دراسة حتلیلية
ملضامنی أمناط التناص الدیين
يف شعر اإللبریي
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ملخص
ی�ستهدف البحث درا�سة حتلیلية لأمناط التنا�ص الدیني،
�أ�سبابه و�أمناطه يف �شعر �أبي �إ�سحاق الإلبریي من �أجل اكت�شاف
العالقات الوطیدة بنی ال�شاعر وم�شاعره الدینية� .إذا �أمعنا النظر يف
�أثناء الق�صائد ومقطوعاته ال�شعرية جند � ّأن التنا�ص الدیني ینبعث
أهم الروافد
من القر�آن الكرمی واحلدیث النبوي ال�رشیف ،ویع ّدان من � ّ
الفكرية والثقافية لدی ال�شاعر الزاهد.حاولنا يف البداية �أن نعرف
مفهوم التنا�ص وم�صطلحاته ال�صعبة ب�شكل خمت�رص ،ثم تقف
الدرا�سة عند الإ�شارة �إیل الظروف التي عا�شها ال�شاعر وما �ساقه
م�ساق حتلية ال�شعر بالتعالیم الدینية معتمدة علی املنهج الو�صفي
التحلیلي والأ�سلوب التحلیلي� .أخریاً تتبع الدرا�سة التنا�ص و�أمناطه
املختلفة يف �شعر الإلبریي وتركز علی توظیف ال�شاعر للن�صو�ص
ثم الإتیان ب�إجابات مفیدة لت�سا�ؤالت البحث وتقدمی
الدینيةّ ،
أهم مظاهر التنا�ص الدیني الوارد يف �شعره :التنا�ص
�
التو�صیات.من
ّ
االقتبا�سي ،التنا�ص الإحايل والتنا�ص احلواري.
الكلمات املفتاحية :التنا�ص الدیني ،الإلبریي ،القر�آن الكرمی،
احلدیث النبوي ال�رشیف ،ال�شعر 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

متهید
یع ّد ال ّتنا�ص ( )Intertextualityمن �أقدم التقنیات التي
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ال�شعراء والك ّتاب للتعبری عن مدی ثقافتهم الأدبية
ا�ستخدمها ّ
احرتافیتهم وقدرتهم علی الأخذ من
عرية لل ّداللة علی
وقوتهم ّ
ّ
ال�ش ّ
ّ
ال ّثقافات املختلفة التي ت�رشبهاّ � .إن هذه الظاهرة قدمیة قدم الأدب،
ثم تعرف يف الع�صور الغابرة ب�أ�سماء خمتلفة (ال ّت�ضمنی)،
فمن ّ
خا�صة (ال�سرّ قة) التي ذهب (جنیت) �إیل
ة)،
عري
ال�ش
(املعار�ضات
ّ ّ
ّ
نا�ص (ف�إ ّنه ب�إمكاننا اعتبار كتب ال ّن ّقاد القدامی
�أ ّنها من �أنواع ال ّت ّ
املتنبي
ك�رسقات �أبيتمام و�رسقات البحرتي ،والإبانة عن �رسقات
ّ
نا�ص
جلي مدی ت� ّأ�صل ظاهرة ال ّت ّ
دلی ًال علی ال ّت ّ
نا�ص؛ �إذ ُتظهر ب�شكل ّ
ال�شعر
العربي)( .)1یدلّ هذا علی � ّأن القدامی مل یكونوا غرباء
يف ّ
ّ
یوجد يف الع�صور ال�سابقة حتت
متام الغربة لهذا امل�صطلح ،بل ُ
ثم ظهر يف
الأ�سماء ال ّن ّ
قدية املختلفة التي تنا�سب تلك الفرتة ،فمن ّ
ّ�سانية
ظریات الل ّ
عرف �إیل ال ّن ّ
ع�رصنا احلدیث مو�ضوع ًا م�ستق ًال �إثر ال ّت ّ
تنبه ال ّنقد القدمی ب� ّأن هنا عالقات وترابط ًا بنی ال ّن�صو�ص
احلدیثةّ .
القدمیة واحلدیثة التي ال میكن ن�سیانها.
نا�ص من امل�صطلحات التي �رضبت جذورها يف الأدب
یع ّد ال ّت ّ
القدمی ولی�ست ظاهرة من الظواهر احلدیثة التي جاءت �إثر املعطیات
تطور الأدب واالختالط بنی الأقوام وال�شعوب،
الأدبية احلدیثة نتیجة ّ
بامل�سمیات املختلفة التي تدلّ علی �أ ّنهم
عرفوه
ّ
فال ّن ّقاد القدامی ّ
كانوا عارفنی بهذه الظاهرة القدمیة ،منها املوازنة ،الت�ضمنی،
االقتبا�س..
ال ریب يف وجود بع�ض العالقات والو�شائج الوطیدة بنی
فالتنا�ص می ّهد ال�سبیل للقارﺉ
والتنا�ص يف �صور �ش ّتی،
الن�صو�ص
ّ
ّ
�أو الباحث ب�إنتاج املو�ضوعات واملفاهیم اجلدیدة �ضمن الن�صو�ص
ن�ص جدید يف � ّأي جمال من
الأخری ،قدمیة كانت �أو حدیثة (ف� ّأي ّ
املجاالت ما هو �إ ّال ح�صیلة لتفاعل خالّق بنی من�شيء هذا الن�ص
ون�صو�ص �أخری �سابقة علیه)(.)2

