلسي ،وخاصة يف راثء الدول ،يقول مطلعها:
الع ْ ِ
َّ
ـني ابألمثمـ ِر
ـفجـ ُـع بـم م
ـعد م
الدهـ ُـر ي م

ِ 33

األشباح والص مور
فما البُـكاءُ على
ِ

ونظم الشاعر والعامل واملؤرخ "أبو عبد هللا ابن األابر القضاعي البلنسي" املتوّف سنة (658ه)،
قصيدة يستصرخ فيها أاب زكرّي عبد الواحد بن حفص صاحب أفريقية ،بتوجيه من زّيد بن مردنيش أمري
بلنسية ،يقول فيها:
أمد ِرك بِ ِ
أندلُس ــا
ـك مخي مـل هللاِ م
ـخيل م
م

َّ
السـ ــبيـ مـل إىل ممنج ــاتِــها مد مرسـ ــا
إن َّ

34

وتشّتك تلك القصائد يف املعىن العام الضام هلا ،حول موضوع واحد ،ومأساة جامعة ،هي
سقوط املدن واإلمارات األندلسية؛ مدينة مدينة ،وإمارة إمارة ،منذرة بسقوط اململكة كلها يف النهاية.
ويف هذا اإلطار تتوحد األبيات واملعاين ،والزفرات والعربات ،واستنهاض اهلمم واستصراخ اإلخوة وإاثرة
احلمية ...وال غرابة -واملأساة واحدة -أن تتالقى األبيات واملعاين والصور ،وإن وصلت إىل طريقة التعبري
املتقاربة بني شاعر وآخر يف ذلك الوقت؛ لقرب األزمنة بينهم ،وتوحد اهلموم املعيشة ،واألمكنة
املنكوبة...
ويدخل ذلك التشابه أو التضمني وسواها من املصطلحات املتداولة يف النقد العريب القدمي
خاصة ،مثل االقتباس ،والتلميح ،والسرقات األدبية ...وغريها ،ضمن ما يعرف يف النقد احلديث
مبصطلح "التناص"؛ إذ "املعاين مطروحة يف الطريق" ،وكلٌّ له أسلوبه يف التعبري عنها ،كما يرى اجلاحظ
(ت 255ه) قدميا ،وما النص إال قطعة فسيفساء متناسقة ،كما وصفته جوليا كريستيفا حديثا ،مصرحة
مبا مك ُمن لدى سابِِقها ميخائيل ابختني ( )Mikhail Bakhtinحول هذا املفهوم.
ديسمرب 2019م
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ومعلوم أن "التضمني" ( ،)implicationيف البديع العريب ،هو أن يدرج الشاعر أو أن ي ِ
ضم من
ٌ
ُ
35
الشعر شيئا من شعر الغري ،مع التنبيه عليه إن مل يكن مشهورا عند البلغاء .وهو ما نص عليه اخلطيب
القزوين (739 -666هـ) ،يف كتابه اإليضاح يف علوم البالغة :املعاين ،والبيان ،والبديع.
وأما "االقتباس" فقد يُفهم منه أكثر من معىن؛ حسب السياق الذي يستخدم فيه ،والغرض
الكالم -نثرا كان أو شعرا -من القرآن
ضمن
منه؛ فـ ــ" :االقتباس" ( ،)iqtibasيف البديع العريب ،هو أن يُ َّ
ُ
الكرمي أو احلديث النبوي الشريف ،ال على أن املتقتمـبمس جزءٌ منه ،وجيوز أن يُغري املتقتبِس يف اآلية أو
أنشد
احلديث قليال ،ومثال ذلك قول احلمريري (516ه)( :فلم يمكن إال مكلم ِ
صر أو هو أقرب ،حت م
مح البم م
فأغرب).
م

36

وأما االقتباس اآلخر ( )quotationفهو( :إدخال املؤلِف كالما منسواب للغري يف ِ
نصه ،ويكون
املَت وإبرازه؛ بوضعه
ذلك إما للتحلية أو االستدالل ،على أنه جيب اإلشارة إىل مم م
صدر االقتباس هبامش م
بني عالمات تنصيص أو أبية وسيلة أخرى .على أن الذوق األديب العام ي ِ
فضل أال يزيد النص املقتبمس
ُ
37
عن عشرة أسطر تقريبا).
وقد تناول جريار جينيت هذا املعىن عند حديثه عن لتعايل النصي ( )transtextualitéأو
( )Transtextualityالذي ضمنه مصطلح التداخل النصي " ( ،)Intertextualityقاصدا به الوجود
نص آخر ،ويعد (االستشهاد ،أي اإليراد الواضح ٍ
لنص يف ٍ
اللغوي ٍ
لنص مقدٍم وحمدد يف آن واحد بني
هاللني مزدوجني أوضح مثال على هذا النوع من الوظائف).

38

ٍ
وقد يقصد ابالقتباس ( )adaptationإعادة سبك ٍ
فن آخر،
فن لكي يتفق مع
وسيط ٍ
عمل ٍ
39
مثل حتويل املسرحية إىل "فيلم" أو حتويل القصة إىل مسرحية.
ومتور هذه القصيدة النونية بـ ــ" :التناص" على أشكاله؛ إذ تشّتك مع قصائد كثرية ،قدمية
وحديثة 40،يف املطالع واألبيات واملعاين ،كما سبقت اإلشارة إىل بعضها ،تضمينا وتداخال وذكرا ٍ
ملعان
أو أبيات جزئية أو كلية ،كما تقتبس القصيدة من القرآن الكرمي والتاريخ اإلسالمي عامة ما يؤكد
حجتها ،ويقوي شوكتها ،مثل ذكر قصص األمم الغابرة ،ومنها عاد ،وملوك اليمن ،وقارون ،وسيدن
سليمان عليه السالم؛ تدليال على سنة هللا تعاىل يف الكون من أن "دوام احلال من احملال" ،و"أن األّيم
دول" ،وأهنا "يوم لك ،ويوم عليك" ...إىل غريها من احلقائق واملسلمات الداخلة يف األمثال العربية
القدمية واملعاصرة ،واملقتبسة من القرآن الكرمي وسنن هللا سبحانه يف الكون عامة.

ص
اثلثا :عتبات النّ ّ
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أتيت "العتبة" يف اللغة العربية لتدل على خشبمة الباب اليت يُوطمأُ عليها ،و اخلشبة العليا  ،وكذلك
41
"كل مرقاة" ،كما أن عتبة الشباب أوله ،ونقطة البداية.
ويف النقد احلديث ترد ما يُطلق عليها بــ :ـ املتعاليات النصية ( )Transtextualitéاليت يقول
الناقد األديب جريار جينيت عنها إنه تعرف مخسة أنواع من العالقات اخلاصة هبا؛ رتبها تصاعدّي،
مبتدئ ابلنوع األول حتت اسم التناص ( ،)Intertextualitéفالنوع الثاين الذي مساه "النص املوازي"،
فالثالث "النصية الواصفة" أو "امليتانص" ( ،)Métatextualitéمث الرابع "النصية
املتفرعة" ( )Hupertextualitéالذي أرجأ احلديث فيه بعد أن ذكر النوع اخلامس؛ وهو "النصية
اجلامعة" (.)l’Architextualité
ويف تفصيل القول عن "النص املوازي" قال جينيت إنه مكون من العالقة األقل وضوحا،
بصفة عامة ،واألكثر بعدا عن اجملموع الذي يشكله العمل األديب؛ ويرتبط النص هبذا املعىن مبا أمسيه
نصه املوازي ( ،)Paratexteوميثله( :العنوان ،والعنوان الفرعي ،والعنوان الداخلي ،والديباجات،
والتذييالت ،والتنبيهات ،والتصدير ،واحلواشي اجلانبية ،واحلواشي السفلية ،واهلوامش املذيلة للعمل،
والعبارة التوجيهية ،والزخرفة ،واألشرطة (تزيني يتخذ شكل حزام) ،والرسوم ،ونوع الغالف ،وأنواع أخرى
من إشارات املالحق ،واملخطوطات الذاتية والغريية اليت تزود النص حبواش خمتلفة ،وأحيان بشرح رمسي
42
وغري رمسي.
وفيما أييت تطبيق على ما ميكن أن يتعلق بقصيدة "الرندي" من عتبات نصية أو نصوص
موازية:

 .1سيميائيّة العنوان:
خلت هذه القصيدة -شأهنا شأن القصائد العربية القدمية -من عنوان خيتاره صاحبها ،وملـا كان
لكثري من القصائد ضرورة وضع عنوان مناسب هلا ،تُعرف به ،ويُ ِ
عرف هبا؛ فقد جلأ الباحثون يف كثري من
م
هذه احلاالت إىل عنونة القصيدة بذكر الكلمات األوىل من أول شطر يف أول بيت فيها أو ابلشطر
األول كامال من البيت األول يف القصيدة ،كما قد يلجأ بعض الدارسني إىل عنونة القصيدة بذكر قافيتها
ونسبة هذه القافية إىل صاحب القصيدة ،ويكثر هذا األمر حني تكون القصيدة ذائعة الصيت ،ومنتشرة
بني الناس انتشارا جيعل من يقرأ أو يسمع – مثال -بسينية هذا الشاعر أو فائية ذاك أو كافية ذلك أو
غريها ،ويعرف القصيدة مباشرة ،دون حاجة إىل ذكر مطلعها ،كما يلجأ بعضهم إىل ذكر موضوع
القصيدة ،مبا يتناسب وشهرته ،فيقّتب الناس من معرفة القصيدة املعنية ،وخاصة عندما تكون املميَّـزة بني
كثري من القصائد يف هذا املوضوع أو ذاك.
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ويصدق كل ما سبق ذكره على هذه القصيدة حمل الدراسة؛ إذ حاملا قال القائل إن القصيدة
هي قصيدة (لكل شيء إذا َت نقصان)؛ فقد عرفها املتلقي مباشرة ،وإن اكتفى القائل بذكر الكلمات
األوىل وحسب من هذا الشطر من بيتها األول؛ فحاملا مسع قوله :قصيدة (لكل شيء )...فإنه سيكمل
الشطر مباشرة ،وقد يبدأ آخر بقوله إهنا قصيدة (لكل شيء إذا  ،)...إبضافة "إذا" إىل العنوان السابق؛
•••

