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ملخص
الدیني،  التنا�ص  لأمناط  حتليلية  درا�سة  البحث  ی�ستهدف 
اكت�ساف  اأجل  من  الإلبریي  اإ�سحاق  اأبي  �سعر  يف  واأمناطه  اأ�سبابه 
العالقات الوطيدة بنی ال�ساعر وم�ساعره الدینية. اإذا اأمعنا النظر يف 
اأّن التنا�ص الدیني ینبعث  اأثناء الق�سائد ومقطوعاته ال�سعریة جند 
من القراآن الكرمی واحلدیث النبوي ال�رشیف، ویعّدان من اأهّم الروافد 
نعرف  اأن  البدایة  الزاهد.حاولنا يف  ال�ساعر  لدی  والثقافية  الفكریة 
تقف  ثم  خمت�رش،  ب�سكل  ال�سعبة  وم�سطلحاته  التنا�ص  مفهوم 
�ساقه  وما  ال�ساعر  عا�سها  التي  الظروف  اإیل  الإ�سارة  عند  الدرا�سة 
م�ساق حتلية ال�سعر بالتعاليم الدینية معتمدة علی املنهج الو�سفي 
التحليلي والأ�سلوب التحليلي. اأخریاً تتبع الدرا�سة التنا�ص واأمناطه 
للن�سو�ص  ال�ساعر  توظيف  علی  وتركز  الإلبریي  �سعر  يف  املختلفة 
وتقدمی  البحث  لت�ساوؤلت  مفيدة  باإجابات  الإتيان  ثّم  الدینية، 
التو�سيات.من اأهّم مظاهر التنا�ص الدیني الوارد يف �سعره: التنا�ص 

القتبا�سي، التنا�ص الإحايل والتنا�ص احلواري.
الكلمات املفتاحية: التنا�ص الدیني، الإلبریي، القراآن الكرمی، 

احلدیث النبوي ال�رشیف، ال�سعر الزهدي.

An Analytical Study of the Contents of Religious 
Intertextuality in Elbiri’s Poetry

Absract:

This paper is an attempt to investigate religious 
intertextuality and its causes and various displays 
in AbiIshaqAlbiri’s poetry through which we can 
discover the strong connections of the poet with his 
religious beliefs. Scrutinizing and reflecting on the 
poet’s odes, we realize that religious intertextuality 
of his poetry has originated from the Holly Quran 
and prophetic Hadith. These two resources are the 
most important intellectual and cultural origins of 
this ascetic poet. The paper initially deals with the 
definition of intertextuality in brief, then moves to 
investigate the conditions of the poet’s time and 
the reasons, and motives behind the emergence of 
religious educations in his poetry. Finally, the paper 
analyzes various displays of religious intertextuality 
and application of religious texts. Moreover, Adapted, 
citation, and allusion intertextualities are the most 
prominent displays of religious intertextuality in his 
poetry. 

Keywords: Religious Intertextuality, Elbiri, the 
Holy Quran, Prophetic Hadith, Ascetic Poetry

متهيد
التي  التقنيات  اأقدم  من   )Intertextuality( الّتنا�ص  یعّد 

الأدبية  ثقافتهم  مدی  عن  للتعبری  والكّتاب  ال�ّسعراء  ا�ستخدمها 
من  الأخذ  علی  وقدرتهم  احرتافّيتهم  علی  للّدللة  ال�ّسعرّیة  وقّوتهم 
الّثقافات املختلفة التي ت�رشبها. اإّن هذه الظاهرة قدمیة قدم الأدب، 
)الّت�سمنی(،  خمتلفة  باأ�سماء  الغابرة  الع�سور  يف  تعرف  ثّم  فمن 
اإیل  )جنيت(  ذهب  التي  )ال�رّشقة(  ة  خا�سّ ال�ّسعرّیة(،  )املعار�سات 
اأنواع الّتنا�ّص )فاإّنه باإمكاننا اعتبار كتب الّنّقاد القدامی  اأّنها من 
البحرتي، والإبانة عن �رشقات املتنّبي  اأبيتمام و�رشقات  ك�رشقات 
ل ظاهرة الّتنا�ّص  دلياًل علی الّتنا�ّص؛ اإذ ُتظهر ب�سكل جلّي مدی تاأ�سّ
غرباء  یكونوا  مل  القدامی  اأّن  علی  هذا  یدّل  العربّي()1(.  ال�ّسعر  يف 
حتت  ال�سابقة  الع�سور  يف  یُوجد  بل  امل�سطلح،  لهذا  الغربة  متام 
الأ�سماء الّنقدّیة املختلفة التي تنا�سب تلك الفرتة، فمن ثّم ظهر يف 
ع�رشنا احلدیث مو�سوعًا م�ستقاًل اإثر الّتعّرف اإیل الّنظرّیات الّل�سانّية 
احلدیثة. تنّبه الّنقد القدمی باأّن هنا عالقات وترابطًا بنی الّن�سو�ص 

القدمیة واحلدیثة التي ل میكن ن�سيانها.
یعّد الّتنا�ّص من امل�سطلحات التي �رشبت جذورها يف الأدب 
القدمی ولي�ست ظاهرة من الظواهر احلدیثة التي جاءت اإثر املعطيات 
الأدبية احلدیثة نتيجة تطّور الأدب والختالط بنی الأقوام وال�سعوب، 
اأّنهم  علی  تدّل  التي  املختلفة  بامل�سّميات  عّرفوه  القدامی  فالّنّقاد 
الت�سمنی،  املوازنة،  منها  القدمیة،  الظاهرة  بهذه  عارفنی  كانوا 

القتبا�ص..
بنی  الوطيدة  والو�سائج  العالقات  بع�ص  وجود  يف  ریب  ل 
الن�سو�ص والتنا�ّص يف �سور �سّتی، فالتنا�ّص میّهد ال�سبيل للقارئ 
اأو الباحث باإنتاج املو�سوعات واملفاهيم اجلدیدة �سمن الن�سو�ص 
اأّي جمال من  اأو حدیثة )فاأّي ن�ّص جدید يف  الأخری، قدمیة كانت 
الن�ص  هذا  من�سيء  لتفاعل خاّلق بنی  اإّل ح�سيلة  هو  ما  املجالت 

ون�سو�ص اأخری �سابقة عليه()2(.

مصطلحات الدراسة الصعبة
قبل اأن نتطّرق اإیل اإ�سكالّية امل�سطلح ی�سار اإیل كلمة الّن�ّص من 
منظور اللغة، فالّن�ّص يف املعاجم الّلغویة هو )الّرفع()3( و)الّظهور(

)4( و)الربوز()5( و)ال�ستواء()6( واأق�سی ال�سيء وغایاته)7(، وورد يف 

املعاجم الإجنليزیة مبعنی وثيقة وج�سد ون�سيج وكالم)8(.
اأّن  العربّي جند  الأدب  الّتنا�ّص يف  تتبعنا جذور م�سطلح  اإذا 
املوازنة التي قام بها الآمدي بنی اأبيتمام والبحرتي تعّد �سكاًل من 
من  وخ�سومه  املتنبي  بنی  الو�ساطة  وكذلك  الظاهرة،  هذه  اأ�سكال 
الرئي�سة  الب�سمات  الّن�سو�ص ب�سمة من  اجلرجاين، فظاهرة تداخل 
يف الثقافة الإ�سالمية ؛ اإذ ات�سعت الآفاق الفكریة والثقافية الوا�سعة 

يف الفكر الإن�سايّن يف اإطار متما�سك ومن�سجم. 
اختلفت وت�ساربت الآراء حول تعریف الّتنا�ّص، فعرفت جوليا 
ّي یحدث داخل ن�ّص واحد ومیكن  كر�ستيفيا الّتنا�ّص باأّنه )تفاعل ن�سّ
باعتبارها  ّية  ن�سّ لبنية  القواننی  اأو  املقاطع  خمتلف  التقاط  من 
مقاطع اأو قواننی حمولة من ن�سو�ص اأخری()9(، فتعتقد جوليا باأّن 
)كّل ن�ّص یت�سكل من تركيبة ف�سيف�سائية من ال�ست�سهادات وكّل ن�ّص 

هو امت�سا�ص اأو حتویل لن�سو�ص اأخری()10(.
امل�سميات  حتت  الغربي  النقد  يف  التنا�ص  م�سطلح  ورد 
املختلفة وجری من خالله توليد اجلدید من الن�سو�ص �سعًرا كانت 
اأم نرًثا. فكل ن�ص یتداخل ویتوالد مع ن�سو�ص اأخری. ظهر التنا�ص 
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يف الأدب الغربي علی ید ال�سكالنينی الرو�ص وكان )�سكلوف�سكي( من 
اإّن  یقول:  حنی  وجمالته  التنا�ص  جوهر  عن  حتدثوا  الذین  النقاد 
العمل الفني یدرك يف عالقته بالأعمال الفنية الأخری، وبال�ستناد 
اإیل الرتابطات التي نقيمها يف ما بيننها)11(. كذلك اأدیل )باختنی( 
- الذي كان رائًدا حقيقًيا يف جمال تعریف التنا�ص وو�سع اأ�س�سه- 
بدلوه يف هذا املجال م�ستخدًما لفظة )احلوار( بدل )التنا�ص( معتقًدا 

باأّن الكلمة )تقيم عنده يف كل ن�ص حواًرا مع ن�سو�ص اأخری()12(.
تقوم الن�سو�ص اجلدیدة بخلق عالقات مت�سابكة وطيدة بنی 
القيام  ی�ستطيع  ل  املتلقي  اأو  القارئ  هذا  املبدع.  والن�ص  املتلقي 
معظم  كان  ثّم  ومن  والإبداع،  التوليد  عملية  يف  ومهم  بارز  بدور 
التحليالت  يف  رئي�سية  وبوؤرة  اأ�سا�سي  كعمود  الن�ّص  علی  تركيزه 
لدیه. من  الن�ص ودللتها  تتكّون جماليات  بناء علی هذا  الأدبية. 
باملتلقي  املبدع  الن�ص  عالقة  حول  حتدث  من  الغربينی  الباحثنی 
وهو )ولفغانع اإیزر( الذي ك�سف عن تلك العالقات والروابط القویة 
اإبداع الن�سو�ص من خالل كتابه )فعل القراءة( حيث عّد  يف عملية 
املتلقي اأو القارئ �رشیًكا اأ�سا�سًيا يف عملية الإبداع معتقًدا باأّن كل 
الذي  بالن�ص  یتعلق  الذي  الفني  القطب  قطبان:  له  الأدبي  العمل 
م�ستوی  علی  بالتحقق  یتعلق  اجلمايل  القطب  بينما  الكاتب،  اأنتجه 
والقارئ  الن�ص  فيها  یتلقي  التي  النقطة  هو  الأدبي  القارئ.املوقع 

وهنا یحدث التفاعل الأ�سا�سي بنی كل العمل الأدبي واملتلّقي)13(.
یقوم ال�سياق يف عملية الإبداع والتوليد بدور حموري وبارز 
حيث یعّد التداعي يف �سياغة ال�سياق اأدبًيا من اأهّم جتليات القراءة 
بنی  الفعال  التفاعل  حتقيق  يف  القارئ  ی�ساعد  ثّم  ال�سياقية.فمن 
املتلّقي والن�ص وفق مبداأ الق�سدیة.هذا هو الذي یبنّی اأهمية ال�سياق 
لدی  تكوینه  واإعادة  وفهمه  الن�ص  اإنتاج  فيه  یتّم  )الذي  ومكانته 
ال�سياق هي  املتلّقي مما یجعل امل�سكلة اجلوهریة التي یرتكز فيها 

تاأویل الن�ّص()14(. 
بنی  والّتاأّثر  الّتاأثری  اأّن  الّتنا�ّص  م�سطلح  خالل  من  یّت�سح 
الّن�سو�ص املختلفة یعّد حالة طبيعية تدّل علی املخزونات الثقافية 
اأم�ّص  يف  �ساعر  فكّل  املختلفة،  الأمم  بنی  الأدبية  املواهب  و�سقل 
حاجة اإیل القرتاب والتفاعل مع ما�سيه الأدبّي والثقايّف، ول�سيما 
ه، فيقا�ص املخزون  الدینّي لبناء �رشحه امل�سيد ل�ستقاء قواعد ن�سّ
اأن یجمع من  ال�سخ�ص  ی�ستطيع  الن�ّص مبقدار ما  اإنتاج  اللغوّي يف 

الإنتاجات اللغویة والثقافية. 

منهج البحث
اعتمدت يف اإعداد هذا البحث علی املنهج الو�سفي والأ�سلوب 
القراآن  الدینية والعقائدیة خا�سة  التحليلي وا�ستمّدت من امل�سادر 
یراأ�سها  التي  الأدبية  ثّم امل�سادر  ال�رشیف،  النبوي  الكرمی واحلدیث 
الواردة يف  النتائج  العثور علی  اإیل  ال�ساعر، فاأّدی هذا الأمر  دیوان 

نهایة املطاف.