مصطلحات الدراسة الصعبة
�ص من
نتطرق �إیل �
ّ
إ�شكالية امل�صطلح ی�شار �إیل كلمة ال ّن ّ
قبل �أن ّ
هو
ّغوية
ل
ال
املعاجم
يف
�ص
(الرفع)( )3و(الظّ هور)
منظور اللغة ،فال ّن ّ
ّ
()7
()6
( )4و(الربوز)( )5و(اال�ستواء) و�أق�صی ال�شيء وغایاته  ،وورد يف
املعاجم الإجنلیزية مبعنی وثیقة وج�سد ون�سیج وكالم(.)8
العربي جند � ّأن
نا�ص يف الأدب
�إذا تتبعنا جذور م�صطلح ال ّت ّ
ّ
املوازنة التي قام بها الآمدي بنی �أبيتمام والبحرتي تع ّد �شك ًال من
�أ�شكال هذه الظاهرة ،وكذلك الو�ساطة بنی املتنبي وخ�صومه من
اجلرجاين ،فظاهرة تداخل ال ّن�صو�ص ب�صمة من الب�صمات الرئی�سة
يف الثقافة الإ�سالمية ؛ �إذ ات�سعت الآفاق الفكرية والثقافية الوا�سعة
ين يف �إطار متما�سك ومن�سجم.
يف الفكر الإن�سا ّ
نا�ص ،فعرفت جولیا
اختلفت وت�ضاربت الآراء حول تعریف ال ّت ّ
ن�ص واحد ومیكن
ن�ص ّي یحدث داخل ّ
نا�ص ب�أ ّنه (تفاعل ّ
كر�ستیفیا ال ّت ّ
ن�ص ّية باعتبارها
من التقاط خمتلف املقاطع �أو القواننی لبنية ّ
مقاطع �أو قواننی حمولة من ن�صو�ص �أخری)( ،)9فتعتقد جولیا ب� ّأن
ن�ص
ن�ص یت�شكل من تركیبة ف�سیف�سائية من اال�ست�شهادات وك ّل ّ
(ك ّل ّ
()10
هو امت�صا�ص �أو حتویل لن�صو�ص �أخری) .
ورد م�صطلح التنا�ص يف النقد الغربي حتت امل�سمیات
�شعرا كانت
املختلفة وجرى من خالله تولید اجلدید من الن�صو�ص ً
�أم نرثًا .فكل ن�ص یتداخل ویتوالد مع ن�صو�ص �أخری .ظهر التنا�ص
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يف الأدب الغربي علی ید ال�شكالنینی الرو�س وكان (�شكلوف�سكي) من
النقاد الذین حتدثوا عن جوهر التنا�ص وجماالته حنی یقولّ � :إن
العمل الفني یدرك يف عالقته بالأعمال الفنية الأخری ،وباال�ستناد
�إیل الرتابطات التي نقیمها يف ما بیننها( .)11كذلك �أدیل (باختنی)
 الذي كان رائ ًدا حقیق ًیا يف جمال تعریف التنا�ص وو�ضع �أ�س�سه-م�ستخدما لفظة (احلوار) بدل (التنا�ص) معتق ًدا
بدلوه يف هذا املجال
ً
()12
حوارا مع ن�صو�ص �أخری) .
ب� ّأن الكلمة (تقیم عنده يف كل ن�ص ً
تقوم الن�صو�ص اجلدیدة بخلق عالقات مت�شابكة وطیدة بنی
املتلقي والن�ص املبدع .هذا القارﺉ �أو املتلقي ال ی�ستطیع القیام
ثم كان معظم
بدور بارز ومهم يف عملية التولید والإبداع ،ومن ّ
الن�ص كعمود �أ�سا�سي وب�ؤرة رئی�سية يف التحلیالت
تركیزه علی
ّ
تتكون جمالیات الن�ص ودالالتها لدیه .من
الأدبية .بناء علی هذا ّ
الباحثنی الغربینی من حتدث حول عالقة الن�ص املبدع باملتلقي
وهو (ولفغانع �إیزر) الذي ك�شف عن تلك العالقات والروابط القوية
يف عملية �إبداع الن�صو�ص من خالل كتابه (فعل القراءة) حیث ع ّد
املتلقي �أو القارﺉ �رشیكًا �أ�سا�س ًیا يف عملية الإبداع معتق ًدا ب� ّأن كل
العمل الأدبي له قطبان :القطب الفني الذي یتعلق بالن�ص الذي
�أنتجه الكاتب ،بینما القطب اجلمايل یتعلق بالتحقق علی م�ستوی
القارﺉ.املوقع الأدبي هو النقطة التي یتلقي فیها الن�ص والقارﺉ
وهنا یحدث التفاعل الأ�سا�سي بنی كل العمل الأدبي واملتل ّقي(.)13
یقوم ال�سیاق يف عملية الإبداع والتولید بدور حموري وبارز
أهم جتلیات القراءة
حیث یع ّد التداعي يف �صیاغة ال�سیاق �أدب ًیا من � ّ
ثم ی�ساعد القارﺉ يف حتقیق التفاعل الفعال بنی
ال�سیاقية.فمن ّ
نی �أهمية ال�سیاق
املتل ّقي والن�ص وفق مبد�أ الق�صدية.هذا هو الذي یب ّ
یتم فیه �إنتاج الن�ص وفهمه و�إعادة تكوینه لدی
ومكانته (الذي ّ
املتل ّقي مما یجعل امل�شكلة اجلوهرية التي یرتكز فیها ال�سیاق هي
الن�ص)(.)14
ت�أویل ّ
نا�ص � ّأن ال ّت�أثری وال ّت�أ ّثر بنی
ی ّت�ضح من خالل م�صطلح ال ّت ّ
ال ّن�صو�ص املختلفة یع ّد حالة طبیعية تدلّ علی املخزونات الثقافية
أم�س
و�صقل املواهب الأدبية بنی الأمم املختلفة ،فك ّل �شاعر يف � ّ
يف ،وال�سیما
أدبي والثقا ّ
حاجة �إیل االقرتاب والتفاعل مع ما�ضیه ال ّ
ن�صه ،فیقا�س املخزون
الدیني لبناء �رصحه امل�شید ال�ستقاء قواعد ّ
ّ
الن�ص مبقدار ما ی�ستطیع ال�شخ�ص �أن یجمع من
اللغوي يف �إنتاج
ّ
ّ
الإنتاجات اللغوية والثقافية.

منهج البحث
اعتمدت يف �إعداد هذا البحث علی املنهج الو�صفي والأ�سلوب
التحلیلي وا�ستم ّدت من امل�صادر الدینية والعقائدية خا�صة القر�آن
ثم امل�صادر الأدبية التي یر�أ�سها
الكرمی واحلدیث النبوي ال�رشیفّ ،
دیوان ال�شاعر ،ف�أ ّدی هذا الأمر �إیل العثور علی النتائج الواردة يف
نهایة املطاف.

أهداف البحث
أهم حماور التنا�ص و�أمناطه
یحاول البحث العثور علی � ّ
املختلفة لدی ال�شاعر الأندل�سي ومرتكزاته الفكرية وما �ساق ال�شاعر
م�ساق توظیف الن�صو�ص الدینية �ضمن خارطة الن�ص ال�شعري
والإبانة عن م�صادر التنا�ص ودور الظروف املختلفة واملحیطة
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بال�شاعر يف توظیف هذه الن�صو�ص.

أهمية البحث
هام
تكمن �أهمية هذا البحث يف ت�سلیط الأ�ضواء علی دور ّ
وبارز للن�صو�ص الدینية يف �إثراء جتربة ال�شاعر ال�شعرية والذاتية
وما رافدها خالل الأ�سطر ال�شعرية من الت�ضافر علی التعبری عن
یهمني ههنا � ّأن هذا
الهواج�س النف�سية والدخائل الروحية .الذي ّ
البحث جدید یو�سع �آفا ًقا فكرية رحبة �أمام املتلقني والباحثنی من
حیث �أ ّنه قائم بذاته ومل یكتب بحث م�ستقل حول التنا�ص يف �شعر
الإلبریي.
تعود �أهمية توظیف الن�صو�ص الدینية لدی ال�شاعر �إیل التعبری
عن التعالیم الدینية ال�سمحة والك�شف عن دورها املحوري يف وحدة
املجتمع الإ�سالمي وت�ضامنه نحو ال�صواب والر�شاد.من هنا قامت
هام يف الإف�صاح عن دور التنا�ص وم�ستویاته
هذه الدرا�سة بدور ّ
املختلفة يف التعبری عن هواج�س ال�شاعر ومكنوناته التي انتابته �إثر
التدهور يف املجتمع الأندل�سي.