فيكمل امللقي البقية.
الرندي"
الرندي" أو اختصارا "نونية ُّ
كذلك األمر مع القافية؛ إذ حاملا قيل إهنا "نونية أيب البقاء ُّ
فال شك أن السامع عارف هبا.
واحلال تصدق كذلك مع املوضوع؛ إذ ما إن يـُـخبمـر املتلقي أبن هذه القصيدة يف موضوع "راثء
األندلس" إال تبادرت إىل ذهنه هذه القصيدة ،إما مرشحة وحيدة أو مع بعض القصائد املشهورة يف هذا
املوضوع.
ويؤكد استنتاجاتنا هذه ،جمتمعة كلها يف قول واحد ،ما ذهب إليه مصطفى الشكعة من أن
الرندي اليت
أشهر قصيدة قيلت يف راثء األندلس الضائعة هي نونية أيب الطيب صاحل بن شريف ُّ
مطلعها:
لكل شيء إذا ما َت نقصان

فال يغر بطيب العيش إنسان"

••••

 .2ص ـفـ ـحــة ال ـغــالف:
ترد هذه القصيدة -شأن كثري من القصائد العربية القدمية -ضمن عدد من مصادر الّتاث
العريب واإلسالمي ومراجعه قدميا ،وضمن عدد من املؤلفات والدراسات العلمية احلديثة ،وقد وردت
الرندي ،ضم ما هو معروف من أعماله األدبية :الشعرية والنثرية ،ويف عصر الثورة
ضمن ديوان أليب البقاء ُّ

املعلوماتية جند تداوال على مواقع الشبكة العنكبوتية "اإلنّتنت" هلذه القصيدة.
وتُنشر القصيدة دون صفحة غالف خاص هبا على األغلب يف تلك املؤلفات القدمية أو
احلديثة .وتُزخرف بعض تلك املؤلفات بزخارف إسالمية هندسية أو نباتية...

وقد أتيت القصيدة ضمن جمموعة أعمال الشاعر أو الشعر األندلسي عامة ،يف كتاب مفرضا،
بصفحة غالف تكون خلفيته قصر احلمراء مثال أو منظر من مناظر األندلس البهية؛ الطبيعية أو الدالة
على احلضارة اإلسالمية...
ويكثُر يف الشبكة العنكبوتية "اإلنّتنت" ورود القصيدة منفصلة ،ويصبح أمر اختيار الصور أو
الرسومات اليدوية أو استخدام برامج احلاسب اآليل املتعددة أو وضع املناظر الطبيعية املتنوعة لألندلس
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أمرا متاحا وأكثر سهولة هنا ،كما ميكن تغيري ذلك االختيار بني الفينة واألخرى مبا يتناسب ومضمون
القصيدة.

43

 .3اإلهداء:
ال تصريح بوجود ما يصطلح عليه حديثا ب ــ" :اإلهداء" يف املؤلفات احلديثة واملعاصرة ،وميكن
أن يقّتب هذا األمر -هنا -مبناسبة القصيدة ،والسبب يف أتليفها ،مما سبق ذكره ،وكأنه إهداء إىل ملوك
العرب واملسلمني ،ونداء إبغاثة األندلس املكلومة وأهلها ،وراثء لتلك الدرة اإلسالمية النفيسة اليت
أضاعها أهلها ...وكأهنا –عامة -إهداء لكل غيور على بالد اإلسالم واملسلمني يف كل آن وحني.
 .4التّصدير:
ما قيل عن اإلهداء أعاله ،ميكن أن يصدق على "التصدير" يف معناه احلديث بعض الشيء؛ إذ
مل تورد املصادر العربية القدمية واحلديثة تصديرا من صاحب هذه القصيدة خصصه لقصيدته ،بل ميكن
أن يكون مطلع القصيدة أو استهالهلا خري تصدير هلا ،لتتلوه بعد ذلك األبيات مبا فيها من بعض
االقتباسات والتضمينات أو غريها مما ميكن إدخاله ضمن مصطلح "التناص" يف األدب احلديث.
*

*

*

رابعا :املطلع واالنتهاء
سبق احلديث عن مطلع القصيدة ،أثناء تناول مكانتها :شهرة ،وأثرا ،وأتثرا ،وتناصا مع غريها
من القصائد .ويهم -هنا -أتكيد ما يدخل ضمن ما مساه النـقاد العرب القامى "براعة االستهالل" أو
"حسن االبتداء"؛ إذ يقول اخلطيب القزوين (739 -666ه) إنه (ينبغي للمتكلم أن يتأنق يف ثالثة
ُ
مواضع من كالمه؛ حت تكون أع مذب لفظا ،وأحسن سبكا ،وأصح معىن؛ األول االبتداء؛ ألنه أول ما
قرع السمع ،فإن كان كما ذكرن أقبل السامع على الكالم ،فوعى مجيعه؛ وإن كان خبالف ذلك أعرض
يم م

44
اعة
ورفم م
ضه وإن كان يف غاية احلسن) ،وأحسن االبتداءات (ما نسب املقصود ،ويُسمى بمر م
عنه م
االستهالل) 45.وقد حتقق هنا بكون هذا املطلع فاحتة ملا يريد الشاعر الولوج إليه من حديث عن فجيعة
اإلسالم واملسلمني مبا حل ابألندلس ،وعما تعانيه األندلس من ويالت ،يكاد ال يصدقها عقل ،وال هتدأ
هلا نفس ،حت لكأهنا مصيبة ما بعدها مصيبة ،واخلروج من هذا االستهالل إىل مَت القصيدة هو ما

يسمى بـ ــ" :حسن التخلص" يف البالغة العربية؛ وهو املوضع الثاين من مواضع أتنق املتكلم يف كالمه،
كما قال اخلطيب القزوين (739 -666ه) عنه ،معرفا إّيه بقوله :الثاين التخلص ،ونعن به االنتقال مما
الكالم به من تشبيب أو غريه إىل املقصود مع رعاية املالئمة بينهما؛ ألن السامع يكون مّتقبا
شبب
ُ
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لالنتقال من التشبيب املقصود؛ كيف يكون؟ فإذا كان حسنا متالئم الطرفني حرك من نشاط السامع،
وأعا من على إصغائه إىل ما بعده ،وإن كان خبالف ذلك كان األمر ابلعكس) 46.وقد شرع الشاعر هنا

–بعد استهالله -يف سرد احلكم واحدة تلو األخرى ،تعقبها األدلة الدامغة واحلجج البينة على أن التغري
هو سنة هللا عز وجل يف كونه الفسيح ،وأن "دوام احلال من احملال" ،وأن "األّيم دول"" ،يوم لك ويوم
عليك" أيها اإلنسان؛ ولذا فإن ما رزئت به األندلس من ويالت وأهوال ،يكاد املرء يصدم من وقعها يف
ومن عليها .ويف هذا املطلع وما
البداية ،ما هي إال سنة جارية يف اخللق ،مذ خلق هللا سبحانه األرض م
بعده تنبيه ملن اغّت ابلدعة وطيب العيش واستقرار احلال املؤقت ...وفيه طمأنة للنفس املكلومة
م
املصدومة ،وحتذير -يف الوقت عينه -ملن استكان وتقاعس عن جندهتا والذب عن حياض األندلس
اجلرُية وأهلها ،والدفاع -عامة -عن أي مظلوم وحمتاج ...كما أن فيه نذير أبن للظامل يوما سيقتص فيه

منه ،طال انتظار ذلك اليوم أو قصر.
كما ال يقل قوة ختام القصيدة عن مطلعها ومتنها ،وهو ما يُسمى يف البالغة العربية ب ــ:
"حسن اخلتام أو االنتهاء" ،وذلك ما نبه إليه "اخلطيب القزوين" (ت739ه) يف حديثه السابق عن أتنق
املتكلم يف ثالثة مواضع من كالمه ،كان "الثالث :االنتهاء؛ ألنه آخر ما يمعيه السمع ،ويمرتم ِسم يف
النفس؛ فإن كان خمتارا كما وصفنا مج ممرب ما عساه وقع فيما قمبله من التقصري ،وإن كان غري خمتار كان
خبالف ذلك ،ورمبا أنسى حماسن ما قبله؛ 47فبعد أن أحسن الشاعر االستهالل مبطلعه القوي هنا ،مث
وجل إىل ثناّي النص ابحّتاف واقتدار ،جاذاب املتلقي معه ،رويدا رويدا إىل أعماق النص؛ مستشهدا،
وحملال ،ومستصرخا ،وساردا الوقائع واحملن واآلالم ،ها هو خيتتم املشهد "الدرامي" الدامي كامال بقوله:
(لِ ِم ِثل هذا يذوب القلب من ٍ
كمد ###إن كان يف ِ
إسالم وإميا ُن)؛ وألن (أحسن االنتهاءات ما
القلب
ٌ
ُ
ُ
آذن ابنتهاء الكالم")؛ 48فها هي احملاولة األخرية الستنهاض اهلمم ،وتوحيد الصفوف ،ومجع الراّيت
حتت راية اإلسالم العظيم ،واإلميان املطلق برب العاملني ،شريطة أن يكون القلب عامرا هبذا وذاك ،وفيه
من اليقني أبن من كان قلبه عامرا ابإلميان؛ فلن ُيتمل ما ُيدث إلخوانه من تقتيل وتعذيب وتنكيل،
وسيمهب –ال شك -لنصرهتم ،موقنا قبل كل شيء بنصره املوزر سبحانه ،وإن مل يتحقق هذا الشرط يف
م
"إن كان يف القلب إسالم وإميان"؛ فإن األمل يف استمرار ،والعقد يف انفراط ،والضعف يف استشراء ،وكأن
يف هذا الشرط ختيري ،يتحمل املرء عاقبته؛ إن خريا ،وإن شرا ،وتعلو هذا وذاك مسحة من خيبة األمل يف
املخاطمب ،واجّتار األمل من واقع احلال واملآل.