أهداف البحث
واأمناطه  التنا�ص  حماور  اأهّم  علی  العثور  البحث  یحاول 
املختلفة لدی ال�ساعر الأندل�سي ومرتكزاته الفكریة وما �ساق ال�ساعر 
ال�سعري  الن�ص  خارطة  �سمن  الدینية  الن�سو�ص  توظيف  م�ساق 
واملحيطة  املختلفة  الظروف  ودور  التنا�ص  م�سادر  عن  والإبانة 

بال�ساعر يف توظيف هذه الن�سو�ص.

أهمية البحث
هاّم  دور  علی  الأ�سواء  ت�سليط  يف  البحث  هذا  اأهمية  تكمن 
والذاتية  ال�سعریة  ال�ساعر  جتربة  اإثراء  يف  الدینية  للن�سو�ص  وبارز 
عن  التعبری  علی  الت�سافر  من  ال�سعریة  الأ�سطر  خالل  رافدها  وما 
هذا  اأّن  ههنا  یهّمني  الذي  الروحية.  والدخائل  النف�سية  الهواج�ص 
البحث جدید یو�سع اآفاًقا فكریة رحبة اأمام املتلقنی والباحثنی من 
حيث اأّنه قائم بذاته ومل یكتب بحث م�ستقل حول التنا�ص يف �سعر 

الإلبریي.
تعود اأهمية توظيف الن�سو�ص الدینية لدی ال�ساعر اإیل التعبری 
عن التعاليم الدینية ال�سمحة والك�سف عن دورها املحوري يف وحدة 
ال�سواب والر�ساد.من هنا قامت  الإ�سالمي وت�سامنه نحو  املجتمع 
وم�ستویاته  التنا�ص  دور  الإف�ساح عن  بدور هاّم يف  الدرا�سة  هذه 
املختلفة يف التعبری عن هواج�ص ال�ساعر ومكنوناته التي انتابته اإثر 

التدهور يف املجتمع الأندل�سي.

أسئلة البحث
یحاول هذا البحث الإجابة عن الأ�سئلة التالية:

ما املراد مب�سطلح التنا�ص يف الرتاث العربي؟ ◄
اإیل  ◄ ال�سعري  الن�ص  داخل  الأندل�سي  ال�ساعر  عمد  ملاذا 

توظيف التنا�ص مبختلف امل�ستویات؟
ما اأهّم حماور التنا�ص عند الإلبریي؟ ◄
ما اأهّم �رشوب التنا�ص امل�ستخدمة لدی ال�ساعر؟ ◄
كيف یقوم التنا�ص بدور حموري وبارز لدی الإلبریي؟ ◄
ة لدیه اإیل اإثراء اللغة  ◄ كيف اأّدی توظيف الن�سو�ص املتنا�سّ

وامل�سمون ال�سعري؟

فرضيات البحث
من اأهّم الفر�سيات الواردة يف البحث ما تلي:

التنا�ص . 1 تقنية  توظيف  تعّمد  ال�ساعر   اأّن  املفرت�ص  من 
داخل الن�سيج ال�سعري، فلم تظهر اعتباطية ودون عفویة.

عمد ال�ساعر اإیل توظيف الن�سو�ص القراآنية والنبویة بغية . 2
الأندل�سي  الأدب  الوطيدة بنی  ال�سالت  واإقامة  الأدبي  الرتاث  اإحياء 

والرتاث الدیني العریق.
الن�سو�ص . 3 توظيف  خالل  من  اأراد  ال�ساعر  اأّن  یفرت�ص 

من  ال�سباب  عنفوان  يف  اقرتف  وما  الندامة  عن  التعبری  الدینية 
داخل  الدینية  والنواهي  الأوامر  اإحياء  ثّم  كبار،  وذنوب  معا�ٍص 

املجتمع الأندل�سي الذي انطم�ست فيه معامل التعاليم ال�سمحة.
عرب . 4 ظهر  ال�ساعر  لدی  الدیني  التنا�ص  اأّن  املفرت�ص  من 

والتع�سف  الظلم  مظاهر  وكرثة  الدینية  والنواهي  الأوامر  ن�سيان 
والعبث واخلالعة يف املجتمع الإن�ساين، ومن ثّم حاول ال�ساعر من  
خالل توظيف التنا�ص الدیني تذكری النا�ص مبا یجب عليهم مراعاته 

واملواظبة عليه من اإقامة املثل الدینية ورعایة حقوق اهلل.
خلفية البحث
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من  الإلبریي  �سعر  درا�سة  اإیل  والدار�سون  الباحثون  تطرق 
زاویة  من  �سعره  یدر�سوا  مل  لكنهم  به،  واهتّموا  خمتلفة  جوانب 
الكرمی  القراآن  خا�سة  الدینية  الن�سو�ص  ودور  الدیني  التنا�ص 
لغته  اإثراء  يف  هاّم  بدور  تقوم  وما  فيه  ال�رشیف  النبوي  واحلدیث 
الدیني  التنا�ص  اأمناط  ال�ستار عن  اإزالة  البحث  ال�سعریة. یر�سد هذا 
الزهدي  الإلبریي  �سعر  يف  الفكریة  الركائز  من  ركيزة  اأهّم  بو�سفه 

والك�سف عن دور املبادئ الدینية والإ�سالمية يف �سعره.
ی�سار ههنا اإیل بع�ض الدرا�سات التي اأجریت يف �سعر الإلبریي:

اأبي . 1 عند  الزهد  �سعر  خالل  من  ال�سورة  اآلية  يف  قراءة 
2.جامعة  العدد  اأ.عبداحلميد جوي. جملة قراءات.  الإلبریي:  اإ�سحاق 

حممد خي�رش. ب�سكرة.  2010م.
الأندل�سي: . 2 الإلبریي  اإ�سحاق  اأبي  الزهد عند  اللغة يف �سعر 

خي�رش.  حممد  13.جامعة  العدد  قراءات  جملة  جوي.  اأ.عبداحلميد 
ب�سكرة. 2013م

اإ�سحاق . 3 اأبي  عند  الزهد  �سعر  يف  ال�سعریة  املو�سيقی 
العربية  اللغة  علوم  جملة  جوي.  اأ.عبداحلميد  الأندل�سي:  الإلبریي 

واآدابها. جامعة الوادي. العدد 4، 2012م.
التجربة الزهدیة بنی اأبي العتاهية واأبي اإ�سحاق الإلبریي . 4

اهلل.  عبد  نایف  لطفي  حممود  جامعية.  ر�سالة  موازنة(.  )درا�سة 
جامعة النجاح الوطنية. 2009م.

1- نظرة إیل حياة اإللبریي وأحداث عصره
واأهّم  اأبرز  من  الغرناطي  التحبيبي  م�سعود  بن  اإبراهيم  یعّد 
اإلبریة فاأ�سبح یعرف بالإلبریي.  اإیل  الذي ُنفی  ال�سعراء الأندل�سينی 
ولد ال�ساعر نحو �سنة 375 للهجرة  وترّجل عن �سهوة احلياة �سنة 
العامرینی  دولة  احلياة  طيلة  ال�ساعر  عا�رش  لقد  للهجرة.   478
تقلبات  وراأی  وحلوها  احلياة  مّر  وذاق  الطوائف  ودولة  بالأندل�ص 
الدهر وحدثانه مما �سافره علی  نوائب  اأمّل بامللوك من  الدهر وما 

تكوین خمزونه الثقايف والفكري.
 لي�ص الإلبریي �ساعراً فح�سب، بل كان فقيهًا ورعًا وزاهداً نبذ 
الدنيا وملذاتها. ویعود �سهرته اإیل ق�سيدته امل�سهورة يف التحری�ص 
علی  البط�ص باليهود حينما ازداد طغيانهم.اتخذ ال�ساعر اأدبه ب�سورة 
عامة و�سعره ب�سورة خا�سة كرّدة فعل اأمام ما جری يف املجتمع 

من البذخ والرتف واملجون الذي اجتاح البلدة.
الدینية  املبادئ  علی  ینطوي  مبا  الإ�سالمی  الزهد  یعّد 
ورفع  التزهد  علی  الأندل�سي  ال�ساعر  حتر�ص  التي  والإ�سالمية 
الفكریة  امل�سادر  اأهّم  من  الدنيا،  احلياة  يف  الروحية  املعنویات 
التي انبنی عليها تيار الزهد يف الأدب الأندل�سي. املتاأمّل يف الأدب 
اأّن املثل الدینية والأ�س�ص العقائدیة تقوم بدور هاّم  الأندل�سي یعلم 
اإیل  اجلاهلية  من  الع�سور  كافة  يف  الزهد  فكرة  تكوین  يف  وبارز 
تنری  التي  القيمة  واملواعظ  الن�سح  علی  ت�ستمل  احلدیث ملا  الع�رش 
فيها  تنت�رش  التي  الفرتة  يف  خا�سة  الدیاجری  يف  لالإن�سان  احلياة 
الأدب  يف  نالحظها  كما  اخللقي،  والف�ساد  والرتف  البذخ  مظاهر 
ال�سامية  القيم  هذه  تر�سيخ  الدینية  املثل  حاول  ثّم  من  الأندل�سي. 
النكباب  مغبات  من  واإنذارهم  العميق  �سباتهم  من  النا�ص  واإیقاظ 

علی املالهي واملعا�سي املوبقة.

2- مصادر التناص الدیين عند اإللبریي
يف  الّدینّية  امل�سادر  بنی  الأویل  املكانة  القراآيّن  الّن�ّص  تبّواأ 
ال�سعراء والكتاب ملا یت�سّمن علی عمق  ال�سعریة عند  البنية  ت�سكيل 
دليّل وقد�سية يف نف�ص املتلقّي، وجتّلی هذا الن�ّص ال�رشیف ب�سور 
بالطابع  اأكرثها  وا�سطبغ  واإ�سمية،  فعلية  بنية  بنی  ما  خمتلفة 
القراآيّن البحت باعتبار اأّن )الألفاظ للمعاين اأزّمة وعليها اأدّلة واإليها 
مو�سولة وعلی املراد منها حم�سلة، عنيت العرب بها فاأولتها �سدراً 

�ساحلًا من تثقيفها واإ�سالحها( )15(.
الإلبریي  اإ�سحاق  اأبي  لدی  الدیني  التنا�ص  ت�ساربت م�سادر 
فكان  عا�سها،  التي  املختلفة  والثقافات  باحل�سارات  الختالط  اإثر 
املتاخمة  بالثقافات  امتزجت  التي  امل�سارح  من  م�رشًحا  الأندل�ص 
الدیني  التنا�ص  م�سادر  واختلفت  تنوعت  ثّم  الأجنبية.من  خا�سة 
لدیه. وكان القراآن الكرمی واحلدیث النبوي ال�رشیف من اأهم الروافد 

الفكریة التي اأثرت يف �سعره الزهدي.
تقوم امل�سادر الدینية خا�سة القراآن الكرمی واحلدیث النبوي 
يف  فاعتمدوا  الأندل�سينی،  حياة  يف  وحموري  هاّم  بدور  ال�رشیف 
موازینها علی الكتاب وال�سنة وجعلوهما الفي�سل فيما یختلفون فيه 
اأو یخفی عليهم من  الأمور،  الهادي فيما ی�ستبه عليهم من  واملنار 

الق�سایا، فال یخرجون عليها وحولهما كانت درا�ساتهم )16( .
1-2 - التنا�ض مع القراآن الكرمی 

القراآن هو املعجزة اخلالدة التي اأنعم اهلل -�سبحانه وتعایل-
باإر�ساله علی الإن�سان ليكون م�سباحًا منریاً وّهاجًا طوال الأزمنة 
فهذه  النور،  اإیل  الظلمات  من  الإن�سان  ليخرج  احلياة،  دیاجری  يف 
الهدّیة الإلهّية ل تخت�ّص بزمن خا�ّص اأو مكان خا�ّص، بل تخت�ص 
الإ�سالمية  للثقافة  ا  مهمًّ م�سدًرا  وتعّد  والأمكنة  الأزمنة  جلميع 
والدینية. فلي�ص القراآن اإّل )د�ستور اهلل اخلالد للب�رشیة اجلمعاء وهو 
اللغویة( الرثوة  اإمداد  يف  واملنبع  الأكرب  وم�سدره  الرتاث  �سانع 

)17(. ا�ستمّد ال�سعراء حّتی الأوروبيون من القراآن الكرمی واأخذوا منه 

الإلهام  م�سادر  من  خ�سبًا  م�سدراً  بو�سفه  خمتلفة  ومناذج  �سوراً 
الأوروبينی  لل�سعراء  )م�سدراً  الكرمی  القراآن  كان  فقد  ال�سعرّي، 
فنت  وقد  الأدبية،  والّنماذج  ال�ّسخ�سّيات  بع�ص  منه  ا�ستمّدوا  الذین 
املتمّردة  الّدینّية  ال�ّسخ�سّيات  بهذه  خا�ّص  ب�سكل  الرومانتيكّيون 
املطرودة ك�سخ�سية )ال�ّسيطان( و�سخ�سّية )قابيل( القاتل الأّول وقد 
رفعوا من هذه ال�ّسخ�سّيات مناذج للّتمّرد عن كّل ما هو عادّي وكّل 
ما هو مقرر ومفرو�ص، وعرّبوا عن تعاطفهم الكبری مع ما عانته هذه 
ال�سخ�سيات من عذاب ولعنة جّراء متردها()18(.ی�سار من بنی هوؤلء 
تعّرف  الذي  الكبری،  الأملاين  ال�ساعر  )غوته(،  اإیل  الأروبينی  الأدباء 
الرابعة  يف  النبویة  ال�سریة  قراءة  خالل  من  الإ�سالمية  الثقافة  اإیل 
حيث  القراآنية  بالثقافة  كتاباته  فا�سطبغت  عمره،  من  والع�رشین 
حتّدث عن اهلل ووجوده يف العامل معتقًدا باأّن النور واحلكمة مل یبداأ 