أسئلة البحث
یحاول هذا البحث الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
◄◄ما املراد مب�صطلح التنا�ص يف الرتاث العربي؟
◄◄ملاذا عمد ال�شاعر الأندل�سي داخل الن�ص ال�شعري �إیل
توظیف التنا�ص مبختلف امل�ستویات؟
أهم حماور التنا�ص عند الإلبریي؟
◄◄ما � ّ
أهم �رضوب التنا�ص امل�ستخدمة لدی ال�شاعر؟
◄◄ما � ّ
◄◄كیف یقوم التنا�ص بدور حموري وبارز لدی الإلبریي؟
املتنا�صة لدیه �إیل �إثراء اللغة
◄◄كیف �أ ّدی توظیف الن�صو�ص
ّ
وامل�ضمون ال�شعري؟

فرضیات البحث
من �أه ّم الفر�ضیات الواردة يف البحث ما تلي:
تعمد توظیف تقنية التنا�ص
1.1من املفرت�ض � ّأن ال�شاعر
ّ
داخل الن�سیج ال�شعري ،فلم تظهر اعتباطية ودون عفوية.
2.2عمد ال�شاعر �إیل توظیف الن�صو�ص القر�آنية والنبوية بغية
�إحیاء الرتاث الأدبي و�إقامة ال�صالت الوطیدة بنی الأدب الأندل�سي
والرتاث الدیني العریق.
3.3یفرت�ض � ّأن ال�شاعر �أراد من خالل توظیف الن�صو�ص
الدینية التعبری عن الندامة وما اقرتف يف عنفوان ال�شباب من
ثم �إحیاء الأوامر والنواهي الدینية داخل
ٍ
معا�ص وذنوب كبارّ ،
املجتمع الأندل�سي الذي انطم�ست فیه معامل التعالیم ال�سمحة.
4.4من املفرت�ض � ّأن التنا�ص الدیني لدی ال�شاعر ظهر عرب
ن�سیان الأوامر والنواهي الدینية وكرثة مظاهر الظلم والتع�سف
ثم حاول ال�شاعر من
والعبث واخلالعة يف املجتمع الإن�ساين ،ومن ّ
خالل توظیف التنا�ص الدیني تذكری النا�س مبا یجب علیهم مراعاته
واملواظبة علیه من �إقامة املثل الدینية ورعاية حقوق اهلل.
خلفية البحث
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تطرق الباحثون والدار�سون �إیل درا�سة �شعر الإلبریي من
واهتموا به ،لكنهم مل یدر�سوا �شعره من زاوية
جوانب خمتلفة
ّ
التنا�ص الدیني ودور الن�صو�ص الدینية خا�صة القر�آن الكرمی
هام يف �إثراء لغته
واحلدیث النبوي ال�رشیف فیه وما تقوم بدور ّ
ال�شعرية .یر�صد هذا البحث �إزالة ال�ستار عن �أمناط التنا�ص الدیني
أهم ركیزة من الركائز الفكرية يف �شعر الإلبریي الزهدي
بو�صفه � ّ
والك�شف عن دور املبادﺉ الدینية والإ�سالمية يف �شعره.
ی�شار ههنا �إیل بع�ض الدرا�سات التي �أجریت يف �شعر الإلبریي:
1.1قراءة يف �آلية ال�صورة من خالل �شعر الزهد عند �أبي
�إ�سحاق الإلبریي� :أ.عبداحلمید جوي .جملة قراءات .العدد .2جامعة
حممد خی�رض .ب�سكرة2010 .م.
2.2اللغة يف �شعر الزهد عند �أبي �إ�سحاق الإلبریي الأندل�سي:
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 -1نظرة إیل حیاة اإللبریي وأحداث عصره
أهم
یع ّد �إبراهیم بن م�سعود التحبیبي الغرناطي من �أبرز و� ّ
ال�شعراء الأندل�سینی الذي ُنفی �إیل �إلبریة ف�أ�صبح یعرف بالإلبریي.
وترجل عن �صهوة احلیاة �سنة
ولد ال�شاعر نحو �سنة  375للهجرة
ّ
 478للهجرة .لقد عا�رص ال�شاعر طیلة احلیاة دولة العامرینی
مر احلیاة وحلوها ور�أی تقلبات
بالأندل�س ودولة الطوائف وذاق ّ
مل بامللوك من نوائب الدهر وحدثانه مما �ضافره علی
الدهر وما �أ ّ
تكوین خمزونه الثقايف والفكري.
لی�س الإلبریي �شاعراً فح�سب ،بل كان فقیه ًا ورع ًا وزاهداً نبذ
الدنیا وملذاتها .ویعود �شهرته �إیل ق�صیدته امل�شهورة يف التحری�ض
علی البط�ش بالیهود حینما ازداد طغیانهم.اتخذ ال�شاعر �أدبه ب�صورة
عامة و�شعره ب�صورة خا�صة كر ّدة فعل �أمام ما جری يف املجتمع
من البذخ والرتف واملجون الذي اجتاح البلدة.
یع ّد الزهد الإ�سالمی مبا ینطوي علی املبادﺉ الدینية
والإ�سالمية التي حتر�ض ال�شاعر الأندل�سي علی التزهد ورفع
أهم امل�صادر الفكرية
املعنویات الروحية يف احلیاة الدنیا ،من � ّ
التي انبنی علیها تیار الزهد يف الأدب الأندل�سي .املت�أم ّل يف الأدب
هام
الأندل�سي یعلم � ّأن املثل الدینية والأ�س�س العقائدية تقوم بدور ّ
وبارز يف تكوین فكرة الزهد يف كافة الع�صور من اجلاهلية �إیل
الع�رص احلدیث ملا ت�شتمل علی الن�صح واملواعظ القیمة التي تنری
احلیاة للإن�سان يف الدیاجری خا�صة يف الفرتة التي تنت�رش فیها
مظاهر البذخ والرتف والف�ساد اخللقي ،كما نالحظها يف الأدب
ثم حاول املثل الدینية تر�سیخ هذه القیم ال�سامية
الأندل�سي .من ّ
و�إیقاظ النا�س من �سباتهم العمیق و�إنذارهم من مغبات االنكباب
علی املالهي واملعا�صي املوبقة.
61