ص
خامسا :فضاء النّ ّ
يتسع فضاء النص أو القصيدة ليطوف بنا يف سنن هللا عز وجل يف الكون ،مؤكدا ما جاء به
مطلعها ،ومدلال -ابحلقائق اليت ال تقبل جماال للشك -صدق تلك املقدمة أو احلقيقة الكونية اليت ال
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تقبل املراء؛ فالتغري سنة اخلالق يف خلقه ،وكل شيء له هناية ،وكما فنيت املمالك العظيمة اليت غطى
ملكها أرجاء املعمورة ،ومشلت امللوك وذوي اجلاه والسلطان؛ يف شرق األرض وغرهبا ،ويف عرهبا
وعجمها ،ورومها وفرسها ،وحت يف نَب هللا سليمان عليه السالم الذي أويت ملكا ال ينبغي ألحد من
بعده ،فالكل إىل فناء ،ومنها مملكة األندلس العظيمة اليت وإن طالت صدمة ما حل هبا فإن األمر ٍ
ماض
فيها كما مضى يف غريها ،والعربة ابالتعاظ ،وإغاثة امللهوف ،والعمل ملا هو ٍ
آت.
ويف هذا الفضاء الكوين الواسع أييت النص ليضم تنوعا غنيا يف أساليب التعبري املناسبة واملسعفة
يف هذا اجملال؛ من استخدام الثنائيات وما فيها من طباق وتضاد ،يدخل ضمن التناقض والتضمن كما
يف "مربع جرمياس" السيمائي ،وتداخل املقابلة معها ،فضال عن استخدام احملسنات البديعية واألشكال
البالغية املتبعة يف مثل هذا النوع من القصائد ،ويف ذلك الوقت حتديدا ،لدى شعراء األندلس املعنيني
هبا ،من سجع وجناس ،وتشبيه ،وكناية ،ومبالغة ...واستعانة بكثرة الّتادف واالشتقاق ،وجلوء إىل
التالعب بتقليب الكلمات ،فضال عن اإلكثار من استخدام التكرار ،مبا فيه من تكرار األحرف أو
الكلمات أو اجلمل أو األساليب ،وتظهر احلقول الداللية جلية هنا ،كما ال ميكن إغفال جانب سيمياء
التواصل والثقافة واحلضارة ضمن عباءة هذا النص املوشاة هبا.
وفيما أييت ذكر أمثلة خمتصرة من هنا وهناك؛ لضيق املساحة املخصصة لعدد وريقات البحث:
يميائي":
 .1الثّنائيّات و"مربّع جرمياس ّ
الس ّ
يقصد أ.ج.جرمياس (1992 -1917( )Algirdas Julien Greimasم) (ابملربع السيميائي
( :)Semiotic Square -Sémiotique Carréالتمثيل البصري للتمفصل املنطقي ملقو ٍلة داللي ٍة
ما).

49

ويرى رائد مدرسة ابريس السيميائية؛ جرمياس ،أن النظرية السيميائية لن تكون ُمرضية إال إذا
استطاعت أن هتيء ضمنها مكان لعلم معان وقواعد أساسي؛ إذ (ال ميكن ملشروع علم املعاين األساسي
( )...أن يقوم إال على نظرية املعىن .فهو مرتبط إذن مباشرة بتوضيح شروط إدراك املعىن وابلبنية
50
األساسية للداللة اليت ميكن أن تُستنتج منه واليت تبدو بعد ذلك وكأهنا مسلمات).
ويؤكد جرمياس أن (املربع السيميائي  )Semiotic Squareهو قبل كل شيء بنية انبثاق،
51
تسعى إىل متثيل كيفية إنتاج الداللة عن طريق سلسلة من العمليات اإلبداعية ملواقع متباينة.
يُفهم من "املربع السيميائي" أنه( :جمموعة من العالقات قادرة على إدراك متفصالت املدلولية.
وبفضل هذه "األداة" نستطيع تقييم وترتيب كل العناصر اليت تشرف روابطها على إظهار املعىن يف
52
النص).
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وهذه العالقات هي :العالقة التدرجية الشمولية اليت تنطلق من السيم إىل احملور الداليل ،ومن
العنصر إىل املقولة اليت حتتويه؛ وعالقة التناقض بني أمرين ال اثلث هلما؛ وعالقة التضاد والتضاد التحيت
القائمة على التنافر بني شيئني ،ال ميكن تصور أحدمها إال بوصفه ضدا لآلخر؛ وعالقة التضمني -
ويطلق عليها كذلك مصطلح التضمني السردي -وفيها ميكن إثبات عنص ٍر ما ،بنفي العنصر اآلخر،
53
وتُـمثِل عناصر النفي فيه نقاط ٍ
انتقال من مضمون إىل ضده.
(وينبغي أن يسمح لنا تطبيق املربع السيميائي على ٍ
نص ما ،برصد التقابالت والعالقات املفيدة
هلذا النص ،وكيفية أتسيس عمل هذه التقابالت وهذه العالقات ،وبعبارة أخرى ينبغي أن ميكن تطبيق
54
ص من متثيل شكل املعىن).
املربع السيميائي الن َّ
كما جيب أن ندرك أن بنية الداللة األساسية هي (التطور املنطقي لفئة معنمية ثنائية ،من
النموذج أبيض يقابل أسود ،يشكل طرفاها فيما بينهما عالقة تضاد ،وابستطاعة كل طرف أيضا أن
يُسقط طرفا جديدا يكون نقيضه ،وميكن لألطراف املتناقضة بدورها أن تقيم عالقة تضمن مع الطرف
55
املضاد املقابل).
ويكثر يف قصيدة "الرندي" استخدام الثنائيات ،مبا فيها من طباق ومقابلة ،ومبا حتويه من
عالقات التضاد ،وشبه التضاد ،والتضمن ،والتناقض ،مبا يتوافق و"مربع جرمياس السيمائي" .وما مييز
هذه الثنائيات -هنا-جميؤها بصور طباق متعددة؛ مثل الطباق بني اسم واسمِ :
(سنة ويقظان) أو اسم
وفعل( :الصعب ومل يسهل) و(َت ونقصان) أو فعل وفعل( :سره وساءته) ،وبصيغ املصدر( :ذلة وعز)،
وابجلمع أو اإلفراد يف األمساء( :مسرات وأحزان) ِ
و(سنة ويقظان) ،وبصيغ املاضي أو املضارع يف

(سَّره وساءته) ِ
و(ميزق ونبمت) ،وبصيغ اإلجياب مقابل النفي يف هذه وتلك( :الصعب ومل
األفعال :م
و(أنست وما هلا نسيان) .وال خترج املقابلة بني اجلمل عن هذا االستخدام( :ابألمس كانوا ملوكا
يسهل)
م
يف منازهلم###واليوم هم يف بالد الكفر عبدان).
والظن أن الشاعر يلجأ إىل مثل هذه األساليب ليقوي حجته ،ويدلل على صدق برهانه ،أبكثر
من طريقة أو أسلوب؛ فهذه الثنائيات املنتشرة يف ثناّي النص تصب يف قالب واحد على األغلب،
وتتعاضد فيما بينها ملصلحة هدف واحد ،تؤكده بني فينة وأخرى؛ حت ال يغيب عن ذهن املتلقي.
إن هذه الثنائيات –إذن -مبا قد توحيه من تضاد أو تناقض أو ما شابه من معاين التباعد
والضعف والتنافر وغريها ،هلي -يف الوقت ذاته -دليل على معاين التقارب والقوة والتماسك الكامنة يف
النص كله.
ويتجلى طباق السلب كثريا يف هذا النص ،مثل( :الصعب ومل يسهل) ،و(سلوان وما سلوان)،
و(أنست وما هلا نسيان).
و(أركان ومل تبق أركان)،
م
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وميكن أن متثل العالقات بني الثنائيات السابقة عن طريق "مربع جرمياس" السيميائي ،كما يف
(مسرات وأحزان) أو (سره وساءته) أو (ذلة وعز(ة))( ،صعب ومل يسهل) مثال .فنحصل على ما أييت:
مسرات

-حمور التضاد-

أحزان

تناقض
التضمن يف النفي

التضمن يف اإلثبات

تناقض
ليست أحزان

-حمور شبه التضاد-

ليست مسرات

إن هذا التضاد وما يتبعه من تناقض وتضمن يف اإلثبات والنفي ليعرب بشكل واضح عن احلالة
الشعورية اليت يود الشاعر إيصاهلا إىل املتلقي؛ مبا تقاسيه األندلس وأهلها من أحزان وإحساس ابلذل
واملهانة ...بعد أن كانت ترتع يف املسرات واألفراح والعزة واإلابء .إنه أمر يصعب تصديقه ،وليس من
السهل تقبله ،وإهنا حلالة نفسية مضطربة ،ومشاعر متناقضة بني ما كان وما هو كائن ابلفعل قسرا
وعدوان وظلما.
 .2احلقول ال ّدالليّة:
يُعرف احلقل الداليل أبنه( :جمموعة من الوحدات املعجمية اليت تطرح كفرضية عمل ،وحتتوي
على تنظيم بنائي مضمر .يساعدن احلقل الداليل على تشكيل مَت معجمي يتحدد بواسطة التحليل
السيمي :إضافة كلمات جديدة وإقصاء كلمات أخرى قصد الوصول إىل وصف عامل داليل فرعي).