اإّل بالإ�سالم والقراآن الكرمی ذروة الف�ساحة والبالغة.
اإذا اأمعنا النظر يف طيات الق�سائد واملقطوعات ال�سعریة لدی 
الإلبریي جند الدللت اجلمة والن�سو�ص ال�سعریة الكثریة املتنا�سة 
واحلدیث  الكرمی  للقراآن  العظيم  التاأثری  یثبث  الكرمی مما  القراآن  مع 
النبوي ال�رشیف يف الأدب العربي عامة وال�سعر الزهدي خا�سة. وهذا 

معنی زاخر لین�سب اأبًدا طيلة القرون والع�سور.
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تطرق ال�ساعر خالل املقطوعات ال�سعریة اإیل معاجلة الق�سایا 
الدینية والأخالقية م�ستمًدا من القراآن الكرمی والأ�س�ص الدینية النبيلة 
التي ل ی�سعد اأحد اإل باتباعها. ونراه ی�سفي علی �سعره ثوًبا ق�سيًبا 
من املبادئ الدینية، وا�ستطاع من خالل ذلك اأن یتميز اأدبه بقدرته 

وبراعته علی ا�ستيعاب املعاين القراآنية والإ�سالمية.
املحاور  الإلبریي يف  لدی  القراآنية  التنا�سات  مظاهر  جتلت 

الآتية: 
1-1-2 - الإقرار بوحدانية اهلل – تعایل-وتوحيده

اإّن املتاأمل يف �سعر الإلبریي الزهدي یجد اأّن حماور التنا�ص 
النطاق  وا�سع  املت�ساربة لدیه تتطلب قراءة فاح�سة �ساملة وتدّبراً 
ثقافة  �سعة  علی  تدّل  مما  والإ�سالمية  الدینية  والرتاكيب  للمفردات 
الدیني  بالرتاث  املتعمقة  �سلته  عن  وتنّم  والعقدیة  الدینية  ال�ساعر 

لغة و�سعًرا.
اأن  ال�سعریة  املقطوعات  خالل  من  الزاهد  ال�ساعر  حاول 
– تعایل- وما یت�سف به من القدرة واجلربوت  یثبت وحدانية اهلل 

وال�ستحواذ علی الأنام. ومن مناذج قوله ما ورد:

 م����ن ل یراق����ب ربَّ���ه ویخافه َوعن���ت لقّيوم ال�سم���اوات الُعال
�س���ًرا ی�ب�ت�غ�ي����ن  ون��س���وة 

الأمالك)19( وقاه���ِر   ربِّ اجلميع، 
 تّبت ی���داه وما له م���ن واِل )20(
عنكب���وت)21( بني���ان  بني���ُت 

يف  ال�ساعر  وعمد  التوحيد  عقيدة  جوهر  الأبيات  هذه  متثل 
هذه املقطوعة اإیل التكثيف التنا�سي الذي یف�سح عن غر�ص ال�ساعر 
وهو ت�سجيل توحيد اهلل – تعایل-والإقرار بربوبيته وتوجيه النا�ص 
اأّن  املذكورة  الأبيات  خالل  من  لنا  تبنی  واأنبل.  اأ�سمی  غر�ص  نحو 
ال�ساعر قد ا�ستقی معظم حماوره الفكریة من اآي القراآن الكرمی، منها 
قوله- تعایل-: {َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل 
ُظْلًما})22( ، ويف البيت الثاين من قوله – تعایل-: {...َواإَِذا اأََراَد اهللُّ 
واأخرًیا   )23({ َواٍل  ِمن  ُدوِنِه  ن  مِّ َلُهم  َوَما  َلُه  َمَردَّ  َفالَ  �ُسوًءا  ِبَقْوٍم 
يف ال�سطر الأخری من قوله – تعایل-: {َمَثُل الَِّذیَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِن 
َلَبْيُت  اْلُبُيوِت  اأَْوَهَن  َواإِنَّ  َبْيًتا  اتََّخَذْت  اْلَعنَكُبوِت  َكَمَثِل  اأَْوِلَياء  اهللَِّ 

اْلَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َیْعَلُموَن})24(.
والتاأثر  ال�سادق  التعبری  علی  القراآنية  الآیات  توظيف  یدّل 
يف  ت�سهم  التي  الهاّمة  الروافد  من  رافد  اأهّم  یعّد  الذي  بالقراآن 
علی  الأمر  هذا  ی�سفي  وتنميتها.  وتكوینها  ال�سعریة  التجربة  اإغناء 
القيم  مع  ال�سالت  اإقامة  علی  قدرة  ویعطيها  ثراء  كّلها  الّن�سو�ص 
ال�سامية يف الرتاث الدینّي والفكرّي والأدبّي وتغذیة الّن�ّص وجتليته 

مما ی�سيف عليه من القيمة والفاعلّية يف نفو�ص الّنا�ص.
واخلربة  الذاتية  التجارب  لنقل  الإلبریي  عند  التنا�ص  ظهر 
ال�سخ�سية التي حت�سلت لدیه، فرناه ی�ستفّز طاقاته اللغویة والبيانية 
الدین  ا�سطبغت بطابع  التي  الن�سو�ص  لإنتاج  املعرفية  واإمكاناته 
جّل   - اهلل  اأوامر  امتثال  علی  املتلّقنی  لتحری�ص  والعظة  واحلكمة 

وعال- واجتناب نواهيه.

یحمل هذا الإقرار يف طياته منًطا من البعد النف�سي الذي یثری 
الهتمام والعنایة بالأوامر والنواهي الدینية لدی القارئ واملتلّقي، 
ملا یوؤدي اإیل تر�سيخ الثوابت الدینية لدیه مما یحمله علی اجتناب 
املعا�سي واملكاره والقتالع عن الكبائر والذنوب. هذه الق�سية متّت 
ب�سلة وثيقة اإیل �سيوع البذخ والرتف يف املجتمع الأندل�سي.الإن�سان 
املوؤمن لیقرتف الذنوب واملعا�سي التي تثری غ�سب اهلل – تعایل-

و�سخطه. ور�سوان من اهلل اأكرب.
2-1-2 - ت�سویر القيامة واأهوالها والثواب والعقاب

الكربی وما فيها من فزع وهول وثواب وعقاب  الطاّمة  تعّد 
من اأهم املحاور الفكریة التي �سغلت بال الإن�سان منذ غابر الأزمان 
خا�سة عند ال�سعراء الزهاد الذین اتخذوا ال�سعر الزهدي اأداة ناجعة 
النا�ص وتخویفهم واإنذاراً من احلياة الآخرة واإ�سداء للن�سح  لتهویل 

والعظة.
القراآن  والإ�سالمية خا�سة  الدینية  الن�سو�ص  ال�ساعر  ا�ستلهم 
هذه  نری  مذهلة.  اأحداث  من  فيها  وما  القيامة  لت�سویر  الكرمی 
الن�سو�ص املتنا�سة تعرب ب�سورة وا�سحة عن مدی ثقافته الدینية 
املنطلق،  هذا  فمن  احلكيم.  الذكر  باآي  ات�ساله  ومدی  لدیه  وعمقها 
تفتح هذه الن�سو�ص القراآنية اآفاًقا مت�سعة جدیدة اأمام املتلقي مما 
وتعدیل  لدیه  ال�سامية  واملبادئ  الدینية  الأ�س�ص  تر�سيخ  اإیل  یوؤدي 
ال�سلوكيات. وردت مناذج من ت�سویر القيامة يف �سعر الإلبریي حيث 

یقول:

النار عل���ی وجهه اأنَت مث���ل ال�ّسجّل ُین����ر حيناً  ُی�سح���ب يف 
وه���ي وم���ا غ���اب وما ق���د بدا

اهلل)26( ثّم یطوی من بعد ذاك وُیختم)25( م���ن  احلك���م   ب�ساب���ق 
اهلل)27( قب�س���ة  يف  اآی���ة  م���ن 

اأّن القراآن الكرمی اأك�سب ال�سعر الزهدي رونقًا  مما ل ریب فيه 
وجماًل فنيًا منقطع النظری طيلة القرون والع�سور، حيث �سّكل القراآن 
الكرمی عند ال�سعراء الزهاد مرجعًا فكریًا، لأّن القراآن الكرمی ومعارفه 
علی  الزاهد  ال�ساعر  م�سلم.  كل  لدی  واملعارف  العلوم  النبيلة حمور 
والروحي.  النف�سي  التكوین  من  جزء  النبيلة  واأ�س�سه  الدین  باأّن  ثقة 
فمن ثّم وجد يف الن�ص القراآين ميادین جدیدة خلقت له اآفاقًا جدیدة 

لن تتاح له يف امل�سادر الأخری وم�سی م�ست�سيئًا بنوره ال�ساطع. 
ل م�سادة اأّن ال�ساعر امتاح من م�سامنی القراآن الكرمی وتاأثر 

بروح ال�سياغة والأ�سلوب لي�سفي علی �سعره القدا�سة. جذب انتباه 
الن�سيج  اأقامه  الذي  التنا�ص  خالل  من  فيه  التاأثری  بغية  املخاطب 
لالأ�سلوب  الدللية  ال�سبكة  وا�ستح�سار  الكرمی  القراآن  مع  ال�سعري 
وا�ستعار  وجماًل  و�سوحًا  اإليه  الرامي  املعنی  یك�سب  الذي  القراآين 
منه األفاظه واأخيلته ومعانيه حتی ل یكاد یخلو بيت من اأبياته من 

الأ�سلوب القراآين.
وحما�سبة  والوقائع  الأحداث  هول  من  فيها  وما  القيامة 
من  املخاطب  یحذر  نف�سيًا  ورادعًا  قویًا  باعثًا  یخلق  مما  الإن�سان 
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والآثام  الذنوب  اأح�سان  يف  النف�ص  ورمي  الت�رشف  �سوء  مغبات 
يف احلياة الدنيا.اإذا تاأمل الإن�سان يف مغبة الأعمال وما اآل به هذه 
ال�سلوكيات اخلاطئة اإیل املوبقات واملهلكات یجد اأّن ما عند اهلل خری 
وباٍق، فال ینبغي لالإن�سان املوؤمن اأن ی�سرتي عذاب الآخرة اإثر الذنب 

يف احلياة الفانية.
3-1-2 - ثنائية اخللود والفناء

بال  �سغلت  التي  املو�سوعات  واملوت من  احلياة  ثنائية  تعّد 
يف  جذورها  الظاهرة  هذه  و�رشبت  الغابرة،  الأزمنة  منذ  الإن�سان 
كيانه وافرت�ست م�ساحة كبریة من ذاكرته وتعّلق تفكریه ومعتقداته 
و�سلوكياته بهذه الفكرة. فمن ثّم فّكر يف املوت وتاأّمله ويف النهایة 
و�سل اإیل اأّن املوت حقيقة حمتومة ل منا�ص منها ومورد ل بّد من 

ورودها.
یتجه  هو  فاإذا  والفناء  املوت  عن  ال�ساعر  یتحدث  عندما 

وال�ستعداد  منه  والتحذیر  والعتبار  املوت  فزع  الإف�ساح عن  نحو 
ونبذ  الأعمال  �سالح  من  التزّود  خالل  من  الأعظم  للرحيل  التاّم 
الریا�سة  علی  ومترینها  الطاغية  النف�ص  بكبح  ومغریاتها  الدنيا 
والن�رشاف عنها وال�سطبار اجلميل والعكوف علی النزز الي�سری من 
اإذا اأمعنا النظر يف ت�ساعيف املقطوعات الزهدیة  احلياة والقناعة. 
التي  والفناء  والبقاء  واملوت  احلياة  فكرة  اأّن  جند  الإلبریي  عند 
ال�سغائن  اأداة للتخل�ص من  اأدبه متّثلت  افرت�ست م�ساحة كبریة من 

والأحقاد التي اعت�رشت نف�سه من قبل النا�ص واملجتمع الإن�ساين.
ا�ستمّد ال�ساعر من الن�سو�ص القراآنية للتعبری عن هذه الفكرة 
ال�سادرین عن غفلتهم وغّيهم، وهذا  بغية الإف�ساح عن الن�سح ورّد 
كله ظهر يف اإطار الرتهيب مما بعد املوت والرحيل اإیل الدار اخلالدة 

واحلّث علی ال�ستعداد املفاجئ للموت والرحيل عن الدنيا.
ومن مناذج قوله ما یقول:

 كاأّن بنف�س���ي وهَي يف ال�سكرات
وم���ا یعرف الإن�س���اُن اأین وفاته

 تعال���ُج اأن ترقی اإیل اللهوات)28(
اأ يف الربّ اأو يف البحر اأم بفالة)29(

یتنا�ص ال�ساعر يف البيت الأول مع قوله – تعایل-:{ َوَجاءْت 
يُد})30( و{َكالَّ اإَِذا َبَلَغْت  قِّ َذِلَك َما ُكنَت ِمْنُه َتِ �َسْكَرُة امْلَْوِت ِباحْلَ
َتْدِري  {َوَما  تعایل-:   – قوله  مع  الثاين  البيت  ويف  الرََّاِقَي})31( 

نَّ اهللََّ َعِليٌم َخِبریٌ})32(. يِّ اأَْر�ٍض َتُوُت اإِ َنْف�ٌض ِباأَ
عدم  فكرة  مع  باملوت  العميق  الإمیان  ق�سية  �سعره  رافقت 
الإ�سالمية  التعاليم  اأّن  خا�سة  عليها،  والإقبال  بالدنيا  الغرتار 
الآیات  عن  ف�ساًل  الدنيا،  باحلياة  والفتنان  الغرتار  من  حتّذر 
عدم  علی  الإن�سان  حتّر�ص  التي  الكرمی  القراآن  يف  الواردة  الكثریة 
الفتنان بنعيم الدنيا الزائل وملهياتها. �ساقته فكرة املوت وت�سویر 
ال�سيخوخة يف اأثناء مقطوعاته الزهدیة م�ساق التخّلي والن�رشاف 

عن متاع الدنيا الزائل متمثاًل بالقراآن وهدیه الكرمی. 
جتاربه  عن  �سادقًا  تعبریاً  عرّب  الزاهد  ال�ساعر  اأّن  ریب  ل 
�سعره  علی  ُی�سفي  اأن  وحاول  وال�سيخوخة،  ال�سباب  طوال  الروحية 
الزهدي  �سعره  خالل  من  امل�سيب  واتخذ  والتاأمل  احلكمة  من  نوعًا 
مفهومًا دینيًا. اإذ جعل احلدیث عنه اأداة لدعوة الآخرین اإیل الإنابة 
الفوز  اإیل  یوؤّدي  �ساأنه  من  عمل  كّل  علی  والإقبال  الدنيا  ونبذ 
باحل�سنات وال�ساحلات والتقرب اإیل اهلل – تعایل-. انطالقًا من هذا 
املوقف، ین�سح الإن�سان باأخذ العرب واملواعظ ورّد النف�ص عن غّيها 
وت�سحيح م�سار احلياة. اأدرك متامًا حتمية املوت والزوال وما بعده 
من ثواب ونعيم للموؤمننی. اتخذ ازدراء الّدنيا وهجرها والتحری�ص 
علی طلب احلكمة واملوعظة احل�سنة و�سيلًة للتذكری بالّنا�ص وتنبيههم 
واللهو.  العبث  اأح�سان  يف  باأنف�سهم  یرموا  لئاّل  وغّيهم  غفلتهم  من 
متحور �سعره يف هذا املجال حول هذه املحاور: خداع الدنيا وتقّلب 
اأحوالها- حتقری الدنيا والتقليل من �ساأنها، اقرتان احلكمة والنزعة 
التمتع  ح�ساب،  من  یتبعه  وما  املوت  الدنيا،  يف  واحلكمية  العقلية 
من �سفاعة الأولياء والأنبياء يف احلياة اخلالدة وحتمية املوت وقوة 

�سطوته.
الكرتاث  عدم  بطابع  املجال  هذا  يف  الزهدي  �سعره  ات�سم 
بالدنيا والتقليل من �ساأنها للتعبری عن الرحيل عنها وعدم الفتنان 
للعمل  الزائل مبثابة موقف  النعيم  الدنيا وما فيها من  بها، واتخذ 

انطالقًا  التخل�ص من غدرها.  ال�ساحلات بغية  والتزّود من  الدوؤوب 
من هذا املوقف، جند �رشاعًا مریراً وحمتدمًا بنی احلياة واملوت يف 
خطابه ال�سعري يف اإطار تتجلی فيه مناجاة النف�ص والتحدث معها.

الذي یحذر  القوي  النف�سي  الباعث  الثنائية علی  تنطوي هذه 
املخاطب من حّب الدنيا وال�ستزادة فيها، لأّن حّب الدنيا راأ�ص كل 
خطيئة. الإن�سان املوؤمن الذي یرید يف احلياة الدنيا ر�سوان اهلل – 
الأمل  هذا  فقدان  یحّب  ل  النبيلة  الدینية  باملثل  تعایل-والقتداء 
املن�سود ویحاول دائمًا جتنب الآثام والكبائر. اأراد ال�ساعر من خالل 
الإتيان بهذه الثنائية تاأنيب املخاطب واإ�سالح ال�سلوكيات اخلاطئة 
لهذا  الإن�ساين.  املجتمع  يف  والرتف  البذخ  مظاهر  كرثة  عقب  لدیه 
یحمله  ما  املخاطب،  كيان  �سمن  ونف�سية  روحية  اأ�سداء  التنا�ص 
والثوابت  النبيلة  الدینية  املثل  من  والقرتاب  الذنوب  اجتناب  علی 

الدینية ال�سامية التي تت�سمن �سعادة الإن�سان وفوزه يف احلياتنِی.
2-2 - التنا�ض مع احلدیث النبوي ال�ریف

للقراآن  الّتطبيقّي  املنهج  ذلك  ال�رشیف  النبوي  احلدیث  یعّد 
الدینا  تفاهة  عن  ینّم  ال�رّشیف  احلدیث  اأّن  فيه  �سك  ل  مما  الكرمی. 
وعدم الكرتاث بها ومتاعها الزائل. روی عن النبي )�ص( قال: )ما 
يل والّدنيا، مثلي ومثل الّدنيا كمثل راكب قال يف ظّل �سجرة يف یوم 
الّدنيا يف  )ما مثل  اأی�سًا:  وقال )�ص(  وتركها()33(  راح  ثم  �سائف 
اإ�سبعه يف اليّم فلينظر مبا یرجع( اإّل مثل ما یجعل اأحدكم  الآخرة 

)34(، واأ�سار الإمام علّي )عليه ال�سالم( اإیل نف�ص املعنی قائاًل: )َمَثُل 

ٌ م�سُّها، وال�سُّم الناقع يف جوفها، یهوي اإليها  الّدنيا كَمَثل احلّية لنینِّ
الِغرُّ اجلاهُل، ویحذرها ذواللُّّب العاقُل()35(. انطالقًا من هذا املوقف، 
حابة والّتابعون �سریة الّنبّي )�ص( قدوة مثالّية واأ�سوة ح�سنة  عّد ال�سّ
يف حياتهم الفكریة و�سلوكياتهم النبيلة و�ساروا بهداه واأقبلوا علی 

العبادة واجتناب الآثام والهتمام باحلياة اخلالدة.
املتمثل  ال�رشیف  النبوي  احلدیث  اأّن  فيه  �سك  ل  الذي  الأمر 
الفانية  الدنيا  والتعادل بنی احلياة  التوازن  الكرمی یحاول  بالقراآن 
والأخری اخلالدة التي ل زوال فيها لي�ستطيع الإن�سان اأن یعي�ص يف 
اإیل امل�ستقبل امل�رشق ويف الآخرة متمتعًا بال�سفاعة  الدنيا متطلًعا 
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الآخرة  الإ�سالمّية  ال�رّشیعة  ترجح  والأبرار.  الأنبياء  وجمال�سة 
حماولة  الأخری  للحياة  كتمهيد  الّدنيا  احلياة  واتخذت  لالإن�سان 
ترقية لالأ�س�ص اخللقّية والّدینّية. لهذا و�سفت اجلّنة وما یتمّتع فيها 
املوؤمن من نعيم اهلل وثوابه م�ستهدفة حتویل اأنظار الّنا�ص عّما یحيط 

بهم من حطام الّدنيا وما فيها من حياة ماّدّیة �سّيقة )36(.
ال�ّسدید  )الّتحذیر  اأّنها  ال�رّشیفة  الأحادیث  خالل  لنا  یّت�سح 
وهذا  الهالك  ذاك  عاقبة  لأّن  فيها،  والّتناف�ص  بالّدنيا  الفتنان  من 
اإليه، كما جاءت  اأّمته، اإن هم ان�رشفوا  ما یخ�ساه الّنبّي )�ص( علی 
الأحادیث اآمرة بالّزهد مبّينة ف�سله وثمرته وهي حمّبة اهلل وحمّبة 
الّنا�ص()37(. �سار احلدیث النبوي ال�رشیف لدیه بوؤرة مولدة لإیحاءات 
�سّتی تطوع فكرته مبا ین�سجم مع م�سهد الن�ّص الدیني مما دفعه اإیل 

اإذابة الن�ص الغائب يف الن�ص احلا�رش.

عوامل  هنا  اأّن  یجد  الزهدي  الإلبریي  �سعر  يف  املتاأمل  اإّن 
فمنها  الدینية،  الروایات  توظيف  م�ساق  �ساقته  خمتلفة  واأ�سبابًا 
الزهد  فكرة  عليها  نه�ست  التي  والقواعد  الأ�سول  اإیل  تعود  ما 
امل�سدر  والكّتاب وعّدوها  ال�سعراء  قرائح  اإليها  فتوّجهت  ومبانيها، 
اإیل  ال�سدید  امليل  ال�ساعر من  كيان  ما كان يف  ثّم  للت�رشیع،  الثاين 
ال�سفاعة والنجاة من  العليا بغية  واأ�س�سها  النبویة  القتداء بال�سریة 
الأزمات الروحية والنف�سية التي انتابت املجتمع الإ�سالمي، وق�سوة 
النبویة  ال�سنة  یتخذون  جعلتهم  ما  النا�ص،  علی  و�سعوبتها  احلياة 
املطهرة اأداة للتخل�ص منها وت�سميد جروحهم النف�سية، وما تت�سف 
به �سخ�سية الر�سول )�ص( من الرفعة والكمال مما جعلت امل�سلمنی 

یتخذونها قدوة ح�سنة ابتغاء ال�سفاعة والتو�سل اإليه.
من مناذج هذا التنا�ص ما ورد يف �سعره:

 َليقب���ح بالفتی فع���ل الت�سابي �ُسجن���َت به���ا واأن���َت لها حمبٌّ
وابته���ايل �س�راعت���ي  واإل�ي���ه 

 فكيف تبُّ ما في���ه �سجنَت)38(
 واأق��ب����ح من�ه �سيٌخ قد تفتَّی)39(
يف معافاة �سيبتي م�ن جهّنم)40(

احلدیث  توظيف  اإیل  الثالثة  الأبيات  هذه  يف  ال�ساعر  عمد 
النبوي ال�رشیف دعًما ملنهجه الفكري وت�سجيل الغر�ص املراد لدی 
ال�ساعر يف  اإليها.ا�ستلهم  الرامية  الفكرة  اإقناعه لقبول  املتلقي بغية 
املوؤمن  �سجن  )الدنيا  یقول:  اإذ  )�ص(؛  النبي  قول  الواردة  الأبيات 
)�ص(:)خری  قوله  من  م�ستوحی  الثاين  والبيت  الكافر()41(  وجّنة 
�سبابكم من ت�سّبه بكهولكم، و�رّ كهولكم من ت�سّبه ب�سبابكم()42( 
اأن  ی�ستحي  اهلل  اآخر من قوله )�ص(: )اإّن  البيت الأخری تنا�ص  ويف 

یعّذب �سيبة �سابت يف الإ�سالم()43(.
مرجعًا  الزاهد  ال�ساعر  عند  ال�رشیف  النبوي  احلدیث  �سّكل 
من  كثری  يف  ویدعمه  �سعره  یقّوي  ما  منه  ا�ستقی  فنيًا،  فكریًا 
الن�سو�ص يف  یذیب هذه  اأن  ا�ستطاع  واخلا�سة.  العامة  املنا�سبات 
الراهنة  الع�سور  اإ�ساءة  الأمر  هذا  خالل  من  واأراد  ویدجمها  �سعره 

باملا�سي املفعم بالتجارب الدینية املتعمقة.
والقدوة  للمثل  رمزاً  والإ�سالمية  الدینية  الن�سو�ص  تعّد 
والعظة التي تقدر علی اإلهام ال�ساعر مبا حتویه من معاٍن متجددة. 
ال�رشیف  النبوي  الذكر احلكيم واحلدیث  ال�ساعر لآي  ا�ستدعاء  وكان 
یرتقي  جعلته  التي  ال�سبل  اأحد  �سخ�سياته  اأو  اأحداثه  اأو  ق�س�سه  اأو 
جدید  بثوب  األب�ستها  عنده  خا�سة  روؤی  ال�ستدعاءات  لهذه  ب�سعره. 
لغة  كانت  حتی  ال�سعري.  املوقف  مع  تن�سجم  وهي  اأرتاأي  ح�سبما 
األفاظه ما ی�ساء.  القراآن الكرمی منهاًل عذبًا یردُه ال�ساعر وینهل من 
اأخری  �سياقات  اإیل  بها  یعدل  اأو  الدللية  �سياقاتها  يف  ویوردها 
جتري مع م�سمون ما نظم لتحمل بعداً دلليًا وعمقًا ن�سيًا یوؤّثر يف 

كيان املتلّقي وی�سحذ انتباهه. 
الذي ل �سك فيه اأّن توظيف التعاليم الدینية خا�سة الروایات 
الر�سول )�ص(  ب�سخ�سية  واإ�سادتهم  ال�سعراء  املاأثورة تعرب عن حّب 
ال�سخ�سية  لتلك  والإعجاب  والوفاء  احلّب  مظاهر  جانب  من  ومتّثل 
والنف�سية  الروحية  والأزمات  الكروب  لتنفي�ص  رمزاً  تعّد  التي  الفّذة 
جانب  ومن  امل�ستویات.  �سّتی  يف  الب�رشیة  املجتمعات  حلياة 
للذنوب  ا�ستغفاراً  وعال-  جّل   - اهلل  اإیل  للتقّرب  و�سيلة  كانت  اآخر 
العامل  اأرجاء  يف  ال�ساطع  بنورها  امل�سلمون  ا�ستنار  واملعا�سي. 