 -2مصادر التناص الدیين عند اإللبریي
ینية يف
�ص القر�آ ّ
ين املكانة الأویل بنی امل�صادر ال ّد ّ
تبو�أ ال ّن ّ
ّ
یت�ضمن علی عمق
ملا
والكتاب
ال�شعراء
عند
ال�شعرية
البنية
ت�شكیل
ّ
الن�ص ال�رشیف ب�صور
املتلقي ،وجتلّی هذا
يل وقد�سية يف نف�س
دال ّ
ّ
ّ
خمتلفة ما بني بنية فعلية و�إ�سمية ،وا�صطبغ �أكرثها بالطابع
أزمة وعلیها �أدلّة و�إلیها
القر�آ ّ
ين البحت باعتبار � ّأن (الألفاظ للمعاين � ّ
مو�صولة وعلی املراد منها حم�صلة ،عنیت العرب بها ف�أولتها �صدراً
�صاحل ًا من تثقیفها و�إ�صالحها) (.)15
ت�ضاربت م�صادر التنا�ص الدیني لدی �أبي �إ�سحاق الإلبریي
�إثر االختالط باحل�ضارات والثقافات املختلفة التي عا�شها ،فكان
م�رسحا من امل�سارح التي امتزجت بالثقافات املتاخمة
الأندل�س
ً
ثم تنوعت واختلفت م�صادر التنا�ص الدیني
خا�صة الأجنبية.من ّ
لدیه .وكان القر�آن الكرمی واحلدیث النبوي ال�رشیف من �أهم الروافد
الفكرية التي �أثرت يف �شعره الزهدي.
تقوم امل�صادر الدینية خا�صة القر�آن الكرمی واحلدیث النبوي
هام وحموري يف حیاة الأندل�سینی ،فاعتمدوا يف
ال�رشیف بدور ّ
موازینها علی الكتاب وال�سنة وجعلوهما الفی�صل فيما یختلفون فیه
واملنار الهادي فيما ی�شتبه علیهم من الأمور� ،أو یخفی علیهم من
الق�ضایا ،فال یخرجون علیها وحولهما كانت درا�ساتهم (. )16
 - 2-1التنا�ص مع القر�آن الكرمی
القر�آن هو املعجزة اخلالدة التي �أنعم اهلل �-سبحانه وتعایل-
وهاج ًا طوال الأزمنة
ب�إر�ساله علی الإن�سان لیكون م�صباح ًا منریاً ّ
يف دیاجری احلیاة ،لیخرج الإن�سان من الظلمات �إیل النور ،فهذه
خا�ص ،بل تخت�ص
خا�ص �أو مكان
تخت�ص بزمن
إلهية ال
الهدية ال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مهما للثقافة الإ�سالمیة
ا
م�صدر
د
وتع
أمكنة
ل
وا
أزمنة
ل
ا
جلمیع
ّ
ًّ
ً
والدینیة .فلی�س القر�آن �إ ّال (د�ستور اهلل اخلالد للب�رشية اجلمعاء وهو
�صانع الرتاث وم�صدره الأكرب واملنبع يف �إمداد الرثوة اللغوية)
( .)17ا�ستم ّد ال�شعراء ح ّتی الأوروبیون من القر�آن الكرمی و�أخذوا منه
�صوراً ومناذج خمتلفة بو�صفه م�صدراً خ�صب ًا من م�صادر الإلهام
ال�شعري ،فقد كان القر�آن الكرمی (م�صدراً لل�شعراء الأوروبینی
ّ
خ�صیات وال ّنماذج الأدبية ،وقد فنت
ال�ش
بع�ض
منه
وا
د
ا�ستم
الذین
ّ
ّ
ّ
املتمردة
ینية
الرومانتیكیون ب�شكل
خا�ص بهذه ّ
خ�صیات ال ّد ّ
ال�ش ّ
ّ
ّ
ّ
و�شخ�صية (قابیل) القاتل ال ّأول وقد
یطان)
(ال�ش
ك�شخ�صية
املطرودة
ّ
ّ
عادي وك ّل
مرد عن ك ّل ما هو
رفعوا من هذه ّ
ّ
ال�ش ّ
خ�صیات مناذج لل ّت ّ
ما هو مقرر ومفرو�ض ،وعبرّ وا عن تعاطفهم الكبری مع ما عانته هذه
جراء متردها)(.)18ی�شار من بنی ه�ؤالء
ال�شخ�صیات من عذاب ولعنة ّ
تعرف
الأدباء الأروبینی �إیل (غوته) ،ال�شاعر الأملاين الكبری ،الذي ّ
�إیل الثقافة الإ�سالمية من خالل قراءة ال�سریة النبوية يف الرابعة
والع�رشین من عمره ،فا�صطبغت كتاباته بالثقافة القر�آنية حیث
حت ّدث عن اهلل ووجوده يف العامل معتق ًدا ب� ّأن النور واحلكمة مل یبد�أ
�إ ّال بالإ�سالم والقر�آن الكرمی ذروة الف�صاحة والبالغة.
�إذا �أمعنا النظر يف طیات الق�صائد واملقطوعات ال�شعرية لدی
الإلبریي جند الدالالت اجلمة والن�صو�ص ال�شعرية الكثریة املتنا�صة
مع القر�آن الكرمی مما یثبث الت�أثری العظیم للقر�آن الكرمی واحلدیث
النبوي ال�رشیف يف الأدب العربي عامة وال�شعر الزهدي خا�صة .وهذا
معنی زاخر الین�ضب �أب ًدا طیلة القرون والع�صور.
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تطرق ال�شاعر خالل املقطوعات ال�شعرية �إیل معاجلة الق�ضایا
الدینية والأخالقية م�ستم ًدا من القر�آن الكرمی والأ�س�س الدینية النبیلة
التي ال ی�سعد �أحد �إال باتباعها .ونراه ی�ضفي علی �شعره ثو ًبا ق�شی ًبا
من املبادﺉ الدینية ،وا�ستطاع من خالل ذلك �أن یتمیز �أدبه بقدرته
وبراعته علی ا�ستیعاب املعاين القر�آنية والإ�سالمية.
جتلت مظاهر التنا�صات القر�آنية لدی الإلبریي يف املحاور
الآتية:
 - 2-1-1الإقرار بوحدانية اهلل – تعایل-وتوحیده

د .عباس یداللهي فارساني

� ّإن املت�أمل يف �شعر الإلبریي الزهدي یجد � ّأن حماور التنا�ص
وتدبراً وا�سع النطاق
املت�ضاربة لدیه تتطلب قراءة فاح�صة �شاملة ّ
للمفردات والرتاكیب الدینية والإ�سالمية مما تدلّ علی �سعة ثقافة
وتنم عن �صلته املتعمقة بالرتاث الدیني
ال�شاعر الدینية والعقدية ّ
و�شعرا.
لغة
ً
حاول ال�شاعر الزاهد من خالل املقطوعات ال�شعرية �أن
یثبت وحدانية اهلل – تعایل -وما یت�صف به من القدرة واجلربوت
واال�ستحواذ علی الأنام .ومن مناذج قوله ما ورد:
رب اجلمیع ،وقاه���ر الأمالك()19
ِ
ِّ
تبت ی���داه وما له م���ن والِ ()20
ّ
بنی���ت بنی���ان عنكب���وت()21