56

وقريب من موضوع "مربع جرمياس السيمائي" أتيت "نظرية احلقول الداللية" لتؤكد ما يراد هبذا
املربع ،وتعزز "ثنائية الدال واملدلول"؛ إذ تصب مجيعها يف إطار إظهار مشاعر احلزن واألسى والصدمة
والبكاء واإلحساس ابلذل واملهانة حد العبودية ،يف مقابل ما كانت حتياه األندلس وأهلها من سرور
وفرح وعزة وإابء وملك وجاه ونعيم .فتلك حقول داللية مبفرداهتا وما حتمله من معان مجة ملشاعر
أصبحت حاضرة ،تقابلها حقول داللية معاكسة مضادة ملفردات ومعان كانت معيشة يف الزمن املاضي
التليد ،ويصب هذا وذاك يف معني رسالة القصيدة منذ البدء ،وما فيها من جتليات احلكمة املستمدة من
اإلقرار ابلقدرة اإلهلية ،وبسنة هللا عز وجل يف خلقه ،وهي–هنا -حقيقة التغري الكوين ،وأن دوام احلال
من احملال ،وما فيه من ضرب أمثلة فناء األمم واملمالك السابقة وامللوك ...إخل.
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 .3التّكرار:
وأييت "التكرار" ليقوي شوكة ما سبق قوله من حديث عن الثنائيات و"مربع جرمياس
السيميائي" ،و"نظرية احلقول الداللية"؛ فاهلدف واحد ،واألساليب متنوعة ،يدعم الواحد اآلخر ،ويف
أسلوب "التكرار" يُلحظ تنويع استخدامه يف تكرار األحرف ،والكلمات ،واجلمل ،واألساليب .وهنا
أمثلة مقتضبة عليه:

نُظمت القصيدة على حبر البسيط( ،مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن

مستفعلن

فاعلن

مستفعلن فعلن) ،وهو حبر مناسب لكثري من األغراض الشعرية ،وجاءت على قافية النون املسبوقة أبلف
املد الصويت الطويل ،مبا فيه من مالءمة إلظهار مدى احلزن واألمل واحلنني واألنني على هذا املصاب اجللل
الذي حل ابإلسالم واملسلمني لدى سقوط معاقل اإلسالم يف األندلس معقال معقال ،وقد تمردد هذا
رجع صدى ملا يف النفوس من غصص وصدمة
النغم احلزين ،وهذا األنني يف أرجاء القصيدة ،وجاء م
واستنكار واستنهاض وحسرة ...بنمـ مفس طويل خمتوم بنون األنني.

أسلويب السجع واجلناس –مثال -ضمن احملسنات البديعية أييت تداخل تكرار
ومع استخدام
م
عدد كبري من احلروف يف هذه القصيدة مع الكلمات ،عن طريق خاصية االشتقاق وتقليباته ،مثل:
السني يف ساسه ساسان ،والشني يف شاده شداد ،والدال يف دار ودارا ،وتكرار شكل الكلمة نفسه ،مع
تغيري احلركات ،مثل ملك ِ
عرف ب ــ" :اجلناس الناقص" ،وتكرار الكلمات نفسها ،يف مثل:
م
ُ
وملك ،فيما يُ م
التيجان وتيجان ،وسلوان يف قوله (:وللحوادث ُسلوان يسهلها###وما ملا حل ابإلسالم ُسلوا ُن) ،مع
"دار" حبركة قصرية ،و"دارا" حبركة طويلة أو مد
تكرار السني يف البيت أربع مرات .وقريب منها كلمتا م
صويت طويل ،كما ال خيفى تكرار كلمة "إسالم" يف أكثر من موضع يف هذه القصيدة اليت ترثي أندلسه،
وحتاول مللمة جراحاته.
وكثر –كذلك -تكرار متقارابت الداللة أو متشاهبات املعىن ،مثل :فياض ومآلن ،وقواعد
وأركان ،وإسالم وإميان ،أنصار وأعوان ،وجور وطغيان ،كما تكرر ذكر املدن األندلسية يف أكثر من
موضع.
ويف األساليب يلحظ تكرار أسلوب االستفهام مبا خيرج عن معناه احلقيقي املباشر ،من طلب
اجلواب ،إىل ما يفيد إقرار احلقائق ،مثل" :أين" املكررة كثريا ،ويف أكثر من موضوع ،منها ست مرات
متتابعة ،وموزعة على ثالثة أبيات متوالية ،يف أشطرها الستة ،مبا يف ذلك من حسن تقسيم وتوزيع أو مبا
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يكتنف هذا األسلوب من تقريع واستنكار وحماولة استنهاض( :أعندكم نبأ!)( ،أال نفوس أبيات!)،
(ماذا التقاطع!)
ومن األساليب املتكررة جاء أسلوب النداء ،حبرف نداء ،مثل ّي راكبني أو دونه مثل :وحاملني
وراتعني أو بندبة حتمل استغاثة ،مثلّ :ي من لذلة قوم بعد عزهم.
 .4سيميائيّة الثّقافة وسيميائيّة التّواصل:
تُعىن السيميائية بدراسة أنظمة العالمات أو اإلشارات اللغوية وغري اللغوية ،وتتعدد مدارسها
واجتاهاهتا بتعدد رؤى منظريها ومشارهبم ،واختالف منطلقاهتم النظرية والتطبيقية ،كما تُطلق عليها
تسميات عدة ،مثل السيميولوجيا ،والسيموطيقا ،وعلم العالمات ،وعلم اإلشارات ،وغريها .ومنهم ممن
يرجع ذلك االختالف إىل اختالف اللغة اليت جاء منها املصطلح مثل :السيميولوجيا ()Sémiologie
ابلفرنسية ،لدى العامل اللغوي السويسري املشهور فرديناند دي سوسري (،)Ferdinand de Saussure
( 26نوفمرب 1857م 22 -فرباير 1913م) ،ومصطلح السيميوطيقا ( ، )semioticحسب العامل
والفيلسوف األمريكي شارل ساندز پريس (ب 10( )Charles Sanders Peirce :سبتمرب 1839م-
 19أبريل 1914م) إىل غري ذلك.
تتعدد االجتاهات السيميائية املعاصرة اليت تتناول الظواهر اللفظية وغري اللفظية تعددا كبريا
وواضحا ،وميكن التمييز بني اجتاهني أساسيني هلا ،مها :املدرسة األمريكية ،ورائدها شارل موريس ( Ch.
 ، )Morisوكارنب ( ، )R.Carnapوتوماس سيبوك ( ،)T.Sebeokوغريهم ،واملدرسة الفرنسية أو
األوروبية املنبثقة من تصورات دي سوسري وميثلها بويسنس ( ،)Buyssensولويس هلمسليف ( louis
1965 –1899( )Hjelmslevم) ،وبرييتو ( ،)Luis J. Priétoوجورج مونن ( George
 ،)Mouninوروالن ابرت ( 12( )Roland Barthesنوفمرب  25 -1915أو  26مارس 1980م)،
وغريهم.

57

وتربز سيميائية أو "سيميولوجيا" التواصل ،وسيميائية أو "سيميولوجيا" الثقافة ضمن االجتاهات
السيميائية املهمة يف هذا اجملال.
يرى العامل اللغوي ،والناقد األديب الروسي الكبري رومان أوسيبوفيتش ّيكبسون

(Roman

)( Osipovich Jakobsonابلروسية11( )Роман Осипович Якобсон :تشرين األول
1896م 18 -متوز 1982م) أن على اللغة أن تُدرس يف تنوع وظائفها كلها ،وأن (من الضروري تقدمي
صورة خمتصرة عن العوامل املكونة لكل سريورة لسانية ،ولكل فعل تواصلي لفظي) 58،قبل تقدمي فكرة
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عن هذه الوظائف اللغوية ،وأن هذه العوامل أو العناصر الستة اليت ال يمستغن عنها التواصل اللفظي،
59
ِ
ِ
املرسل
املرسل إليه ،والسياق ،والقناة ،والسنن .فكل مرسل يرسل رسالة إىل م
هي :املرسل ،والرسالة ،و م

إليه ،عرب سياق جامع ومشّتك بينهما ،وابستخدام قناة مناسبة ،وسنن أو رمز واضح مفهوم ،ومتعارف

عليه بني الطرفني.
ميثل اجتاه "سيميولوجيا التواصل" كل من برييتو ( ، )Luis J. Priétoو جورج مونن
( ،)George Mouninوبويسنس ( ، )Buyssensوكرايس ( ،)Griceوأوسَت (،)Austin
وفتجستاين ( ،)Wittgerrteinوأندريه مارتينيه (1999 -1908( )André Martinetم) .ويذهب
هذا االجتاه إىل أن "وظيفة اللسان األساسية هي التواصل ،وال ختتص هذه الوظيفة ابأللسنة ،وإّنا توجد
أيضا يف البنيات السيميوطيقية اليت تشكلها األنواع السننية غري اللسانية؛ غري أن هذا التواصل مشروط
ابلقصدية وإرادة املتكلم يف التأثري على الغري؛ إذ ال ميكن للدليل أن يكون أداة التواصلية القصدية ما مل
تشّتط القصدية التواصلية الواعية.

60

()Roland Barthes

وأييت االجتاه اآلخر وهو "سيميولوجيا الداللة" ،ويف مقدمته روالن ابرت
لريى (أن اللغة ال تستنفد كل إمكانيات التواصل .فنحن نتواصل ،توفرت القصدية أم مل تتوفر ،بكل
األشياء الطبيعية والثقافية) 61،وسواء أكانت اعتباطية أم غري اعتباطية؛ لكن املعاين اليت تسند إىل تلك
األشياء الدالة ما كان هلا أن تكون لوال وجود اللغة.
املدلول والقصد؛
ويتضح مما سبق أنه إذا كان أنصار سيميوجليا التواصل يرون يف الدليل الد َّال و م

فإن أنصار سيميولوجيا الداللة ال يرون يف الدليل غري الدال واملدلول.