لتتميم املكارم الأخالقية. هذا الأمر ل یبقي اأّي �سك لدی املخاطب اأو 
القارئ، لأّن ال�ساعر كان علی ثقة باأّن التم�سك بالدین وقيمه النبيلة 
من  الوحيد  واملخرج  املنف�ص  هو  الإلهية  والنواهي  الأوامر  واتباع 

كاّفة املع�سالت وامل�ساكل يف املجتمع الإ�سالمي.

3- أمناط التناص الدیين عند اإللبریي
وفعالة  ناجعة  اأداة  مبثابة  التنا�ص  تقنية  الإلبریي  ا�ستخدم 
اأمّل به من امل�ساعر  ملا خامره من اخللجات الروحية والنف�سية وما 
والأحا�سي�ص الدفينة طيلة احلياة. �سار التنا�ص اآلية من اآليات نقل 
التجارب الذاتية والروحية لدیه. حاول ال�ساعر الزاهد اإعادة جتاربه 
الأثيل  العربي  الرتاث  القدمیة املتجذرة يف  اإیل جذورها  املعا�رشة 
وخلق منطًا من التفاعل اخلاّلق بينه وبنی الرتاث القدمی من جانب، 
الثقافية  الأطر  اآخر. وّظف  والفكر احلدیثة من جانب  املتلقي  وبنی 
والفكریة لتج�سيد روؤاه ال�سعریة ومواقفه الدینية والإ�سالمية من اأجل 
معظم  وی�سدر  املرادة،  الفكرة  نحو  واإقناعهم  الآخرین  يف  التاأثری 

اأفكاره الدینية عن معان قراآنية واإر�سادات نبویة.
اإّن املتاأمل يف �سعر الإلبریي یجد اأمناطًا خمتلفة من التنا�ص 
النف�سية  التعبری عن مكنوناته  بدور حموري يف  یقوم  الذي  الدیني 
نراه  هنا  من  واملّرة.  احللوة  والتجارب  الدخائل  من  خامره  وما 
ینفتح علی الن�سو�ص القراآنية ح�سب ثالث اآليات من اآليات التنا�ص، 
اأو  المت�سا�سي  التنا�ص  القتبا�سي،  اأو  الجرتاری  التنا�ص  وهي 

الإحايل والتنا�ص احلواري اأو الإیحائي.
1-3 - التنا�ض الجراري اأو القتبا�سي

داخل  ال�ساعر  یوظفه  الذي  هو  الجرتاري  بالتنا�ص  املراد 
دون  من  الدینية  الن�سو�ص  ا�ستدعاء  اأجل  من  ال�سعري  الن�سيج 
)نظرة  اإیل  لأ�سباب عّدة. منها ما یعود  اأو مع حتویر طفيف  حتویر 
التقدی�ص والحرتام لبع�ص الن�سو�ص واملرجعيات ول�سيما الدینية 
الفنية  املقدرة  اإیل �سعف  الأمر  فيعود  اآخر  من جانب، ومن جانب 
ال�سابقة( الن�سو�ص  هذه  جتاوز  يف  املبدعة  الذات  لدی  والإبداعية 

.)44(
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لو عرفنا التنا�ص بامت�سا�ص الن�ص احلا�رش من الن�سو�ص 
الدرجة  میّثل  التواجد  هذا  »اإّن  القول  ل�ستطعنا  ال�سابقة  اأو  الغائبة 
العليا لهذا احل�سور الن�سي حيث یعلن الن�ص الغائب عن نف�سه يف 
حتی  مندجًما  الن�سنی  بنی  احل�سور  هذا  في�سبح  احلا�رش،  الن�ص 
جمرد  یكون  اأن  یعدو  ل  واإّل   ، مت�سظية  غری  واحدة  كتلة  یغدوان 
جتميع، ل م�سوغ له، ول یربط بنی اأجزائه، ليوؤدي دللة مكثفة لعمل 

واحد، مكون من ن�سو�ص �ستی �سابقة عليه اأو معا�رشة له()45(.
اأّن التنا�ص باآي القراآن  اإّن املتاأمل يف �سعر الإلبریي یالحظ 
الكرمی ورد يف �سعره علی م�ستوی التنا�ص المت�سا�سي/ الإحايل 
والتنا�ص احلواري/الإمیائي ب�سكل لفت النظر ووا�سع النطاق بحيث 
یكاد یغّطي معظم الق�سائد واملقطوعات، ومل یرد بال�سكل الجرتاري 
التنا�سات القتبا�سية مع  النطاق. فمن هنا یعالج معظم  اإل �سّيق 
القراآن الكرمی واحلدیث النبوي ال�رشیف الكثری من ق�سایا ال�ستالب 
والأندل�سي  الإ�سالمي  املجتمع  يف  والثقايف  واحل�ساري  الفكري 
ابتغاء اقتالع الآخرین عن الإثم واإ�سالح ال�سلوكيات نحو الدعوة اإیل 

الطاعة واملناهج الدینية والفكریة القومیة والإنابة اإیل اهلل.

اأّن هذا التنا�ص مما یك�سب  اإّن املمعن يف �سعر الإلبریي یجد 
التلقي لدیه  ال�سعري فاعلية وحيویة متزایدة ویزیده قابلية  الن�ص 
وینجّر اإیل اإقناعه لقبول الفكرة املرادة ل�سبب ب�سيط وهو اأّن الن�ص 
اإیل تلك امل�سادر  الذهن  التي حتيل  الن�سو�ص املقد�سة  ی�رشئب من 
النبيلة التي تزید املتلقي تنبيهًا وتذكریاً یوؤدي اإیل ارتياح النفو�ص 
والك�سف عن مقدرة الكاتب ووعيه الفني وذلك ال�سحر املتواجد يف 

القراآن الكرمی.   
مبا اأّن الإلبریي یعّد من الفقهاء املربزین يف الفرتة الأندل�سية 
وكان من الطبيعي اأن یكرث من ترداد الن�سو�ص املقد�سة يف �سعره 
التنا�ص  ظهر  له.  واإقناعًا  الدینية  للفكرة  قبوًل  املتلقي  یزید  مما 
الدیني يف �سعره الزهدي ب�سكل عفوي من دون تكلف والذي اأدي اإیل 
املقد�سة  الن�سو�ص  املخاطب حيث �سارت هذه  لدی  الفكرة  تطویر 

مبثابة منهل یعّب منه ال�سعراء طوال القرون ب�سور خمتلفة.
لقد ورد التنا�ص القراآين ب�سوره املختلفة لدی الإلبریي، فمن 

ثّم ن�سری اإیل بع�ص هذه املظاهر ح�سب ما یت�سع املجال.

 ی���ا اأیه���ا النا�ض خ���ذوا حذركم
حزب���ه ف����ي  اإله���ك   وراق���ب 
ق�لّ����ٌة ه���م  الأل�ّب���اَء   اإنَّ 
ب���اهلل ال�مغ�ت����رّ  اأی�ّه����ا  ی���ا 

للن���ار)46( اجلّن���ة   وح�ّسن���وا 
 فح���زُب اهلل ه���م الغالب���ون)47(
الن���ار)48( م���ن  اهلل  اإیل   ف���رّوا 
اهلل)49( اإیل  اهلل  م����ن  ف����رّ 

الن�سو�ص  ا�ستلهام  اإیل  ال�سابقة  الأبيات  يف  ال�ساعر  عمد 
لإلقاء  ال�سبيل  میّهد  مما  طفيف  حتویر  اأو  تغيری  دون  من  القراآنية 
املهابة واحل�سور الفّعال يف قلوب املتلقنی ليتفّياأوا ظالل الن�سو�ص 
الدینية. ظهر من خالل ذلك التنا�ص مع قوله – تعایل-: {َیا اأَیَُّها 
الَِّذیَن اآَمُنواْ ُخُذواْ ِحْذَرُكْم َفانِفرُواْ ُثَباٍت اأَِو انِفرُواْ َجِميًعا})50( ويف 
َفاإِنَّ ِحْزَب اهلّلِ  البيت الثاين: {َوَمن َیَتَولَّ اهللَّ َوَر�ُسوَلُه َوالَِّذیَن اآَمُنواْ 
اإِنِّ  اهللَِّ  اإِیَل  الثالث والرابع: {َفِفرُّوا  البيت  اْلَغاِلُبوَن})51( ويف  ُهُم 

ْنُه َنِذیرٌ مُِّبنٌي})52(. َلُكم مِّ
من  احلكيم  الذكر  يف  جاء  ملا  م�سابهًا  ال�سعري  الن�ص  ظهر   
به  اأتی  الذي  الرّباين  الت�سور  مع  فاتفق  وامل�سمون  الرتكيب  جهة 
امت�سا�ص  يف  وبراعته  ال�ساعر  قدرة  علی  هذا  یدّل  الكرمی.  القراآن 
والتوفيق  املتكامل  الن�ص  لبناء  وا�ستطاعته  القراآنية  الن�سو�ص 
من  ركيزة  القراآن  كّون  اإن  اإذ  الآیة.  ومعنی  الق�سيدة  بنی  الدليل 
ركائز اإبداع الن�ص لدی الكاتب. یت�سح اأّن ال�سور الدینية والعقائدیة 
التطور  من  نوعًا  ال�سعر  علی  ت�سفي  النبيلة  الإ�سالمية  وامل�سامنی 
ال�ساعر.  اإليه  رمی  الذي  املعنی  عن  التعبری  يف  والعمق  والتنوع 
مبثابة  القراآين  الن�ّص  ی�ستخدم  اأن  القطعة  هذه  يف  ال�ساعر  ا�ستطاع 
منا�سبة  اأر�سية  ليمهد  والثقايف  الفكري  خمزونه  من  لیتجّزاأ  جزء 
توقعات  اآفاق  خارج  الن�ّص  ليجعل  القارئ  اأمام  الن�ّص  لتحّرك 

نِی القراآيّن وال�سعرّي. املتلّقي. یظهر تالحم وان�سجام كبری بنی الّن�سّ
القراآنية  املرجعية  اإیل  البيت  هذا  التنا�ّص يف  تعود مرجعية 
من  بال�سعر  یرتبط  الذي  الفّنّي  امل�ستوی  امل�ستویِن:  علی  القائمة 
باملجتمع  یتعلق  الذي  ال�سيكلوجّي  وامل�ستوي  الإبداعية،  الناحية 
الفكریة  اأحاط به من اخلالعة واملجون والتيارات  الذي عا�سه وما 
ًا من�سجمًا ومتالحمًا  املنحرفة عن الدین احلنيف. اأبدع ال�ساعر تنا�سّ
الك�سف  م�سریة  يف  التنا�ص  اأهمية  عن  ف�ساًل  املطلوب.  املعنی  مع 

عن نف�سية ال�ساعر وميزات اأدبه، یت�سح من خالل القطعة اأّن ال�ساعر 
مل یخرج الن�ص القراآين اإیل �سياق جدید ووّظفه مطابقًا لذلك املعنی 
الذي ورد يف القراآن الكرمی. فازداد الن�ّص ال�سعري دللة من دون اأّي 
اإعادة للن�ص القراآين اأو تفكيكه وجاء الن�ّص ال�سعري موافقًا لل�سياغة 

الرتكيبية.
اإحالة  علی  القراآنية  خا�سة  الدینية  الن�سو�ص  توظيف  یدّل 
الأ�س�ص  اأهمية  ومدی  والإ�سالمية  الدینية  �سخ�سيته  اإیل  ال�ساعر 
العقائدیة يف احلياة وما تنبعث فيها من الفوز والنجاح يف الداریِن، 
ف�ساًل عما ی�سفي القراآن الكرمی علی الن�ص ال�سعري من امل�سداقية 

والدللة واجلمال.
2-3 - التنا�ض المت�سا�سي اأو الإحايل

التنا�ص  بعد  الأویل  املكانة  المت�سا�سي  التنا�ص  اأحرز 
من  اللون  هذا  ویكون  الإلبریي،  �سعر  يف  وروده  لكرثة  الجرتاري 
اأقل  یعّد  الذي  الجرتاري  بالتنا�ص  مقارنة  ح�سوراً  اأكرث  التنا�ص 
ح�سوراً وجتليًا. فهو )ل یعلن عن وجود ملفوظ حريف ماأخوذ من 
ن�ص اآخر، ومندرج يف بنيته ب�سكل �رشیح كلي ومعلن، واإمنا ی�سری 
اإليه ویحيل الذاكرة القرائية عليه عن طریق وجود داّل من دواله اأو 
�سيء منه ینوب عنه، بحيث یذكر الن�ص �سيئًا من الن�سو�ص ال�سابقة. 
اجلدید  الن�ص  یتبناها  التي  للروؤیة  ومالئمًا  موائمًا  یراه  ما  ینفي 