َوعن���ت لق ّیوم ال�سم���اوات ال ُعال
مـ���ن ال یراقـ���ب ربَّ���ه ویخافه
�س�ت�را
ونـ�س���وة یـبـتـغـیـ���ن
ً
متثل هذه الأبیات جوهر عقیدة التوحید وعمد ال�شاعر يف
هذه املقطوعة �إیل التكثیف التنا�صي الذي یف�صح عن غر�ض ال�شاعر
وهو ت�سجیل توحید اهلل – تعایل-والإقرار بربوبیته وتوجیه النا�س
نحو غر�ض �أ�سمی و�أنبل .تبنی لنا من خالل الأبیات املذكورة � ّأن
ال�شاعر قد ا�ستقی معظم حماوره الفكرية من �آي القر�آن الكرمی ،منها
اب َم ْن َح َم َل
قوله -تعایلَ } :-و َعنَتِ ا ْل ُو ُجو ُه ِلل َْح ِّي ا ْل َقيُّو ِم َو َق ْد خَ َ
َ
ظُ ْل ًما{( ، )22ويف البیت الثاين من قوله – تعایلَ ...} :-و�إِذَا �أ َرا َد اللُهّ
()23
أخریا
ِب َق ْو ٍم ُ�سو ًءا َفالَ َم َردَّ َل ُه َو َما َل ُهم ِّمن ُدو ِن ِه مِ ن َوالٍ { و� ً
ون
يف ال�شطر الأخری من قوله – تعایلَ } :-م َث ُل الَّذِي َن اتَّخَ ذُوا مِ ن ُد ِ
للهَّ �أَ ْو ِل َياء َك َم َث ِل ا ْل َعن َك ُبوتِ اتَّخَ ذ َْت َب ْيتًا َو�إِنَّ �أَ ْو َه َن ا ْل ُب ُيوتِ َل َب ْي ُت
ا ِ
()24
ا ْل َعن َك ُبوتِ َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُمو َن{ .
یدلّ توظیف الآیات القر�آنية علی التعبری ال�صادق والت�أثر
الهامة التي ت�سهم يف
أهم رافد من الروافد
بالقر�آن الذي یع ّد � ّ
ّ
�إغناء التجربة ال�شعرية وتكوینها وتنمیتها .ی�ضفي هذا الأمر علی
ال ّن�صو�ص كلّها ثراء ویعطیها قدرة علی �إقامة ال�صالت مع القیم
�ص وجتليته
الدیني
ال�سامية يف الرتاث
ّ
أدبي وتغذية ال ّن ّ
والفكري وال ّ
ّ
والفاعلية يف نفو�س ال ّنا�س.
القیمة
من
مما ی�ضیف علیه
ّ
ظهر التنا�ص عند الإلبریي لنقل التجارب الذاتية واخلربة
ال�شخ�صية التي حت�صلت لدیه ،فرناه ی�ستف ّز طاقاته اللغوية والبیانية
و�إمكاناته املعرفية لإنتاج الن�صو�ص التي ا�صطبغت بطابع الدین
واحلكمة والعظة لتحری�ض املتل ّقنی علی امتثال �أوامر اهلل  -ج ّل
وعال -واجتناب نواهیه.

ُ

یحمل هذا الإقرار يف طیاته منطً ا من البعد النف�سي الذي یثری
االهتمام والعناية بالأوامر والنواهي الدینية لدی القارﺉ واملتل ّقي،
ملا ی�ؤدي �إیل تر�سیخ الثوابت الدینية لدیه مما یحمله علی اجتناب
متت
املعا�صي واملكاره واالقتالع عن الكبائر والذنوب .هذه الق�ضية ّ
ب�صلة وثیقة �إیل �شیوع البذخ والرتف يف املجتمع الأندل�سي.الإن�سان
امل�ؤمن الیقرتف الذنوب واملعا�صي التي تثری غ�ضب اهلل – تعایل-
و�سخطه .ور�ضوان من اهلل �أكرب.
 - 2-1-2ت�صویر القیامة و�أهوالها والثواب والعقاب
الطامة الكربی وما فیها من فزع وهول وثواب وعقاب
تع ّد
ّ
من �أهم املحاور الفكرية التي �شغلت بال الإن�سان منذ غابر الأزمان
خا�صة عند ال�شعراء الزهاد الذین اتخذوا ال�شعر الزهدي �أداة ناجعة
لتهویل النا�س وتخویفهم و�إنذاراً من احلیاة الآخرة و�إ�سداء للن�صح
والعظة.
ا�ستلهم ال�شاعر الن�صو�ص الدینية والإ�سالمية خا�صة القر�آن
الكرمی لت�صویر القیامة وما فیها من �أحداث مذهلة .نری هذه
الن�صو�ص املتنا�صة تعرب ب�صورة وا�ضحة عن مدی ثقافته الدینية
وعمقها لدیه ومدی ات�صاله ب�آي الذكر احلكیم .فمن هذا املنطلق،
تفتح هذه الن�صو�ص القر�آنية �آفا ًقا مت�سعة جدیدة �أمام املتلقي مما
ی�ؤدي �إیل تر�سیخ الأ�س�س الدینية واملبادﺉ ال�سامية لدیه وتعدیل
ال�سلوكیات .وردت مناذج من ت�صویر القیامة يف �شعر الإلبریي حیث
یقول:
ثم یطوی من بعد ذاك ویختم()25
ُ
ّ
ب�ساب���ق احلك���م م���ن اهلل()26
م���ن �آي���ة يف قب�ض���ة اهلل()27

ال�سج ّل ُین��ش�ر حیناً
� َ
أنت مث���ل ّ
ُی�سح���ب يف النار عل���ی وجهه
وه���ي وم���ا غ���اب وما ق���د بدا
مما ال ریب فیه � ّأن القر�آن الكرمی �أك�سب ال�شعر الزهدي رونق ًا
وجما ًال فنی ًا منقطع النظری طیلة القرون والع�صور ،حیث �شكّل القر�آن
الكرمی عند ال�شعراء الزهاد مرجع ًا فكریاً ،ل ّأن القر�آن الكرمی ومعارفه
النبیلة حمور العلوم واملعارف لدی كل م�سلم .ال�شاعر الزاهد علی
ثقة ب� ّأن الدین و�أ�س�سه النبیلة جزء من التكوین النف�سي والروحي.
ثم وجد يف الن�ص القر�آين میادین جدیدة خلقت له �آفاق ًا جدیدة
فمن ّ
لن تتاح له يف امل�صادر الأخری وم�ضی م�ست�ضیئ ًا بنوره ال�ساطع.
ال م�شادة � ّأن ال�شاعر امتاح من م�ضامنی القر�آن الكرمی وت�أثر