62

ويظهر اجتاة سيميائي آخر هو "سيميولوجيا الثقافة" املتأثر ابلفلسفة املاركسية وفلسفة األشكال
الرمزية ل ــ :كاسرير ( ، )Cassirerكما لدى يوري لومتان ( ،")Yori Lotmanوإيفانوف (، )Ivanov
وأوسبانسكي ( ")USpenskyوتوبوروف ( )Toporovيف روسيا ،ولدى روسي -الندي (Rossi-
 ،)Landiوأمربتو إيكو )( )Umberto Ecoيناير  19 -1932فرباير 2016م) يف إيطاليا .وتنظر
"سيميولوجيا الثقافة" إىل الظواهر الثقافية على أهنا موضوعات تواصلية وأنساق داللية ،وأن الثقافة هي
(سناد وظيفة لألشياء الطبيعية ،وتسميتها ،وتذكرها .وهي بذلك تكون جماال لتنظيم اإلخبار يف اجملتمع
اإلنساين؛ إذن ترسخ التجارب السابقة ،وتلعب دور الربنمج ،وتشتغل كتعليمات).
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ويرد اقّتاح مفاده إمكانية إدراج املدارس السيميائية النصية التطبيقية اليت تقارب اإلبداع األديب
والفن ضمن "سيميولوجيا الداللة" ،بينما ميكن إدراج "سيميوطيقا الثقافة" اليت تبحث عن القصدية
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والوظيفة داخل الظواهر الثقافية واإلثنية البشرية ضمن "سيميولوجيا التواصل"( 64.وإذا كان
السيميوطيقيون النص ــيون يبحثون عن الداللة واملعىن داخل النص األديب والفن؛ فإن علماء سيميوطيقا
الثقافة يبحثون عن املقصدّيت والوظائف املباشرة وغري املباشرة).
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أتيت سيميائية الثقافة لتدرس ثقافات األمم والشعوب على اختالفها ،وعالقتها ابلطبيعة،
وتدعمها سيميائية التواصل بني األطراف وطرق تواصلها مع بعضها ...وميكن التوسع يف هذه املواضيع
ابلرجوع إىل كتاابت يوري لومتان ( ،)Yori Lotmanوقبله كلود ليفي شّتوس (-Claude Lévi
 )Straussيف دراساته اليت أقام بعضها على أساطري الشكالين الروسي فالدميري بروب ( Vladimir
 ،)Proppكما ميكن الرجوع إىل كتاابت جورج مونن ( )George Mouninيف سيميائية التواصل،
وغريهم من العلماء ،مبا فيهم العرب من قدماء ومعاصرين.
وميكن القول ابختصار إن "سيميائية الثقافة" و"سيميائية التواصل" تلحظان –هنا -مبا فيهما
من دالئل ورموز على احلضارة والثقافة اإلسالمية واملسيحية ،مبعامل وآاثر وصور عدة؛ كما يف ذكر
املساجد واحملاريب واملنابر ،ورفع األذان للصلوات ...مقابل الكنائس والنواقيس والصلبان ،وارتفاع
أصوات األجراس ...ويُلحظ أن تلك الكلمات جاءت بصيغة اجلمع ال املفرد؛ لتدلل على كثرهتا،
وانتشارها يف املدن األندلس انتشارا كبريا ،يقود هو اآلخر إىل الداللة على طول عهد اإلسالم واستمراره
يف تلك البالد ،واستقرار أهله هناك ،من العرب واملسلمني قرابة ( )800عام ،بدءا بـ ــ91( :هـ710 /م أو
(92هـ711 /م) ،وحت سقوط مملكة غرنطة عام (897هـ1492 /م).
كما يُلحظ كثرة ورود أمساء املدن األندلسية اإلسالمية آنذاك ،وكوهنا حواضر للعلم والثقافة
واجلمال؛ مثل قرطبة دار الثقافة والعلوم ،ومحص بنهرها الرقراق الفياض ...وكيف استحال ذلك اإلرث
احلضاري اإلسالمي والعاملي أثرا بعد عني ،يعيث فيه املفسدون يف األرض؛ يذحبون أبناءه ،ويستحيون
نساءه ،ويستعبدون ملوكه وحرائره وأحراره ...مبا يف ذلك من دالئل على واقع يسيطر فيه املعتدي على
املعتدى عليه ،ويستبيح كل ما تقع عليه يديه ،ومبا فيه من نشر ثقافة اخلوف ،والكراهية ،والعنف
واالستبداد.
ٍ
ِ
املرسل إليهم من أمراء العرب واملسلمني يف
إن "الرندي" املرسل هنا ،يرسل برسالة واضحة إىل م
الع ْد موة اإلفريقية ِمن املـمرينِيني؛ يستنصرهم ،ويستنفرهم ،ويستصرخهم؛ لنجدة
ذلك الوقت ،من أهل ُ
األندلس ،كما أهنا رسالة تصلح أن توجه للعرب واملسلمني يف كل آن وحني ،وللمتلقني عامة .وهي
رسالة حتمل يف طياهتا أترخيا ملرحلة من أشد املراحل إيالما يف تريخ األمة العربية واإلسالمية مجعاء.
وفيها عقد مقارنة بني حال أهل األندلس قبل السقوط وبعده ،كما أن فيها رسالة حتمل أبعادا سياسية،
ديسمرب 2019م

85

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

واجتماعية ،وأخالقية ،وإنسانية ،وعسكرية ...إىل غريها من املواثيق واألسس املنظمة لكيفية التعامل مع
الشعوب واألمم املعتدى عليها .إن هذه القصيدة لمــتتخطى الوظيفة الشعرية الكامنة يف مجالية اللفظ

وعذوبة التأثري؛ لتمثل رسالة ذات أبعاد كربى ،ولتوظف هذه الشعرية الكامنة فيها لتكون قوة دافعة،
وحجة دامغة ،ووثيقة شاهدة على أحداث عصر جسامُ ،خلِدت على صفحات التاريخ اإلنساين؛ لتظل
تُروى على تعاقب األزمنة ،وتوايل احلوادث الدائرة على اإلنسان...

تذكر كتب التاريخ أن املسلمني منحوا سكان البالد احلرية الدينية ،وعينوا هلم قضاة منهم،
وحكاما حمليني ،يقضون يف النزاعات القائمة بينهم ،وجيمعون اجلزية منهم .كما أحسنوا معاملة أهل
البالد الذين تعرضوا لالضطهاد يف العهد القوطي؛ فسمحوا للمزارعني مبمارسة أعماهلم الزراعية على أن
يؤدوا اخلراج .وسارع كثري من رقيق األرض والعبيد وطبقات اجملتمع الدنيا إىل اعتناق اإلسالم؛ للتسامح
الذي وجدوه فيه ،وكانوا ينشدونه 66.كما مسح املسلمون –كذلك -لليهود الذين وقفوا جبانبهم (مبزاولة
التجارة ،وأمنوهم على أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم ،ومنحوهم حرية التملك ،واختص كثري منهم يف العلوم
واآلداب والطب والفلسفة ،وتبؤوا مراكز سياسية وإدارية حساسة ،فكانوا أكثر الطوائف استفادة من
الفتح( ،و) كان الفتح اإلسالمي خريا على إسبانيا؛ فقد انتشلها من الفوضى والتنازع السياسي،
وأحدث فيها ثورة اجتماعية ،وقضى على مساوئ العهد القوطي اليت كانت البالد ترزح حتتها منذ عدة
قرون)؛ 67لكن صنيع النصارى كان مغايرا؛ فقد أعملوا القتل والنهب والسلب يف املدن األندلسية
املسلمة اليت سقطت أبيديهم ،وعاثوا يف األرض فسادا ،ومل ُيّتموا املواثيق والعهود اليت كانت بينهم وبني
املسلمني( ،مث إن النصارى نكثوا العهد ،ونقضوا الشروط عروة عروة ،إىل أن آل احلال حلملهم املسلمني
على التنصر سنة أربع وتسعمئة) 68،ومن امتنع منهم من التنصر فقد كان يُقتل.
مل يكن ظفر إسبانيا النصرانية ابالستيالء على غرنطة ،وسحق دولة اإلسالم يف األندلس ،سوى
بداية النهاية يف مصري األمة األندلسية ،ومل يكن فقد السيادة القومية ،وفقد االستقالل واحلرية ،والذلة
السياسية ،واالضطهاد الدين واالجتماعي ،وهي احملن اليت تنزل عادة ابألمم املغلوبة ،سوى حملة يسرية مما
بعد
كتب على األمة األندلسية أن تعانيه على يد إسبانيا النصرانية .أجل كان مصري مسلمي األندلس م
ِ
فقد دولتهم وزوال مملكتهم ،من أروع ما عرفت األمم الكرمية املغلوبة ،وكان مأساة من أبلغ مآسي
التاريخ.