وینفي ما عداها()53(.
ا�ستخدم الإلبریي هذا النمط من التنا�ص للتعبری عن جتاربه 
ال�سخ�سية والذاتية طيلة احلياة بغية م�ساركة املتلّقي فيها. جاء هذا 
ال�رشب من التنا�ص للتعبری عن تلك الفرتة التي عا�سها ال�ساعر اأعني 
فرتة الزهد الذي عرّب فيها ال�ساعر الزاهد عن الواقع املحيط به وما 
عانی من ن�سيان تعاليم الدین احلنيف يف املجتمع الإن�ساين وكرثة 
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القراآنية  الن�سو�ص  تلك  ال�سعریة  املقطوعات  هذه  ت�سمنت 
التي توؤكد علی التزود من �سالح الأعمال وعدم جمال�سة الفا�سقنی 
– تعایل-:{َفاإَِذا  قوله  ال�ساعر  ت�سمن  الأول  البيت  واجتنابهم. يف 
اِحَبِتِه َوَبِنيِه  ِه َواأَِبيِه َو�سَ َجاءِت ال�سَّاخَُّة َیْوَم َیِفرُّ امْلَْرُء ِمْن اأَِخيِه َواأُمِّ
یحتوي  الثاين  والبيت  ُیْغِنيِه})58(  �َساأٌْن  َیْوَمِئٍذ  ْنُهْم  مِّ اْمِرٍئ  ِلُكلِّ 
علی الآیة ال�رشیفة:{ اإِنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللَِّ َح�َسُب َجَهنََّم 
اإیل هذه الآیة ال�رشیفة:  َواِرُدوَن})59( والبيت الثالث ی�سری  َلَها  اأَنُتْم 
الأخری  َتْكُفرُوِن})60(، وال�سطر  َولَ  يِل  َوا�ْسُكرُواْ  اأَْذُكْرُكْم  {َفاْذُكرُوِن 
یحتوي علی هذه الآیة الكرمیة:{ لَّ َیتَِّخِذ امْلُوؤِْمُنوَن اْلَكاِفِریَن اأَْوِلَياء 
ِمن ُدْوِن امْلُوؤِْمِننَي َوَمن َیْفَعْل َذِلَك َفَلْي�َض ِمَن اهلّلِ يِف �َسْيٍء اإِلَّ اأَن َتتَُّقواْ 

ریُ})61(. ُرُكُم اهللُّ َنْف�َسُه َواإِیَل اهلّلِ امْلَ�سِ ِمْنُهْم ُتَقاًة َوُیَحذِّ
القراآنية  ال�ساعر براعة فنية يف توظيف الن�سو�ص  لقد امتلك 
جتعل  التي  اجلدیدة  الثقافية  الف�ساءات  وتر�سيم  منها  وال�ستفادة 
الذي یوافق  القراآين وال�سعري  الن�ص  اأمام لوحات فنية بنی  القارئ 
وظهر  املنتج  الن�ص  مع  القراآين  الن�ص  تكّيف  ال�سعریة.  وجتربته 
متوا�سجًا ومتماهيًا مع الن�سيج القراآين. واأ�سبح الذكر احلكيم و�سيلة 

ناجعة لالإثراء اللغوي والإبداع الفني.
یت�سح لنا من خالل هذه القطعة اأّن ال�ساعر عمد اإیل توظيف 
با�ستح�سار  ال�سعریة  الدللة  تعميق  اأجل  من  القراآنية  الن�سو�ص 
ال�سعریة احلا�رشة. حّقق توظيف  الدللة  اإیل جانب  القراآنية  الدللة 
تالحم  اإیل  اأّدی  ووظيفّيًا  �سكلّيًا  ًا  تنا�سّ القراآنية  الن�سو�ص  هذه 

واندماج يف معناه وغایته مع املعنی القراآيّن حتی اأّننا ل نكاد جند 
اإّل واأّنها متاأثرة باللفظ القراآين وكان ح�سن هذا التوظيف  مقطوعة 

القراآين یك�سب الكالم قوة التعبری وح�سن التنا�سق.
ودور  خا�سة  اأهمية  القراآنية  امل�سامنی  بهذه  للتنا�ّص  كان 
ت�سابق  املتلقي.  ذهن  اإیل  وتقریبها  ال�ساعر  فكرة  تو�سيح  يف  هاّم 
فقد  الكرمی،  القراآن  مع  ومعنی  لفظًا  العبارة  ا�ستخدام  يف  ال�ساعر 
اأ�سبح الن�ص ال�سعري ن�سيجًا واحداً یفتح اأمام املتلقي اآفاقًا قد�سية 
�سعره  علی  لي�سفي  الكرمی  القراآن  من  املفردات  فارت�سف  م�رشقة. 

طالوة ورونقًا. 
یّت�سح من خالل الّن�سو�ص ال�سابقة ظهور لغة القراآن الكرمی 
واألفاظها  القراآنية  الآیات  ا�ستمداد  خالل  من  الزهدي  ال�سعر  يف 
التعبریات  ومّد  ال�سعر  علی  اجلمال  لإ�سفاء  ال�سعر  يف  وتوظيفها 
بالطاقات اللغویة، ما كان له تاأثری عظيم يف تقویة النتاج وحت�سنی 
الأداء ال�سعرّي. فجاءت لغة القراآن الكرمی لإثارة امل�ساعر والأحا�سي�ص 

الناب�سة يف كيان ال�ساعر لتكون جزءاً من لغته وم�ساعره.
ورد اأی�سًا التنا�ص باحلدیث النبوي ال�رشیف يف �سعر الإلبریي 
م�سلم  كل  علی  یجب  وما  باحلدیث  الوا�سعة  ثقافته  علی  یدّل  وهذا 
من الوقوف علی املاأثورات والأحادیث الواردة. لأنها تكتظ بالأ�س�ص 
الدینية والأخالقية التي تنری الطریق يف الدیاجری وتهدي اإیل �سواء 

الطریق. 
من مناذج ما ورد يف �سعره ما یقول:

اخلالعة واملجون فيه. حمل ال�ساعر علی عاتقه تربية النا�ص واإ�ساعة املثل الدینية النبيلة وما ُن�سی منها بنی اأبناء الدهر. هذا مما یالئم 
طبيعة ال�سعر الزهدي.

بني���ه يف  لوال����ٍد  خ��ي����ٍر   اأيُّ 
 طوب���ی مل���ن ف���از ب���دار التقی
 واأك���ر ذك���ره يف الأر����ض داأباً
وحي���ه يف  اهلل  اأن����زل   وق�����د 
ف����ال ت��ت�خ����ذ منه���م خادم���ا

 وه���و عنهم یفرُّ ی���وم اجلزاء)54(
 ومل یكن م���ن ح�سب الن���ار)55(
 لُتذكر يف ال�سم���اء اإذا َذَكرتا)56(
 یح���ّذر ع���ن �سحب���ة الفا�سقني
وذره���م اإیل لعن���ة الالعنني)57(

 ت�ن���ام الده���َر ویح���ك يف غطيط
 وقول���وا جمي���اًل اإن علمتم خالفه
فم���ا م�ن�ي���ٌع  اهلل  حم���ی  اإنَّ 

 به���ا ح�ّت���ی اإذا م���تَّ انتبهتا)62(
 واأع�سوا علی ما كان من هفواتي )63(
ی�ق���رُب �س���يٌء من حم���ی اهلل)64(                        

ا�ستلهم ال�ساعر يف هذه املقطوعة احلدیث النبوي ال�رشیف الذي 
زاد الن�ص رفعة ودللة وجماًل. اأ�سار يف البيت الأول اإیل كالم الإمام 
علي )عليه ال�سالم( حنی یقول: )النا�ض نيام، فاإذا ماتوا انتبهوا()65(. 
ینّم البيت الثاين عن كالم النبي )�ص( حيث یقول: )اأذكروا حما�سن 
موتاكم وكّفوا عن م�ساویهم()66(. ی�سری البيث الثالث اإیل قوله )�ص( 

حيث یقول: )لكّل ملك حمی وحمی اهلل ما حرّم()67(.
ب�سياغتها  وتاأثر  الواردة  الأحادیث  من  ال�ساعر  امتاح 
ه القدا�سَة وا�سرتعت انتباه املتلقي واأحدثت  الأ�سلوبية التي زادت ن�سّ

تاأثریاً بالغًا.
اأن  املقد�سة  الن�سو�ص  هذه  خالل  من  ال�ساعر  اأراد  هكذا 
التنا�ّص  یظهر ما یحدث لالإن�سان من تغيری وتبدیل لالأف�سل. كان 
القراآيّن.  ال�سياق  يف  جاء  ملا  دللته  يف  مرادفًا  املختلفة  ب�رشوبه 

ا�ستخدامها  رغم  تختفي  ل  ودللت  اإ�سعاعات  ذات  الن�سو�ص  هذه 
من  نالحظ  ودللية.  اإیحائية  طاقة  وتعطيه  ال�سعرّي  ال�سياق  يف 
خالل هذه القطعة اأّن ال�ساعر یتاأثر بقدا�سة احلدیث النبوي ال�رشیف 
وروحانيته وا�ستطاع بذلك اإدماج الن�ص ال�رشیف يف �سعره لي�سبح 
جزًءا من �سعره. عمد اإیل ا�ستخدامه لي�سفي علی اأدبه طالوة وبهاء 

ليحّلي �سعره مر�سعًا بجوهر الدین واأ�س�سه العليا.
3-3 - التنا�ض احلواري اأو الإمیائي

یاأتي  ل  ال�ساعر  اأّن  هو  الّتنا�ّص  من  النوع  هذا  من  املراد 
م�ساق  الكالم  ی�سوق  بل  بعينها،  مفرداتها  اأو  القراآنية  بالآیات  فيه 
ها عن طریق الإ�سارة اأو قرائن  املفاهيم القراآنية دون ا�ستح�سار ن�سّ
وثيقة بنی  الأمر �سالت  یقيم هذا  القراآنية.  املفاهيم  تلك  تدّل علی 
الّن�ّص احلا�رش والن�ص الغائب. انطالقًا من هذا املوقف، علی القارئ 
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اأو ال�سامع اأن یك�سف عن ال�سالت الوثيقة بنی ال�ّسعر والّن�ّص القراآيّن 
امت�سا�ص  يف  هاّم  بدور  یقوم  الأمر  هذا  مدلولته.  لتحدید  الغائب 

الّن�ّص الغائب واإعادته يف ثوب ق�سيب جدید. 
یحتاج هذا النمط من التنا�ص اإیل تدقيق النظر واإعمال الفكرة 
للك�سف عن الن�ص الغائب والتنقيب عنه. اإذ اإّنه )اأقّل الأ�سكال و�سوحًا 
وحرفية ... وهو اأن یقت�سي الفهم العميق ملوؤدی ما ومالحظة العالقة 
بنی موؤدی اآخر، حتيل اإليه بال�رشورة هذه اأو تلك من تبادلته وهو 

بغری ذلك ل میكن فهمه()68(.
تبنی من خالل هذا التعریف اأّن التنا�ص احلواري ل ی�سری اإیل 
اإمعان  اإیل  یحتاج  بل  الكل،  یفهمه  وا�سحة  ب�سورة  الغائب  الن�ص 
النظر ومعرفة الن�ص الغائب والن�ص احلا�رش. املراد من احلوار يف 

اللون من التنا�ص )تغيری للن�ص الغائب وقلبه وحتویله بق�سد  هذا 
قناعة را�سخة يف عدم حمدودیة الإبداع وحماولة لك�رش اجلمود الذي 
قد یغلف الأ�سكال والثيمات والكتابة يف اجلدید وتنا�سي العتبارات 
الدینية والعرفية، والأخالقية واخلوا�ص يف امل�سكوت عنه ل�رشورة 
الأدب ملثل هذه احلالة ال�سحية يف الإبداع والنفتاح نحو ف�ساءات 

ن�سية جدیدة، كان قانون احلوار()69(.
اأّن  الإلبریي  لدی  التنا�ص  من  ال�رشب  هذا  خالل  من  یتبنی 
ال�ساعر ا�ستخدمه اأداة طيعة لتو�سيل فكرته اإیل املتلّقي ليحيط مبا 
ا�ستلهمه ال�ساعر من الن�سو�ص الدینية ومدی قدرته علی ا�ستيعابها 

يف الن�سيج ال�سعري.
من مناذج التنا�ص احلواري يف �سعره ما یقول:

 ول ت�ح�ف���ل مبال���ك وال���ُه عنه
الق���وی �سدی���د  ُربَّ جب���اٍر   ی���ا 
 واأخ���ال ذاك لع���ربٍة عر�ست لها
بطاعتي علي���ه  مبم���نٍّ  ول�س�َت 