بروح ال�صیاغة والأ�سلوب لی�ضفي علی �شعره القدا�سة .جذب انتباه
املخاطب بغية الت�أثری فیه من خالل التنا�ص الذي �أقامه الن�سیج
ال�شعري مع القر�آن الكرمی وا�ستح�ضار ال�شبكة الداللية للأ�سلوب
القر�آين الذي یك�سب املعنی الرامي �إلیه و�ضوح ًا وجما ًال وا�ستعار
منه �ألفاظه و�أخیلته ومعانیه حتی ال یكاد یخلو بیت من �أبیاته من
الأ�سلوب القر�آين.
القیامة وما فیها من هول الأحداث والوقائع وحما�سبة
الإن�سان مما یخلق باعث ًا قوی ًا ورادع ًا نف�سی ًا یحذر املخاطب من
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مغبات �سوء الت�رصف ورمي النف�س يف �أح�ضان الذنوب والآثام
يف احلیاة الدنیا�.إذا ت�أمل الإن�سان يف مغبة الأعمال وما �آل به هذه
ال�سلوكیات اخلاطئة �إیل املوبقات واملهلكات یجد � ّأن ما عند اهلل خری
وباقٍ  ،فال ینبغي للإن�سان امل�ؤمن �أن ی�شرتي عذاب الآخرة �إثر الذنب
يف احلیاة الفانية.
 - 2-1-3ثنائية اخللود والفناء
تع ّد ثنائية احلیاة واملوت من املو�ضوعات التي �شغلت بال
الإن�سان منذ الأزمنة الغابرة ،و�رضبت هذه الظاهرة جذورها يف
كیانه وافرت�شت م�ساحة كبریة من ذاكرته وتعلّق تفكریه ومعتقداته
ثم فكّر يف املوت وت� ّأمله ويف النهایة
و�سلوكیاته بهذه الفكرة .فمن ّ
و�صل �إیل � ّأن املوت حقیقة حمتومة ال منا�ص منها ومورد ال ب ّد من
ورودها.
عندما یتحدث ال�شاعر عن املوت والفناء ف�إذا هو یتجه

نحو الإف�صاح عن فزع املوت واالعتبار والتحذیر منه واال�ستعداد
التزود من �صالح الأعمال ونبذ
التام للرحیل الأعظم من خالل
ّ
ّ
الدنیا ومغریاتها بكبح النف�س الطاغية ومترینها علی الریا�ضة
واالن�رصاف عنها واال�صطبار اجلمیل والعكوف علی النزز الی�سری من
احلیاة والقناعة� .إذا �أمعنا النظر يف ت�ضاعیف املقطوعات الزهدية
عند الإلبریي جند � ّأن فكرة احلیاة واملوت والبقاء والفناء التي
افرت�شت م�ساحة كبریة من �أدبه مت ّثلت �أداة للتخل�ص من ال�ضغائن
والأحقاد التي اعت�رصت نف�سه من قبل النا�س واملجتمع الإن�ساين.
ا�ستم ّد ال�شاعر من الن�صو�ص القر�آنية للتعبری عن هذه الفكرة
وغیهم ،وهذا
بغية الإف�صاح عن الن�صح ور ّد ال�سادرین عن غفلتهم ّ
كله ظهر يف �إطار الرتهیب مما بعد املوت والرحیل �إیل الدار اخلالدة
واحلث علی اال�ستعداد املفاجئ للموت والرحیل عن الدنیا.
ّ
ومن مناذج قوله ما یقول:
تعال���ج �أن ترقی �إیل اللهوات()28
ُ
�أ يف الرب �أو يف البحر �أم بفالة()29