69

إهنا مأساة أمة أبكملها .مأساةٌ ت ـمـثـل صراع الثبات ضد الفناء الذي كان ُُياك هلا؛ فلم يكن
فناء أفراد وحسب ،بل كان حماولة فناء العقيدة وإفنائها ،وإلغاء كل ما يتصل هبا .وبقي املسلمون
70
يقاومون ما يربو على القرن دفاعا عن عقيدهتم املتمثلة يف وجودهم ووجود كل األمور املتعلقة هبم.
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بروح صليبية؛
وكانت "حماكم التحقيق" أو"التفتيش" -كما يطلق عليها بعض الباحثني -تقود كل ذلك ٍ
فتعتقل من تبدو عليه صلة ابإلسالم أو يضبط متلبِسا بتأدية شعرية أو عادة من العادات أو محل شارة
من شاراته ...فما كان من بعض املسلمني إال أن أظهروا النصرانية ،وأبطنوا اإلسالم؛ فأُطلق عليهم
مصطلح املورسكيون ()Los Moriscos؛ أي املسلمون الصغار.
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إنه تريخ مرير يسقط بظالله على هذه األمة يف ماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ لكن عجلة
احلياة ال بد أن تدور جمددا ،ليبقى األمل يف أن ينتصر احلق ويشع النور يوما ما ،وتبتسم ثغور اإلسالم
يف بقاع املعمورة كما كانت ،وليعم من جديد ما هو معول عليه؛ من نشر ثقافة احلب ،والتسامح،
والتواصل البناء بني شعوب األرض قاطبة.
ال ـخ ــات ـ ـم ـ ـ ــة:
توصلت دراستنا إىل ما أييت:
 .1فما انفك فن الراثء حاضرا حت يومنا هذا ،على تنوع مسبباته ،وما برح راثء املدن واملمالك قارعا
األبواب ،ومستصرخا األفئدة واأللباب ...وما فتئت قصيدة "أيب البقاء الرندي" خري شاهد على ذلك
األمل ،واحلزن ،واحلنني ،..ولدى مقاربة هذه القصيدة يف ضوء النظرية النقدية احلديثة ،ومناهجها املتعددة
واملتجددة ،مقاربة سيميائية وتناصية حديثة؛ ُوجد أهنا تتبع هنج القصيدة العربية القدمية يف سبكها
ونظمها ،وجزالة ألفاظها ،وهيكلها اخلارجي؛ عنوان ،وغالفا ،وإهداء ،وتصديرا ،ووزن وقافية ،ومطلعا
استهالليا يستفتح بناء النص العام؛ ليلخص مع آخر بيت فيه معىن النص اجلامع كله .ولوحظ يف
املضمون أو فضاء النص حتقق الثنائيات وإمكانية تطبيق "مربع جرمياس السيميائي" يف كثري من املواضع.
 .2برزت احلقول الداللية واضحة يف كلمات البكاء ،واحلزن ،واالستصراخ ،واألمل ،وغريها من الكلمات
الدالة على عظم حجم الفاجعة ،وأثرها األليم ،وجاء التكرار ،أبنواعه؛ ليقوي شوكة املعىن ،وليؤكد عمق
الداللة ،وليسند ما ورد من حديث عن الثنائيات و"مربع جرمياس" لسيميائي" ،و"نظرية احلقول
الداللية"؛ الحتاد اهلدف ،وإن تنوعت األساليب واآلليات ،ولتأيت ختاما سيميائية أو "سيميولوجية"
الثقافة ،وسيميائية أو "سيميولوجية" التواصل معززة ما سبق التوصل إليه من اشتمال القصيدة على
دالئل ثقافية ختص الثقافة اإلسالمية العريقة يف ذلك الوقت ،وتذكر رموزها الصرُية واملعربة عن روحها؛
من دعوة إسالمية إلغاثة امللهوف ،وآتخ يف الدين ،ونصرة املستضعف املظلوم ،ومن مآذن ترفع صوت
احلق املبني ،وحماريب ومنابر ومساجد يذكر فيها اسم هللا تعاىل ،ومن تسليم أبن أمره سبحانه نفذ يف
الكون كله ،وأهنا أّيم يداوهلا بني الناس ...وكفى هبا حقيقة ال مراء فيها ،وال جدال.
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 .3أتكيد أن النص اإلبداعي يبقى محال أوجه ،وأن كل قراءة تفتح آفاقا رحبة ملزيد من الدراسات
والبحوث ،حسب املناهج ،واملنطلقات ،والرؤى ،وها هي األبواب ما زالت مشرعة يف فضاء النص،
وآفاق القراءة ،والتفسري ،والتأويل.
*

نص القصيدة:
▪ ّ

72

لِكـ ـ ِل ٍ
شيء إذا ما تمـ ـ َّم نُقصا ُن
ول
هي األمور كما شاهـدهتا ُد ٌ
وهذه الد ُار ال تُبقي على أم مح ٍد
كل ٍ
ُمي ِز ُق َّ
سابغة
هر -حتماَّ -
الد ُ
سيف ِ
وينتضي كل ٍ
للفناء و ْلو
أين امللوك ذموو التيجان ِمن يـممـم ٍن
وأين ما شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاده ش ـ ـ ـ ـ ـ ـدَّاد يف ٍ
إرم
ُ
وأين ما حازه قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارو ُن من ٍ
ذهب
أمر ال ممـ ـ ـ ـ مـرَّد ل ـ ـ ـ ـه
أتى على ال ُك ِل ٌ
وصار ما كان من ُملك ومن مملِك
دار الزما ُن على (دارا) وقـ ـ ـ ـاتل ـ ـه
م
سبب
كأنـما َّ
يس ُهل له ٌ
عب مل ْ
الص ُ

وم ما كانوا
حت قم م
ض ـوا فكأن القـ ـمـ م
ِ
وسنا ُن
كما حكى عن خيال الطيف ْ
و َّأم كس ـ ـ ـ ـرى فمـ ـ ـ ـ ـ ـا آواه إيـ ـ ـ ـ ـوا ُن
ك ُّ
الدنيا ُسليم ـ ـ ـا ُن
ي ـ ـ ـوما وال ممـ ـ ـل ـ م

العني يف اإلسالم فارتزءت
أصاهبا ُ

ُح ـ ـ ٌد وان ـــ مه ـ َّد ث ـه ـ ـال ُن
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى له أ ُ
حـ ـ ـتـى مخلت منه أقطـ ـ ـ ـ ـ ٌار وبُلدا ُن

فجائع َّ
الدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر أنواعٌ ُم َّنو مع ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ُ
وللحو ِ
ادث سلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان ِ
يسهـ ـ ـ ـلُها
ُ
أمر ال ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاءم له
دهى اجلزيرةم ٌ

فال يُغر ِ
العيش إنسا ُن
بطيب م
ممـ ـن مس ـ ـ ـ ـ ـ َّـرهُ مزم ـ ٌن سـ ـاءمتهُ أزمـ ـا ُن
يدوم على ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍال هلا شـ ـان
وال ُ
وخرص ـ ـ ـ ـ ـ ـا ُن
إذا نبمت م ْشرفي ٌ
ات ُ
ابن ذي ميزٍن والغمد غمدان
كان م

وأين منهم أكاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌل وتيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ُن؟
وأين ما ساسه يف الفرس ساسا ُن؟
اد وش ـ ـد ٌاد وقحطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ُن؟
وأين عـ ـ ـ ٌ

ات وأح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزا ُن
وللـ ـ ـزمـ ـ ـ ـ ـان مس ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٌ
وما ل ـ ـما مح ـ ـ ـ ـل ابإلسالم ُسلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ُن

(مرسية)؟
فاسأل (بلنسية) ما شأ ُن ُ

(جيَّـ ـ ـ ـا ُن)؟
أين م
وأي ـ من (ش ـاطبةٌ)ْ ،أم م
من عاٍمل قد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فيها له شا ُن؟

قواع ٌد كـ ـ ـ ـ ـ ـ َّن أرك ـ ـ ـا من البـ ـ ـالد فم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
تبكي احلنيفيةم البيض ـ ـ ـاء من أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ف
م
ُ
عـلى دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ٍر من اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـالم خـ ـالـي ـ ـة

تبق أركا ُن
عسى البق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاءُ إذا مل م
كما بكى لفر ِاق ِ
اإللف هيم ـ ـ ـ ـ ـ ـا ُن
قد أقفرت وهلا ابلكفـ ـ ِر عمـ ـ ـ ـرا ُن

دار العل ـ ـ ـ ـ ـ ـوم فكم
وأين (قُرطبةٌ) ُ
ِ
ص) وما حتويه من نـُُزٍه
وأين (مح ٌ
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اض ومآل ُن؟
ذب في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
وهنرها م
الع ُ
ُ

العدد الثاين  -السنة احلادية عشرة

الرندي
ـناص يف نونية أيب البقاء ُّ
سيمياء الـت ـ م

كنائس ما
املساجد قد صارت
حيث
ُ
م

يب تبكي وهي جـامدةٌ
حـتـى الـمـحـار ُ
يـ ـ ـ ـا غ ـاف ـال ولـ ـه فـي ال ـده ـ ِر ممـوعظـ ـ ـ ـةٌ
وماشيا مرحا يلهي ـ ـ ـ ـ ـه موطنُـهُ
أنست ما َّ
تقدمها
تلك املصيبةُ ْ
اكبني عتاق ِ
اخليل ضامرة
ّي ر م
وف ِ
وحاملني سيُ م
اهلند مرهفةُ
م
ورات ـ ـعني وراء البـ ـح ِر يف دعـ ـ ٍة
أهل أنـ ـ ـ ٍ
أعن مدكم نبم ـ ـ ـأ ِمن ِ
دلس

يستغيث بنا املستضعفون وهم
كم
ُ
بينكم
ماذا التقاُطع يف اإلسالم ُ
ات هلا ه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ٌم
نفوس أبِـ ـ ـي ـ ٌ
أال ٌ
ِ ٍ
ِ
هم
ّي م ـن لذلة قوم بع ـ ـ ـ ـ مد عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز ُ
ابألمس كانوا ملوكا يف منازهلم

هلم
فلو تراهم حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارى ال دليل ْ
بيعهم
بكاهم م
ولو ر م
أيت ُ
عند ُ
رب أم ٍ
يل بيـ ـ ـنهما
ّي َّ
وطفل ح ـ ـ ـ م
ٍ
الش ِ
مس إذ طلعت
وطفلة ِمثل حس ِن َّ
ِ
ِ
كرهة
يق ـ ـ ـ ـ ُ
ودها العـ ـ ـ ُ
لج للمكروه ُم م
لِ ِم ِثل هذا يذوب القلب من ٍ
كمد
ُ
ُ

وصلبـ ـ ـ ـا ُن
س ُ
فيهـ ـ ـ ـ ـ َّن إال نواقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ابر تمـ ـ ـرثي وهي ِعيدا ُن
ح ـ ـتـى الـمنـ ـ ـ ـ ـ ُ
كنت يف ِسنم ٍة فـال ـده ـ ُر يـمقـظـا ُن
إن م
عد ٍ
غر املرءم أوطا ُن!
محص تم ُّ
أبم م
وما هلا مع طول الده ِر نسيا ُن
كـ ـأنـ ـها يف ِ
جمال الس ِبق عقبا ُن
كـ ـأهن ـ ـ ـا يف ظالم النَّقـ ـ ِع ني ـ ـ ـرا ُن
هلـ ـ ـم أبوطاهنم عـ ـ ـ ـ ـ ـٌّز وسلطا ُن
حبديث ِ
ِ
القوم ُركبا ُن!
فقد سرى
يهتز إنسا ُن!
قتلى وأسرى فما ُّ

تم ّي عب ـ ـ ـ ـ ماد هللا إخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ُن؟
وأنـ ـ ـ ُ
أنصار وأعوا ُن!
أم ـ ـ ـ ـ ـا على اخل ِري ٌ

ور وطُغي ـ ـ ـ ـا ُن!
أحال ْ
حاهلم ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
اليوم هم يف بالد ِ
الكفر عُبدا ُن
و م
عليهم من ِ
ثياب الذ ِل أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ُن
ُ
استهوتك أحزا ُن
األمر و
م
لـهالم م
ك ُ
اح وأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا ُن
كما تفـ ـ ـ ـ ـر ُق أرو ٌ
وت ومرجـ ـ ـا ُن
كأن ـ ـ ـما هي ي ـ ـاق ـ ـ ـ ـ ٌ

القلب حي ـ ـ ـ ـ ـرا ُن
والع ـ ـ ُ
ني بـ ـاكيةُ و ُ
إن كان يف ِ
إسالم وإميا ُن
القلب ٌ

هوامش البحث:
 1ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم (ت711ه) ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،د.ت) ،ج ،14ص .309مادة
(رثي).