 ف�ل�ي�����ض املال اإل م���ا علمتا)70(
اهلل)71( م���ن  �سه���ٌم   اأ�ساب���ه 
  من ق�سوة يف القلب اأ�سبهت ال�ّسفا)72(
له املنُّ يف التي�سری للح�سنات )73( 

الكرمیة  الآیات  ا�ستلهام  اإیل  القطعة  هذه  يف  ال�ساعر  عمد 
لدی  وال�ستح�سان  القبول  من  املزید  لتزید  ال�ستدعاء  لكرثة حوافز 
املتلّقي. ا�ستفاد يف ال�سطر الأول من قوله – تعایل-: {َوَما اأَْمَواُلُكْم 
اأَْوَلُدُكم ِبالَِّتي ُتَقرُِّبُكْم ِعنَدَنا ُزْلَفی})74( ويف ال�سطر الثاين من  َوَل 
قوله –تعایل-: {...َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد})75( ويف ال�سطر الثالث 
اأُْوَلِئَك  ِذْكِر اهللَِّ  ن  ُقلُوُبُهم مِّ ْلَقا�ِسَيِة  لِّ من قوله – تعایل-: {...َفَوْیٌل 
– تعایل-: { قوله  الأخری من  ال�سطر  ُمِبنٍي})76(، ويف  اَلٍل  �سَ يِف 
مَیُنُّوَن َعَلْيَك اأَْن اأَ�ْسَلُموا ُقل لَّ َتُنُّوا َعَليَّ اإِ�ْساَلَمُكم َبِل اهللَُّ مَیُنُّ َعَلْيُكْم 

اِدِقنَي})77(. مَیاِن اإِن ُكنُتْم �سَ اأَْن َهَداُكْم ِلاْلإِ
الإتيان  خالل  ال�رشیف  النبوي  احلدیث  الإلبریي  ا�ستخدم 
بالتنا�ص احلواري للتعبری عن املثل الدینية النبيلة، فاأحرز جناًحا 
�سورة  عن  اإبانة  ال�رشیف  احلدیث  مع  الّتنا�ّص  توظيف  يف  باهًرا 
هذه  اأ�سهمت  املاأثور.  الن�ص  وبنی  ه  ن�سّ بنی  یقيمها  التي  العالقة 

الن�سو�ص املاأثورة يف التعبری عن دللة الن�ّص.
من اأمثلة ما ورد يف قوله ما یقول:

 ومل ُتخل����ق ل�تعمره���ا ولك���ن
�ب���ا ف�ي���ه جماٌل  ول تق���ل ال�سِّ
 فُخ���ذ الكفاف ولتك���ن ذا ف�سلة
ق���د عاب ن�بّي����اً  راأی���ُت  لك���ن 

ُخلقتا)78( مل���ا  فِجدَّ   لتع�ربه���ا 
  فالف�سُل ُت�ساأُل عنه اأيَّ �ُسوؤال)80( وفك�ِّر ك���م �سغرٍی ق���د دفنتا)79( 
من كّل ثرث���اٍر واأ�سدق �ساعر)81( 

بغية  ال�رشیف  النبوي  احلدیث  ا�ستلهام  اإیل  هنا  ال�ساعر  عمد 
ال�سنة  واتباع  النقياد  ذاته  يف  یثری  مما  املتلّقي  كيان  يف  التاأثری 
)�ص(  الر�سول  واتخاذ  النبوي  احلدیث  يف  الواردة  ال�رشیفة  النبویة 
يف  ال�ساعر  ا�ستلهم  العاملية.  الرحمة  ومظهر  احل�سنة  الأ�سوة  هو 
الأبيات ال�سابقة بع�ص الأحادیث ال�رشیفة. اأ�سار يف البيت الأول اإیل 
قوله)�ص(: )كن يف الدنيا كاأنك غریب اأو عابر �سبيل واعدد نف�سك يف 
املوتی()82(، وینّم يف البيت الثاين عن قوله )�ص(: )اغتنم خم�سًا قبل 
خم�ص؛ حياتك قبل موتك، و�سحتك قبل �سقمك، وفراغك قبل �سغلك، 
و�سبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك()83(، وك�سف يف البيت الثالث 
عن قوله)�ص(:)من كان معه ف�سل ظهر فليعد به علی من ل ظهر له، 
ومن كان له ف�سل من زاد فليعد به علی من ل زاد له()84(، واأ�سار 
يف البيت الأخری اإیل قوله )�ص(: )...اإّن من اأبغ�سكم اإيّل واأبعدكم مّني 

یوم القيامة الرثثارون واملت�سدقون واملتفيهقون()85(.
اأهّم  من  املاأثورة  الأحادیث  اأّن  ال�سعریة  الأ�سطر  عرب  یت�سح 
ن�سب  ال�ساعر  جعلها  ال�ساعر.  خامرت  التي  والهواج�ص  اخللجات 
املتلقي علی  الكرمی ویحّفز  القراآن  اآي  بعد  الثانية  الوهلة  عينه يف 

اأّن ال�ساعر تداخلت ن�سو�سه  امتثالها يف احلياة. توؤكد هذه القطعة 
و�سعري.  فكري  خمزون  اأّي  یفوق  مبا  ال�رشیف  النبوي  احلدیث  مع 
هنا جاءت الكلمات للتعبری عن املوقف ال�سعوري الذي اأراده ال�ساعر 
ليجعل التنا�ص مالئمًا ومن�سجمًا مع احلالة النف�سية والروحية التي 
رمزیة  بطاقات  و�سحنه  للن�ص  عمقًا  هنا  التنا�ص  منح  خامرته. 

كثيفة.
من البدیهي اأّن هذا التنا�ص جاء عن الوعي وا�ستخدمه ال�ساعر 
للتعبری عن الغایة والق�سد املن�سود. یعّد احلدیث النبوي ال�رشیف بعد 
القراآن الكرمی معينًا ل ین�سب حيث �ساعد ال�ساعر علی توظيف املثل 
ال�سعریة  ال�سعوریة ومعانيه  التي تغّذي جتاربه  الدینية والعقائدیة 

ا من مكوناته ال�سعریة. و�سار مكّونًا مهمًّ
اأن یجعل احلا�رش غائبًا ویبني تنا�سه مع هذه  ال�ساعر  اأراد 
اعتمد  ال�ساعر  اأّن  ریب  ل  ال�سعري.  الن�سيج  يف  ال�رشیفة  الأحادیث 
علی نباهة املتلّقي و�سعة معلوماته علی الن�سو�ص الدینية خا�سة 
يف  املحت�سدة  املفردات  عن  فعرّب  املاأثورة،  والأحادیث  الروایات 
لتك�سب  ال�سامية  املعاين  من  وارفة  ظالًل  عليها  لي�سفي  املقطوعة 
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التنا�ص  هذا  یدّلنا  الدیني.  موروثه  وی�ستدعي  خا�سة  �سمة  املعنی 
علی مدی مت�سك ال�ساعر بالإ�سالم ومعانيه ال�سامية و�سعة خمزونه 
ال�رشیف  النبوي  احلدیث  من  الفكریة  روؤاه  ی�ستمّد  نراه  الفكري. 
م�ستح�رًشا بع�ص �سماته ال�رشیفة من �سياق تاأمالته، كما اتخذ خالل 
ن�سو�سه  مل�سامنی  منطلقًا  الأنبياء  ق�س�ص  ال�سعریة  املقطوعات 
من  جماله  یكت�سب  لغوًیا  قالًبا  ال�سعریة  بعباراته  وین�سج  ال�سعریة 

جمال القراآن الكرمی.
نالحظ من خالل املقطوعات ال�سعریة اأّن الن�ّص الدیني �سار 
جزءاً من جتربة ال�ساعر الذي ینبثق من خمزونه الدیني، وا�ستطاع 
اأن یخلق لنف�سه تكوینًا فكریًا وثقافيًا، ومن ثّم كان لفكرته الدینية 
اأبرز واأهّم حافز يف تكوین ن�سو�سه ال�سعریة، ویعّمق الدللة الفكریة 
من خالل التنا�ص الدیني مب�ستویاته املختلفة. یدّل التوظيف الدیني 
لدی ال�ساعر علی الطریق الذي ی�سلكه ال�ساعر يف تعدیل ال�سلوكيات 
واتباع املنهج القومی، واخلطاب الرباين یعّد نوعًا من رجاء ال�ساعر 
بنی  ال�ساعر  یوّحد  فبذلك  القرون،  طوال  لل�سعب  یتحقق  مل  ما  اأمام 
التجربة النف�سية واأزمة الغربة والت�رشید وی�ستغّل الإمكانيات الفكریة 
الكامنة يف اإطار اللغة لنقل التجارب وتو�سيلها. هكذا یكّلل ال�ساعر 
الإح�سا�ص  الدفينة ویركز  النف�سية وامل�ساعر  الفني باخللجات  عمله 
الثقافة  علی  ویعتمد  والدیني  الفكري  املخزون  تذليل  جّراء  من 
ال�سور  لرت�سيم  خميلته  يف  ویفرغها  باطنه  يف  یذوبها  القراآنية 
ینا�سب  ما  العقائدیة  الأ�س�ص  من  ال�ساعر  الدینية.انتزع  والأخيلة 
وحياة ال�سعب بغية ت�سليح ال�سعب بالعقيدة والإمیان ومّد الطاقات 

الفكریة ال�ساحلة؛ فالن�ص القراآين یتكّيف مع الن�ص ال�سعري.
حتتوی  الإ�سالمية  والروایات  الأحادیث  اأّن  يف  م�سادة  ل 
لهم  تقّدم  التي  الب�رش  لأبناء  وال�سلوكية  الأخالقية  املثل  اأعلی  علی 
اأهّم الأ�س�ص الفكریة والأخالقية يف جميع املجالت خا�سة الدینية 
الكفر  ومبادئ  املنحرفة  الفكریة  النحل  مواجهة  ابتغاء  وال�سلوكية 
اأمام  للنا�ص  ال�سبيل  متّهد  اآخر  جانب  ومن  جانب،  من  وال�سالل 
اأجل بناء  ال�سلوكيات املثالية والنموذجية لأفراد املجتمع من  اأهّم 
ال�سمحة  وتعاليمه  احلنيف  الدین  اأ�س�ص  یقوم علی  جمتمع منوذجي 
لإر�ساد النا�ص اإیل ال�رشاط امل�ستقيم واإعمال الفكرة يف احلياة. من 
القرون املتمادیة  الإ�سالمية طوال  الروایات  هذا املنطلق، تعّد هذه 
الفكریة  اأ�س�سهم  منها  ی�ستقون  والأدباء  للكّتاب  زّخاراً  ینبوعًا 
من حياتهم  املاأثورات جزءاً  والعقائدیة. و�سارت هذه  والأخالقية 
الفكریة واملعي�سية، رغبة منهم يف تقویة اجلانب الروحي يف النفو�ص 

وتوّقد جذوة الإمیان فيها وحتریك امل�ساعر والأحا�سي�ص الدینية.

إجابات عن تساؤالت الدراسة

�سالت  اأقام  الزاهد  ال�ساعر  اأّن  البحث  هذا  خالل  من  تبنی 
وهواج�ص  دخائل  من  به  اأمّل  وما  املتنا�سة  الن�سو�ص  بنی  وطيدة 
اإثراء  نف�سية وروحية وحاول من خالل توظيف الن�سو�ص املقد�سة 
امل�سمون ال�سعري وتعميقه واإقناع املتلقي للفكرة الرامية اإليها. مما 
ل �سك فيه اأّن �سبب توظيف التنا�ص عرب الع�سور املختلفة یعود اإیل 
اأراد  الوطيدة بنی الأدب والرتاث. فمن هذا املنطلق،  اإقامة ال�سالت 
ال�ساعر الأندل�سي ا�ستيعاًبا ومتثاًل كبرًیا للن�سو�ص ال�سابقة ليجعلها 
الن�ص  لأّن  تطویرها؛  يف  بذلك  م�سهًما  ال�سعریة  جتربته  بوتقة  يف 
احلا�رش اأحد مكونات الن�ص احلا�رش.ترتبط عملية توظيف الن�سو�ص 
املتنا�سة مبختلف م�ستویاتها بالق�سایا الفكریة والعقدیة ال�سائدة 

يف املجتمع الأندل�سي. ل م�سادة اأّن ال�ساعر مل ی�ستخدم هذه الن�سو�ص 
ال�رشیفة من اأجل الإناقة والتعبری البحت، بل اأراد من خالل هذا الأمر 
اإحياء الرتاث الدیني الذي انطم�ص معامله يف املجتمع الأندل�سي اإثر 
�سيوع موجات العبث واللهو من جانب، ومن جانب اآخر تذكری النا�ص 
وتنبيههم مبا یجب عليهم مراعاته واملواظبة عليه من اأوامر ونواهي 

دینية ت�سمن �سعادة الإن�سان يف الداریِن. 
اأّن  ال�سعریة  الأ�سطر  خالل  النظر  تدقيق  خالل  من  یتبنّی 
الدواعي الدینية والعقدیة و�سيوع مظاهر النحراف وال�سذوذ اخللقي 
ال�ساعر  �ساقت  التي  والأ�سباب  البواعث  اأهّم  من  كانت  والتع�سف 
م�ساق توظيف هذه الن�سو�ص املقد�سة، وحاول من خالل الن�سو�ص 