وهي يف ال�سكرات
ك� يّأن بنف�س���ي َ
وم���ا یعرف الإن�س���ا ُن �أین وفاته

ّ

اءت
یتنا�ص ال�شاعر يف البیت الأول مع قوله – تعایلَ }:-و َج ْ
تي ُد{( )30و}كَلاَّ �إِذَا َب َلغ َْت
ُنت مِ ْن ُه حَ ِ
َ�س ْك َر ُة المْ َ ْوتِ ِبالحْ َِّق َذ ِل َك َما ك َ
الترََّاق َِي{( )31ويف البیت الثاين مع قوله – تعایلَ } :-و َما َت ْد ِري
ُوت ِ�إنَّ اللهََّ َعلِي ٌم خَ ِبريٌ{(.)32
ْ�س ِب َ�أ ِّي �أَ ْر ٍ�ض مَت ُ
َنف ٌ
رافقت �شعره ق�ضية الإمیان العمیق باملوت مع فكرة عدم
االغرتار بالدنیا والإقبال علیها ،خا�صة � ّأن التعالیم الإ�سالمية
حت ّذر من االغرتار واالفتنان باحلیاة الدنیا ،ف�ض ًال عن الآیات
حتر�ض الإن�سان علی عدم
الكثریة الواردة يف القر�آن الكرمی التي ّ
االفتنان بنعیم الدنیا الزائل وملهیاتها� .ساقته فكرة املوت وت�صویر
ال�شیخوخة يف �أثناء مقطوعاته الزهدية م�ساق التخلّي واالن�رصاف
عن متاع الدنیا الزائل متمثلاً بالقر�آن وهدیه الكرمی.
ال ریب � ّأن ال�شاعر الزاهد عبرّ تعبریاً �صادق ًا عن جتاربه
الروحية طوال ال�شباب وال�شیخوخة ،وحاول �أن ُی�ضفي علی �شعره
نوع ًا من احلكمة والت�أمل واتخذ امل�شیب من خالل �شعره الزهدي
مفهوم ًا دینیاً� .إذ جعل احلدیث عنه �أداة لدعوة الآخرین �إیل الإنابة
ونبذ الدنیا والإقبال علی ك ّل عمل من �ش�أنه ی�ؤ ّدي �إیل الفوز
باحل�سنات وال�صاحلات والتقرب �إیل اهلل – تعایل .-انطالق ًا من هذا
غیها
املوقف ،ین�صح الإن�سان ب�أخذ العرب واملواعظ ور ّد النف�س عن ّ
وت�صحیح م�سار احلیاة� .أدرك متام ًا حتمية املوت والزوال وما بعده
من ثواب ونعیم للم�ؤمننی .اتخذ ازدراء ال ّدنیا وهجرها والتحری�ض
علی طلب احلكمة واملوعظة احل�سنة و�سیل ًة للتذكری بال ّنا�س وتنبیههم
وغیهم لئ ّال یرموا ب�أنف�سهم يف �أح�ضان العبث واللهو.
من غفلتهم ّ
متحور �شعره يف هذا املجال حول هذه املحاور :خداع الدنیا وتقلّب
�أحوالها -حتقری الدنیا والتقلیل من �ش�أنها ،اقرتان احلكمة والنزعة
العقلية واحلكمية يف الدنیا ،املوت وما یتبعه من ح�ساب ،التمتع
من �شفاعة الأولیاء والأنبیاء يف احلیاة اخلالدة وحتمية املوت وقوة
�سطوته.
ات�سم �شعره الزهدي يف هذا املجال بطابع عدم االكرتاث
بالدنیا والتقلیل من �ش�أنها للتعبری عن الرحیل عنها وعدم االفتنان
بها ،واتخذ الدنیا وما فیها من النعیم الزائل مبثابة موقف للعمل
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والتزود من ال�صاحلات بغية التخل�ص من غدرها .انطالق ًا
الد�ؤوب
ّ
من هذا املوقف ،جند �رصاع ًا مریراً وحمتدم ًا بنی احلیاة واملوت يف
خطابه ال�شعري يف �إطار تتجلی فیه مناجاة النف�س والتحدث معها.
تنطوي هذه الثنائية علی الباعث النف�سي القوي الذي یحذر
حب الدنیا ر�أ�س كل
حب الدنیا واال�ستزادة فیها ،ل ّأن ّ
املخاطب من ّ
خطیئة .الإن�سان امل�ؤمن الذي یرید يف احلیاة الدنیا ر�ضوان اهلل –
یحب فقدان هذا الأمل
تعایل-واالقتداء باملثل الدینية النبیلة ال ّ
املن�شود ویحاول دائم ًا جتنب الآثام والكبائر� .أراد ال�شاعر من خالل
الإتیان بهذه الثنائية ت�أنیب املخاطب و�إ�صالح ال�سلوكیات اخلاطئة
لدیه عقب كرثة مظاهر البذخ والرتف يف املجتمع الإن�ساين .لهذا
التنا�ص �أ�صداء روحية ونف�سية �ضمن كیان املخاطب ،ما یحمله
علی اجتناب الذنوب واالقرتاب من املثل الدینية النبیلة والثوابت
نی.
الدینية ال�سامية التي تت�ضمن �سعادة الإن�سان وفوزه يف احلیات ِ
 - 2-2التنا�ص مع احلدیث النبوي ال�رشیف
طبیقي للقر�آن
یع ّد احلدیث النبوي ال�رشیف ذلك املنهج ال ّت
ّ
ینم عن تفاهة الدینا
الكرمی .مما ال �شك فیه � ّأن احلدیث ال�شرّ یف ّ
وعدم االكرتاث بها ومتاعها الزائل .روی عن النبي (�ص) قال( :ما
يل وال ّدنیا ،مثلي ومثل ال ّدنیا كمثل راكب قال يف ظ ّل �شجرة يف یوم
�صائف ثم راح وتركها)( )33وقال (�ص) �أی�ضاً( :ما مثل ال ّدنیا يف
الیم فلینظر مبا یرجع)
الآخرة �إ ّال مثل ما یجعل �أحدكم �إ�صبعه يف ّ
()34
(مثَلُ
علي (علیه ال�سالم) �إیل نف�س املعنی قائالًَ :
 ،و�أ�شار الإمام ّ
لی م�سُّها ،وال�سُّم الناقع يف جوفها ،یهوي �إلیها
احلية نِّ ٌ
ال ّدنیا َ
كمثَل ّ
()35
ال ِغرُّ اجلاهلُ  ،ویحذرها ذوالل ُّّب العاقلُ )  .انطالق ًا من هذا املوقف،
مثالية و�أ�سوة ح�سنة
بي (�ص) قدوة
ّ
ع ّد ّ
ال�صحابة وال ّتابعون �سریة ال ّن ّ
يف حیاتهم الفكرية و�سلوكیاتهم النبیلة و�ساروا بهداه و�أقبلوا علی
العبادة واجتناب الآثام واالهتمام باحلیاة اخلالدة.
الأمر الذي ال �شك فیه � ّأن احلدیث النبوي ال�رشیف املتمثل
بالقر�آن الكرمی یحاول التوازن والتعادل بنی احلیاة الدنیا الفانية
والأخری اخلالدة التي ال زوال فیها لی�ستطیع الإن�سان �أن یعی�ش يف
الدنیا متطل ًعا �إیل امل�ستقبل امل�رشق ويف الآخرة متمتع ًا بال�شفاعة

دراسة حتلیلية ملضامین أمناط التناص الدیني في شعر اإللبیري

إ�سالمية الآخرة
وجمال�سة الأنبیاء والأبرار .ترجح ال�شرّ یعة ال
ّ
للإن�سان واتخذت احلیاة ال ّدنیا كتمهید للحیاة الأخری حماولة
ینية .لهذا و�صفت اجل ّنة وما یتم ّتع فيها
ترقية للأ�س�س
اخللقية وال ّد ّ
ّ
عما یحیط
امل�ؤمن من نعیم اهلل وثوابه م�ستهدفة حتویل �أنظار ال ّنا�س ّ
�ضیقة (.)36
بهم من حطام ال ّدنیا وما فيها من حیاة ما ّد ّية ّ
ال�شدید
ی ّت�ضح لنا خالل الأحادیث ال�شرّ یفة �أ ّنها (ال ّتحذیر ّ
من االفتنان بال ّدنیا وال ّتناف�س فيها ،ل ّأن عاقبة ذاك الهالك وهذا
بي (�ص) علی � ّأمته� ،إن هم ان�رصفوا �إلیه ،كما جاءت
ما یخ�شاه ال ّن ّ
وحمبة
حمبة اهلل
ّ
مبینة ف�ضله وثمرته وهي ّ
الأحادیث �آمرة بال ّزهد ّ
ال ّنا�س)(� .)37صار احلدیث النبوي ال�رشیف لدیه ب�ؤرة مولدة لإیحاءات
الن�ص الدیني مما دفعه �إیل
�ش ّتی تطوع فكرته مبا ین�سجم مع م�شهد ّ
�إذابة الن�ص الغائب يف الن�ص احلا�رض.

د .عباس یداللهي فارساني

� ّإن املت�أمل يف �شعر الإلبریي الزهدي یجد � ّأن هنا عوامل
و�أ�سباب ًا خمتلفة �ساقته م�ساق توظیف الروایات الدینية ،فمنها
ما تعود �إیل الأ�صول والقواعد التي نه�ضت علیها فكرة الزهد
فتوجهت �إلیها قرائح ال�شعراء والك ّتاب وع ّدوها امل�صدر
ومبانیها،
ّ
ثم ما كان يف كیان ال�شاعر من املیل ال�شدید �إیل
للت�رشیع،
الثاين
ّ
االقتداء بال�سریة النبوية و�أ�س�سها العلیا بغية ال�شفاعة والنجاة من
الأزمات الروحية والنف�سية التي انتابت املجتمع الإ�سالمي ،وق�سوة
احلیاة و�صعوبتها علی النا�س ،ما جعلتهم یتخذون ال�سنة النبوية
املطهرة �أداة للتخل�ص منها وت�ضمید جروحهم النف�سية ،وما تت�صف
به �شخ�صية الر�سول (�ص) من الرفعة والكمال مما جعلت امل�سلمنی
یتخذونها قدوة ح�سنة ابتغاء ال�شفاعة والتو�سل �إلیه.
من مناذج هذا التنا�ص ما ورد يف �شعره:
فكیف حتبُّ ما فی���ه �سجنت()38
َ
و�أقــبـ���ح منـه �شیخ قد تفتَّی()39
ٌ
يف معافاة �شیبتي مـن جهنّم()40