 2وهبه ،جمدي ،وكامل املهندس ،معجم املصطلحات العربيّة يف اللّغة واألدب ،ط( ،2بريوت :مكتبة لبنان1984 ،م) ،ص.176
 3سورة احلاقة ،اآلية .18
العريب ( :)8عصر ال ّدول واإلمارات -األندلس( ،القاهرة :دار املعارف1989 ،م) ،ص.324
 4ضيف ،شوقي ،اتريخ األدب
ّ
 5اهلذليون ،ال ّديوان( ،القاهرة :دار الشروق1965 ،م) ،ص.21-1
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 6ابن اثبت األنصاري ،حسان (تويف ما بني  40 -35للهجرة ،وقيل بني عامي  54 -50للهجرة) ،ال ّديوان ،حتقيق :وليد عرفات ،ط،1
(بريوت :دار صادر2006 ،م) ،ج ،1ص.270-269
7
الريب :حياته وشعره ،حتقيق نوري محودي القيسي ،مستل من "جملّة معهد
ابن الريب ،مالك (ت56ه) ،ديوان مالك بن ّ
املخطوطات العربيّة" ،مج  ،15ج ،1ص.88

البارودي ،حتقيق علي اجلارم وحممد شفيق معروف( ،بريوت :دار العودة1998 ،م)،
 8البارودي ،حممود سامي ،ديوان حممود سامي
ّ
ج ،4-1ص.153
9
الرطيب ،حتقيق :إحسان عباس( ،بريوت :دار
ال مـمـقَّري التلمساين ،أمحد بن حممد (ت1041ه) ،نفح الطّيب من غصن األندلس ّ
صادر1968 ،م) ،مج ،4ص.487 -486
10
الرابع هناية األندلس واتريخ العرب املنتصرين ،ط( ،4القاهرة :مكتبة
عنان ،حممد عبد هللا ،دولة اإلسالم يف األندلس ،العصر ّ
خفاجي1997 ،م) ،ص.50- 49

األندلسي :موضوعاته وفنونه ،ط( ،5بريوت :دار العلم للماليني ،)1983 ،ص.548
 11الشكعة ،مصطفى ،األدب
ّ
 12انظر ما نقله مجال بن عمار األعمر عن صالح عبد الستار الشهاوي من قول إبن القصيدة ليست للرندي:

(تريخ االطالع2015 /09 /16 :م)
http://andalus.dbzworld.org/t83-topic
 13انظر ترمجته يف الكتاب السابق ،ج ،3شرح يوسف علي طويل ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،ه2003 -م)،
ص.287 -275
14
الرابع هناية األندلس واتريخ العرب املنتصرين ،ص.457
عنان؛ حممد عبد هللا .دولة اإلسالم يف األندلس ،العصر ّ

 15الزركلي؛ خري الدين .األعالم ،ط( ،15بريوت :دار العلم للماليني ،)2002 ،ج ،3ص198؛ وعنان ،حممد عبد هللا ،دولة اإلسالم
الرابع هناية األندلس واتريخ العرب املنتصرين ،ص .475 -456وقد أحاال إىل مصادر عدة ،يف هذا الشأن،
يف األندلس ،العصر ّ
شاف  223 - 222و  ،378والتّكملة البن
الرايض ،ج ،1ص ،47ونفح الطيب ،ج ،595 :2واملستدرك على الك ّ
منها :أزهار ّ
عبد امللك  ، 136 :4ومعهد الدراسات :فصلة عن اجمللد السادس من قلم عبد هللا كنون.
 16ص.49
17
الرندي ،أبو الطيب صاحل بن شريف( ،ت 684ه) ،ال ّديوان ،حتقيق حياة قارة ،يُنشر ألول مرة ،ضمن سلسلة من تراثنا الشعري
ُّ
 ،10/ط( ،1االسكندرية :مركز البابطني لتحقيق املخطوطات الشعرية يف مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري ،ودار
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر2010 ،م) ،ص .231وانظر اإلحاالت يف اهلامش.

العريب ( :)8عصر ال ّدول واإلمارات -األندلس ،ص 377وما بعدها.
 18انظر :اتريخ األدب
ّ
 19ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (نصص).

احلواري ،ترمجة :فخري صاحل ،ط( ،2بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
 20تودوروف ،تزفيتان ،ميخائيل ابختني :املبدأ
ّ
1996م) ،ص.122
 21املرجع السابق ،ص.121
 22انظر :املرجع السابق ،والصفحة نفسها.
23
ص ،ترمجة فريد الزاهي ،مراجعة عبد اجلليل نظم ،ط( ،2الدار البيضاء :دار توبقال1997 ،م) ،ص.8
كرستيفا ،جوليا ،علم النّ ّ
 24انظر :املرجع السابق ،ص.13
 25املرجع نفسه ،ص.21
26
ص ،ترمجة فريد الزاهي ،ص.21-19
انظر املزيد - :كرستيفا ،جوليا ،علم النّ ّ

-
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معلوش ،سعيد ،معجم املصطلحات األدبيّة املعاصرة (عرض وتقدمي وترمجة) ،ط( ،1بريوت :دار الكتاب اللبناين ،والدار
البيضاء :سوشربيس1985 ،م) ،ص.215
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الرندي
ـناص يف نونية أيب البقاء ُّ
سيمياء الـت ـ م

-

عري (اسرتاتيجيّة التّناص) ،ط( ،3بريوت والدار البيضاء :املركز الثقايف العريب1992 ،م)،
مفتاح ،حممد ،حتليل اخلطاب ال ّ
ش ّ
ص.121

27
الرتمجة العربيّة ،ترمجة :عبد الرمحن أيوب( ،بغداد :دار الشؤون
خص هبا املؤلّف ّ
ص مع مق ّدمة ّ
جينيت ،جريار ،مدخل جلامع النّ ّ
الثقافية (آفاق معرفية) ،والدار البيضاء :دار توبقال)( ،د.ط ،د.ت) ،ص.90

األندلسي :موضوعاته وفنونه ،ط( ،5بريوت :دار العلم للماليني1983 ،م) ،ص .548ويذهب صاحب
 28الشكعة ،مصطفى ،األدب
ّ

الكتاب إىل إن القول أبهنا أشهر ما قيل يف راثء األندلس ال يقتضي التسليم أبهنا أحسن ما قيل يف ذلك؛ فقد ُوجدت قصائد ال تقل عنها
حسنا وإجادة ،مثل سينية ابن األابر ورائية ابن عبدون ،وكان حق النونية أن تكون ضمن راثء املدن وحسب ال راثء األندلس ككل؛ لكن
اهتمام كثري من الباحثني هبا –أي ابلنونية -جعلها أتخذ هذه املكانة من الراثء ،ص.549

29
الرابع هناية األندلس واتريخ العرب املنتصرين ،ص.49
انظر :عنان ،حممد عبد هللا ،دولة اإلسالم يف األندلس ،العصر ّ
30
العريب ( :)8عصر ال ّدول واإلمارات -األندلس ،ص .391
انظر :ضيف ،شوقي ،اتريخ األدب ّ

• ميكن أن يُنظر إىل املزيد يف :البُسيت ،أبو الفتح علي بن حممد بن احلسني( ،ت  400ه) .قصيدة عنوان احلكم ،ضبط وتعليق :عبد
الفتاح أبو غدة( ،بريوت :شركة دار البشائر ،د.ت) ،ص.32-31

العتيب( ،القاهرة :مجعية
لوهيب على اتريخ أيب نصر
31انظر :املنين ،أمحد بن علي العدوي الدمشقي ،شرح اليميين
ّ
ّ
املسمى ابلفتح ا ّ
املعارف (املطبعة الوهبية سابقا)1870 ،م) ،ج ،1ص.68
32

األندلسي :موضوعاته وفنونه ،ص.549
الشكعة ،مصطفى ،األدب
ّ

العريب ،ج :8عصر ال ّدول واإلمارات -األندلس ،ص.347 -344
•• ملزيد من املعلومات انظر :ضيف ،شوقي ،اتريخ األدب
ّ

 33وردت القصيدة يف كتاب قالئد العقيان وحماسن األعيان ،أليب نصر الفتح بن خاقان بن حممد بن عبد هللا القيسي ،املتوّف سنة 529
ه ،ط( ،1مصر :مطبعة التقدم العلمية1320 ،ه) ص  ،41-38ويف نسخة أخرى من الكتاب ،حتقيق :حسني يوسف خريوش ،ط،1
(الزرقاء -األردن :مكتبة املنار1409 ،ه1989 -م) ،ج ،1ص .131-123وقد حتدث عنها مصطفى الشكعة يف كتابه األدب
األندلسي :موضوعاته وفنونه ،ص.542
ّ