املتنا�سة التعبری عن الهواج�ص واملكنونات الروحية والنف�سية.
القتبا�سي  الجرتاري،  من  ال�ساعر  لدی  التنا�سات  هذه  كل 
التفاعل  ذلك  عن  والإف�ساح  الرئي�سة  الأغرا�ص  تخدم  واحلواري 
اإطار العالقات املمتدة يف  اجلديل بنی الن�ص احلا�رش والغائب يف 
انتماء  قوامها  جوهریة  خا�سية  عن  التنا�ص  یعرب  الن�ّص.  ف�ساء 
ال�ساعر وجيله اإیل الرتاث الدیني والإ�سالمي القّيم وهذا مما ی�سفي 
ووجدانه.  املتلّقي  ذوق  توؤّثر يف  ودللية  قيمة جمالية  الن�ص  علی 
للتعبری عن  املتنا�سة منفًذا  الن�سو�ص  الأندل�سي هذه  ال�ساعر  اتخذ 
وتعك�ص  الع�رش  روح  تواكب  التي  الفكریة  والروؤی  املواقف  تلك 
الع�رش  موا�سيع  ویعالج  الأندل�سي  املجتمع  لدی  جوهریة  ق�سایا 

بروؤیة ع�رشیة ت�سایر الظروف اجلدیدة التي واجهته.
اإّن املمعن يف �سعر ال�ساعر یجد اأّنه اتخذ تقنية التنا�ص و�سيلة 
فنية رائعة وطيعة ليبعث تراثه الدیني واحل�ساري من جدید واإثراء 
ن�سه ال�سعري عرب الإ�سارات املعرفية املوحية التي وجدت يف نف�سية 
اإنتاج  يف  وبارز  هاّم  بدور  التنا�ص  یقوم  هنا  من  الزاهد.  ال�ساعر 
يف  الغائب  الن�ص  ا�ستح�سار  علی  تقوم  جدیدة  واإیحاءات  دللت 
ثوب جدید ليلقي عليه كثافة وجدانية جدیدة جتعل الن�ص احلا�رش 
اأداة معرّبة عما یجري يف الواقع. تعّد هذه الوظيفة من اأهّم الوظائف 
الفّعالة لتقنية التنا�ص بحيث یقوم ال�ساعر عربها باإثراء املو�سوع 
واإعطائه دللت واإیحاءات جدیدة ومدلولت معرفية حتيل القارئ 
الك�سف عن  التنا�ص يف  دور  النبيل، ف�ساًل عن  الدیني  الرتاث  علی 
دور رمزي یكمن يف تن�سي�ص التجارب الإن�سانية، وله وظيفة هاّمة 
ال�ساعر-كما  لأّن  والعاطفي.  والنفعايل  التعبریي  امل�ستوی  علی 
راأینا-اختار ن�سو�سه املتنا�سة فوق حالته النف�سية والروحية التي 

یعي�سها.

توصيات الدراسة
املختلفة . 1 مب�ستویاته  التنا�ص  ماهية  یدر�ص  اأن  ینبغی 

يف  ودوره  الأندل�سي  الأدب  يف  والعقدي  الدیني  بالرتاث  وعالقته 
ال�سعراء الأندل�سينی خا�سة  الن�ص الأدبي لدی  الفني واإثراء  الإبداع 
ال�سعراء الزهاد الذین ا�ستلهموا معظم حماورهم ال�سعریة من الرتاث 

الدیني والإ�سالمي.
یو�سي الكاتب اأن ینهل كافة الباحثنی والأدباء من معنی . 2

الأدب الأندل�سي ملا فيه من معطيات فكریة واأدبية جدیدة واإنتاجات 
حدیثة ظهرت اإثر تعارف احل�سارات والثقافات املختلفة.

درا�سة التنا�ص املعريف يف الرتاث ال�سعري لدی الإلبریي. . 3
تبنی خالل �سعره اأّنه تنا�ّص مع عدد من معا�رشیه وممن �سبقوه.
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باملجتمع . 4 املحيطة  الق�سایا  درا�سة  اإیل  التطرق  ینبغي 
الأندل�سي يف خمتلف امل�ستویات وعالقتها بالإبداع الفكري والأدبي 

لدی ال�ساعر.
ت�سليط الأ�سواء علی دور الثوابت الدینية واملثل الإ�سالمية . 5

النبيلة يف اقتالع الإن�سان عن ارتكاب املعا�سي والكبائر.
النا�سئنی . 6 خا�سة  املختلفة  النا�ص  �رشائح  حتری�ص 

يف  قومًیا  منهًجا  واتخاذها  الدینية  باملثل  التم�سك  علی  وال�سباب 
ال�سلوكيات واأف�سل طریق لجتناب الزلل واخلطایا.

اخلامتة
الواردة يف �سعر الإلبریي  اأمناط التنا�ص  تبنّی لنا من خالل 
اأّن املبادئ الدینية والإ�سالمية خا�سة املوجودة يف القراآن الكرمی 
لدی  والثقافية  الفكریة  الروافد  اأهّم  من  ال�رشیف  النبوي  واحلدیث 
عميقة  ودللة  بالإ�سارة  واإثراء  واإفادة  متعة  من  فيها  ملا  ال�ساعر 
خا�سة حينما ت�سبح هذه الأ�س�ص النبيلة معادًل مو�سوعيًا لل�سعر. 
من  األوان  عن  ال�سامية  والأ�س�ص  القواعد  هذه  توظيف  یك�سف  اإذ 
النفعالت اجلمالية والنف�سية وثمّثل يف اأ�سدق �سورة ثقافة ال�ساعر 

الدینية ومدی تاأثره بهذه الن�سو�ص ومقدرته علی ا�ستخدامها.
الإملاعة  اإیل  یلجاأ  التنا�ص  توظيف  عرب  ال�ساعر  اأّن  یبدو 
ال�سعري  املوقف  طبيعة  اإیل  معظمها  یعود  التي  واملركزة  ال�رشیعة 
واإعادة  الغائبة  الن�سو�ص  �سهر  حماوًل  ال�سعر  يف  یتبناه  الذي 
ال�سياغة اجلدیدة وت�سكيل بناء لغوي جدید یعمل علی تعزیز املعنی 

القدمی.
حاول ال�ساعر الأندل�سي من خالل توظيف الن�سو�ص الدینية 
اخلطاب  من  ت�سدر  التي  للمعاين  متميزة  م�سداقية  اأدبه  یك�سب  اأن 
وتوحيده،  اهلل  بوحدانية  كالإقرار  املختلفة  م�ستویاته  يف  القراآين 
اخللود  وثنائية  املثقلة  الأحداث  من  رافقها  وما  القيامة  ت�سویر 
ذروة  يف  یقعان  ال�رشیف  النبوي  واحلدیث  الكرمی  القراآن  والفناء. 
من  ال�ساعر  ا�ستطاع  املوقف،  هذا  من  واأرقاها.انطالًقا  الف�ساحة 
اجلمال  من  �سبغة  �سعره  علی  ی�سفي  اأن  الن�سو�ص  توظيف  خالل 
ابتغاء خلق  الدینية  الن�سو�ص  ال�سعریة مع  ان�سجمت حماوره  حيث 
يف  ووّفق  واجلدة  والن�ساط  باحليویة  تت�سم  التي  الأدبية  املعطيات 

تنمية ر�سيده اللغوي ورفع اأ�سلوبه الأدبي.
الأمر الذي ل �سك فيه اأّن تقنية التنا�ص الدیني لدی الإلبریي 
تعرّب ب�سورة وا�سحة عن كل ما اأحاط بال�ساعر من املوؤثرات الفكریة 
والثقافية والدینية وتدّل علی �سعة جتربته الذاتية وال�سخ�سية. �سار 
التنا�ص لدیه مبثابة اأداة ت�سافره علی ت�سویر الأحا�سي�ص وامل�ساعر 
جتاه ما اأحاط به من امللّمات والق�سایا الروحية والإن�سانية.تراوح 
اأي  دون  هي  كما  الدینية  الن�سو�ص  اقتبا�ص  بنی  لدیه  التنا�ص 
علی  �سعره  یحتوي  دینية.  معان  ال�سعریة  الأ�سطر  اإ�رشاب  اأو  حتویر 
العبارات واملعاين ذات البعد الدیني الذي اقت�رش ال�ساعر علی القراآن 
الكامنة  الطاقات  تفجری  اأجل  من  ال�رشیف  النبوي  واحلدیث  الكرمی 

وامت�سا�سها علی هيئة تراكيب لغویة داخل الن�سيج ال�سعري.
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املصادر واملراجع

أوالً- القرآن الكریم.

ثانياً- املراجع العربية: 

الإلبریي، اإبراهيم بن م�سعود،دیوان اأبي اإ�سحاق الإلبریي الأندل�سي،حتقيق . 1
حممد ر�سوان الدایة، بریوت، دار الفكر املعا�رش، 1991م.
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املغرب،  ط1.  العربي،  الثقايف  املركز  املغرب،  زید،  اأبو  اأنطوان  .ترجمة 

1966م.

ا�سطيف،عبدالنبّي، 1993م،)التنا�ص ظاهرة قدمیة قدم الكتابة نف�سها(، . 3
جملة رایة، جامعة موؤتة، ،العدد 34، 2011م.

املعارف، . 4 دار  �ساكر، م�رش،  اأحمد حممد  امل�سند، �رشحه  اأحمد،  ابن حنبل، 
د.ت.
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71

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (2) - آذار 

دار . 6 القاهرة،  الأندل�ص،  يف  العربي  الأدب  تاریخ  علي،  اإبراهيم  اأبواخل�سب، 
الفكر العربي، 1970م.

امل�رشیة . 7 الهيئة  واملنظور،  املفهوم  التنا�سية  اآفاق  البقاعي، حممد،  خری 
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اأبواحل�سن حممد بن احل�سنی، نهج البالغة، دار املعارف، بریوت، . 8 الر�سي، 
د.ت.

عبدالكرمی . 9 حتقيق  العرو�ص،  تاج  احل�سينّي،  مرت�سی  حممد  الزبيدّي، 
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ط2، الأردن، 2000م.

اأ�سا�ص البالغة، دار �سادر للطباعة والن�رش، . 11 الزخم�رشي، جار اهلل حممود، 
بریوت، 1982م.

�ساميول، تيفنی، التنا�ص ذاكرة الأدب.ترجمة جنيب غزاوي، دم�سق، احتاد . 12
الكتاب العرب، 2007م.- 12 

ورجاء . 13 املجنون،  �سكري  ترجمة  ال�سعریة،  ق�سایا  تزیفتان،  طودوروف، 
�سالمة، املغرب، دار توبقال، الدار البي�ساء ، ط2، 1990م.

للن�رش، . 14 العاملية  ال�رشكة  احلدیثة،  الأدبية  امل�سطلحات  حممد،  عناين، 
القاهرة، 1997م.

امل�رشیة . 15 الهيئة  احلدیث،  ال�سعر  يف  اأ�سلوبية  قراءات  حممد،  املطلب،  عبد 
العامة للكتاب، القاهرة، 1995م.

دار . 16 احلدیث،  العربّي  ال�سعر  يف  القراآن  اأثر  �سلتاغ،1987م،  �رشاد،  عبود 
املعرفة، دم�سق.

ع�رشي زاید، علي، ا�ستدعاء ال�سخ�سية الرتاثية يف ال�سعر العربّي املعا�رش، . 17
موؤ�س�سة املختار للن�رش، القاهرة، 1997م.

الفریوز اآبادي، حممد بن یعقوب، القامو�ص املحيط، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، . 18
بریوت، 1980م. 

للن�رش . 19 تبقال  دار  الزاهي،  فرید  ترجمة  الن�ّص،  علم  جوليا،  كر�ستيفيا، 
والتوزیع والدار البي�ساء، ط1، املغرب، 1979م.

ابن ماجة، اأبوعبداهلل حممد بن یزید القزوینّي،�سنن،حتقيق حمّمد فوؤاد عبد . 20
الباقي، بریوت، دار الكتب العلمية،1987م.

م�سكالتها . 21 الأّول  العبا�سّي  الع�رش  يف  اهلل  اإیل  اأحمد،الدعوة  علّي  م�ساعل، 
واأ�ساليبها ومواقفها،دار العا�سمة للن�رش والتوزیع، بریوت، 1414.

غرناطة، . 22 �سقوط  حتی  الفتح  من  الأندل�سي  منجد،الأدب  بهجت،  م�سطفی 
جامعة املو�سل، بغداد، 1988م.

ابن منظور،جمال الدین حممد بن مكرم، ل�سان العرب، م�رش، دار املعرفة، . 23
د.ت.

1،القاهرة، . 24 ط  العربية،  الآفاق  دار  الرواد،  �سعر  يف  اأحمد،التنا�ص  ناهم، 
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غيداء . 25 دار  املعا�رش،  ال�سعر  يف  الرتاثي  التنا�ص  اهلل،  حفظ  ع�سام  وا�سل، 
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ثالثاً- املراجع األجنبية: 
1. Ducourt,ToodrowEncyclopedia Dictionary of  Language, 

London: illustrat press  ,(1979).