34

الرطيب ،ألمحد بن حممد الـمـقري التلمساين (ت 1041ه) ،حتقيق:
وردت القصيدة كاملة يف نفح الطّيب من غصن األندلس ّ

األندلسي:
إحسان عباس( ،بريوت :دار صادر1968 ،م) ،ج ،4ص .488 -486وحتدث عنها مصطفى الشكعة يف كتابه األدب
ّ
موضوعاته وفنونه ،ص.523

35انظر :اخلطيب القزوين ،جالل الدين حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد (ت 739هـ) ،اإليضاح يف علوم البالغة :املعاين

والبيان والبديع ،شرح :حممد عبد املنعم خفاجي ،ط( ،6بريوت :دار الكتاب اللبناين ومكتبة املدرسة ،)1985 ،ج ،2ص580؛ وانظر:
وهبه ،جمدي ،وكامل املهندس ،معجم املصطلحات العربيّة يف اللّغة واألدب ،ص.108

 36اخلطيب القزوين ،اإليضاح يف علوم البالغة ،ج ،2ص575؛ وانظر :وهبه ،جمدي ،وكامل املهندس ،معجم املصطلحات العربيّة يف
اللّغة واألدب ،ص.56

 37وهبه ،جمدي ،وكامل املهندس ،معجم املصطلحات العربيّة يف اللّغة واألدب ،ص.56

38
ص ،ص .90كما يُطلق مصطلح ( )Intertextualityعلى "التناص" و"التعالق النصي".
جينيت ،جريار ،مدخل جلامع النّ ّ

 39وهبه ،جمدي ،وكامل املهندس ،معجم املصطلحات العربيّة يف اللّغة واألدب ،ص.56

ندي يف الرابط اآليت :نشر بتاريخ (2015 /05 /29م).
 40انظر –مثال -قصائد يف فلسطني،
األابر ونونيّة ُّ
ّ
تتناص وسينيّة ابن ّ
الر ّ

 http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=86913تريخ االطالع2015 /09 /20( :م)

ندي يف راثء األندلس ،السعيد عبد اجمليد النويت ،ضمن هذا
وانظر معارضة للنونية ضمن دراسة بالغيّة حتليليّة لقصيدة أىب الطّيّب ُّ
الر ّ

الرابط:

http://uqu.edu.sa/page/ar/114372

تريخ االطالع2015 /09 /20( :م)

 41انظر :لسان العرب ،مادة (عتب).
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 42انظر :جينيت ،جريار ،أطراس (األدب يف ال ّدرجة الثّانية) ،ترمجة وتقدمي املختار حسن ،ضمن الرابط اإللكّتوين:

( http://www.aljabriabed.net/n16_11atras.(2).htmتريخ االطالع2019 /06 /18( :م)

••• توجد قصيدة البن اللبانة األندلسي؛ (أبو بكر حممد بن عيسى بن حممد اللخمي الداين)( ،ت 507هـ) ،يقول يف مطلعها:
لكل ٍ
غاّيت
شيء من األشياء ميقات وللمىن من مناّيهن
ُ
"الرندي" قد اطلع عليها ،ونسج على
وميكن أن يدل هذا على نوع من التناص بني هذه القصيدة والقصيدة حمل الدراسة ،ورمبا كان ُّ
منوال مطلعها.
•••• انظر الصفحة السابقة من البحث( .ص)5
 43انظر –مثال -املؤلفات واملواقع اليت أوردت القصيدة ،وذُكرت يف هذا البحث.

 44اخلطيب القزوين ،اإليضاح يف علوم البالغة ،شرح :حممد عبد املنعم خفاجي ،ج ،2ص.591
 45املرجع السابق ،ص .594
 46املرجع السابق نفسه ،ص .596
 47انظر :نفسه ،ص .598
 48نفسه ،ص .599
49
الل ،لغرمياس؛ أ.ج،.
غرمياص ،أ.ج ،.وج .كورتيس ،تعريفات اصطالحية ،ضمن كتاب النظّريّة ّ
السيميائيّة :مسار التّوليد ال ّد ّ
وكورتيس؛ ج ،.وراستيي؛ ف ،.وابط؛ ترمجة وتقدمي :عبد احلميد بورايو ،ط ( ،1اجلزائر :دار التنوير2013 ،م) ،ص( .10عنوان الكتاب
األصلي هو :النظرية السيميائية من املصطلح إىل املربع السيميائي).

 50غرمياس ،اجلريداس جوليان ،يف املعىن (دراسات سيميائيّة) ،تعريب :جنيب غزاوي( ،الالذقية -سورّي :مطبعة احلداد ،)1990 ،ص.14
51
الل ،لغرمياس ،أ.ج،.
ابط ،دانيال" ،املربع السيميائي والّتكيب السردي" ،ضمن كتاب النظّريّة ال ّ
سيميائيّة :مسار التّوليد ال ّد ّ
وج.كورتيس ،وف .راستيي ،ود .ابط ،ص.113
52
يميائي للنّصوص :مق ّدمة ،نظريّة ،تطبيق ،ترمجة :حبيبة جرير ،مراجعة عبد احلميد بورايو( ،دمشق :دار
فريق إنّتوفرن ،التّحليل ّ
الس ّ
نينوى1433 -2012 ،ه) ،ص.177
53
فرنسي( ،اجلزائر :دار احلكمة2000 ،م)،
إجنليزي-
عريب-
ّ
ابن مالك ،رشيد ،قاموس مصطلحات التّحليل ّ
يميائي للنّصوصّ :
ّ
الس ّ
ص.24
54
يميائي للنّصوص ،ص.177
فريق إنّتوفرن .التّحليل ّ
الس ّ

 55غرمياس ،اجلريداس جوليان ،يف املعىن (دراسات سيميائيّة) ،تعريب :جنيب غزاوي( ،الالذقية -سورّي :مطبعة احلداد ،)1990 ،ص.14
56
يميائي للنّصوص ،ص.38
ابن مالك ،رشيد ،قاموس مصطلحات التّحليل ّ
الس ّ

 57داسكال ،مارسيلوّ ،
يميائي) ،ترمجة :محيد حلمداين ،وحممد العمري ،وعبد
السيميولوجيّة املعاصرة( ،سلسلة البحث ا ّ
االّتاهات ّ
لس ّ
الرمحن طنكول ،وحممد الويل ،ومبارك حنون( ،الدار البيضاء :أفريقيا الشرق1987 ،م) ،ص.18 -17
58

شعريّة ،ترمجة :حممد الويل ومبارك حنون( ،مكتبة األدب املغريب :سلسلة املعرفة األدبية) ،ط( ،1الدار
ّيكبسون ،رومان ،قضااي ال ّ

البيضاء :دار توبقال1988 ،م) ،ص.27
 59املرجع السابق ،والصفحة نفسها.
 60داسكال ،مارسيلوّ ،
السيميولوجيّة املعاصرة ،ص.6
االّتاهات ّ
 61املرجع السابق ،والصفحة نفسها.
 62انظر :املرجع السابق ،ص.7
 63املرجع السابق ،والصفحة نفسها.

 64محداوي ،مجيل ،سيميولوجيا التّواصل وسيميولوجيا ال ّداللة( .نُشر بتاريخ 07 :فرباير 2007م) .موقع إلكّتوين:
(تريخ االطالع)21012/07/19 :
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 65محداوي؛ مجيلّ ،
السيميوطيقيّة يف الثّقافة الغربيّة ،ط( ،1مكتبة املثقق2015 ،م)،
السيميوطيقيّة :التّـيّارات واملدارس ّ
االّتاهات ّ
ص.47
 66طقوش ،حممد سهيل ،اتريخ املسلمني يف األندلس897-91( :ه1492 -710 /م) ،ط( ،3بريوت :دار النفائس1431 ،ه-
2010م) ،ص.58
 67املرجع السابق ،ص.59
68
الرطيب ،مج ،4ص .527ويف النص األصلي "تسمعمائة".
ال مـمـقَّري التلمساين ،أمحد بن حممد ،نفح الطّيب من غصن األندلس ّ
69
الرابع هناية األندلس واتريخ العرب املنتصرين ،ص.308
انظر :عنان ،حممد عبد هللا ،دولة اإلسالم يف األندلس ،العصر ّ

حّت سقوط غرانطة897 -92 :ه (1492 -711م) ،ط،3
األندلسي من الفتح
 70احلجي ،عبد الرمحن علي ،التّاريخ
اإلسالمي ّ
ّ
ّ
(دمشق -بريوت :دار القلم1981 ،م) ،ص.568
 71املرجع السابق ،ص.569-568

 72وردت القصيدة يف أكثر من مصدر ومرجع ،وابختالف بني يف عدد أبياهتا .وتذكر بعض هذه املؤلَّفات الزّيدات احلاصلة فيها .انظر
مثال:
الرندي ،أبو الطيب صاحل بن شريف (ت 684ه) ،ال ّديوان ،حتقيق حياة قارة ،ص .236 -231ووردت القصيدة يف ( )63بيتا.
ُّ -

وفيه ختريج ألبيات القصيدة ،ص.236

األندلسي :موضوعاته وفنونه ،ووردت القصيدة يف ( )43بيتا ،ص.554-549
 الشكعة ،مصطفى ،األدبّ

األندلسي ،ط( ،1دمشق :دار الفكر2000 ،م) ،ووردت القصيدة يف ( )43بيتا ،ص،363 – 360
 الداية ،حممد رضوان ،يف األدبّ
ويف اهلامش إحاالت إىل مواضع الزّيدات يف القصيدة ،وإشارة إىل مصادرها.
 وانظر نسخة إلكّتونية لديوانه ضمن املوقع اإللكّتوين:بتاريخ (2015 /09 /16م)

http://al-

hakawati.net/arabic/civilizations/diwanindex5a9.pdf
 وانظر كذلك :املوسوعة العاملية لألدب العريب (أدب) ،ضمن موقعها اإللكّتوين:http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=719
بتاريخ (2015 /09 /16م)
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