حمب
أن���ت لها
ُ�س
جن���ت به���ا و� َ
َ
ٌّ
لَیقب���ح بالفتی فع���ل الت�صابي
و�إلـی���ه �ضـراعت���ي وابته���ايل
عمد ال�شاعر يف هذه الأبیات الثالثة �إیل توظیف احلدیث
دعما ملنهجه الفكري وت�سجیل الغر�ض املراد لدی
النبوي ال�رشیف ً
املتلقي بغية �إقناعه لقبول الفكرة الرامية �إلیها.ا�ستلهم ال�شاعر يف
الأبیات الواردة قول النبي (�ص)؛ �إذ یقول( :الدنیا �سجن امل�ؤمن
وجنّة الكافر)( )41والبیت الثاين م�ستوحی من قوله (�ص)(:خری
�شبابكم من ت�شبه بكهولكم ،و�رش كهولكم من ت�شبه ب�شبابكم)()42
ّ
ّ
ّ
ويف البیت الأخری تنا�ص �آخر من قوله (�ص)�( :إ ّن اهلل ی�ستحي �أن
یعذّب �شیبة �شابت يف الإ�سالم)(.)43
�شكّل احلدیث النبوي ال�رشیف عند ال�شاعر الزاهد مرجع ًا
يقوي �شعره ويدعمه يف كثري من
فكري ًا فنياً ،ا�ستقى منه ما ّ
املنا�سبات العامة واخلا�صة .ا�ستطاع �أن یذیب هذه الن�صو�ص يف
�شعره ویدجمها و�أراد من خالل هذا الأمر �إ�ضاءة الع�صور الراهنة
باملا�ضي املفعم بالتجارب الدینية املتعمقة.
تع ّد الن�صو�ص الدینية والإ�سالمية رمزاً للمثل والقدوة
معان متجددة.
والعظة التي تقدر على �إلهام ال�شاعر مبا حتويه من
ٍ
وكان ا�ستدعاء ال�شاعر لآي الذكر احلكيم واحلدیث النبوي ال�رشیف
�أو ق�ص�صه �أو �أحداثه �أو �شخ�صياته �أحد ال�سبل التي جعلته يرتقي
ب�شعره .لهذه اال�ستدعاءات ر�ؤى خا�صة عنده �ألب�ستها بثوب جديد
ح�سبما �أرت�أي وهي تن�سجم مع املوقف ال�شعري .حتى كانت لغة
القر�آن الكرمي منه ًال عذب ًا يرد ُه ال�شاعر وينهل من �ألفاظه ما ی�شاء.
ويوردها يف �سياقاتها الداللية �أو يعدل بها �إىل �سياقات �أخرى
جتري مع م�ضمون ما نظم لتحمل بعداً داللی ًا وعمق ًا ن�صی ًا ی�ؤ ّثر يف
كیان املتل ّقي وی�شحذ انتباهه.
الذي ال �شك فیه � ّأن توظیف التعالیم الدینية خا�صة الروایات
حب ال�شعراء و�إ�شادتهم ب�شخ�صية الر�سول (�ص)
امل�أثورة تعرب عن ّ
احلب والوفاء والإعجاب لتلك ال�شخ�صية
ومت ّثل من جانب مظاهر
ّ
الف ّذة التي تع ّد رمزاً لتنفی�س الكروب والأزمات الروحية والنف�سية
حلیاة املجتمعات الب�رشية يف �ش ّتی امل�ستویات .ومن جانب
للتقرب �إیل اهلل  -ج ّل وعال -ا�ستغفاراً للذنوب
�آخر كانت و�سیلة
ّ
واملعا�صي .ا�ستنار امل�سلمون بنورها ال�ساطع يف �أرجاء العامل

لتتمیم املكارم الأخالقية .هذا الأمر ال یبقي � ّأي �شك لدی املخاطب �أو
القارﺉ ،ل ّأن ال�شاعر كان علی ثقة ب� ّأن التم�سك بالدین وقیمه النبیلة
واتباع الأوامر والنواهي الإلهية هو املنف�س واملخرج الوحید من
كا ّفة املع�ضالت وامل�شاكل يف املجتمع الإ�سالمي.
 -3أمناط التناص الدیين عند اإللبریي
ا�ستخدم الإلبریي تقنية التنا�ص مبثابة �أداة ناجعة وفعالة
مل به من امل�شاعر
ملا خامره من اخللجات الروحية والنف�سية وما �أ ّ
والأحا�سی�س الدفینة طیلة احلیاة� .صار التنا�ص �آلية من �آلیات نقل
التجارب الذاتية والروحية لدیه .حاول ال�شاعر الزاهد �إعادة جتاربه
املعا�رصة �إیل جذورها القدمیة املتجذرة يف الرتاث العربي الأثیل
وخلق منط ًا من التفاعل اخلالّق بینه وبنی الرتاث القدمی من جانب،
وبنی املتلقي والفكر احلدیثة من جانب �آخر .وظّ ف الأطر الثقافية
والفكرية لتج�سید ر�ؤاه ال�شعرية ومواقفه الدینية والإ�سالمية من �أجل
الت�أثری يف الآخرین و�إقناعهم نحو الفكرة املرادة ،وی�صدر معظم
�أفكاره الدینية عن معان قر�آنية و�إر�شادات نبوية.
� ّإن املت�أمل يف �شعر الإلبریي یجد �أمناط ًا خمتلفة من التنا�ص
الدیني الذي یقوم بدور حموري يف التعبری عن مكنوناته النف�سية
واملرة .من هنا نراه
وما خامره من الدخائل والتجارب احللوة
ّ
ینفتح علی الن�صو�ص القر�آنية ح�سب ثالث �آلیات من �آلیات التنا�ص،
وهي التنا�ص االجرتاری �أو االقتبا�سي ،التنا�ص االمت�صا�صي �أو
الإحايل والتنا�ص احلواري �أو الإیحائي.
 - 3-1التنا�ص االجرتاري �أو االقتبا�سي
املراد بالتنا�ص االجرتاري هو الذي یوظفه ال�شاعر داخل
الن�سیج ال�شعري من �أجل ا�ستدعاء الن�صو�ص الدینية من دون
حتویر �أو مع حتویر طفیف لأ�سباب ع ّدة .منها ما یعود �إیل (نظرة
التقدی�س واالحرتام لبع�ض الن�صو�ص واملرجعیات وال�سیما الدینية
من جانب ،ومن جانب �آخر فیعود الأمر �إیل �ضعف املقدرة الفنية
والإبداعية لدی الذات املبدعة يف جتاوز هذه الن�صو�ص ال�سابقة)
(.)44
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لو عرفنا التنا�ص بامت�صا�ص الن�ص احلا�رض من الن�صو�ص
الغائبة �أو ال�سابقة ال�ستطعنا القول «� ّإن هذا التواجد می ّثل الدرجة
العلیا لهذا احل�ضور الن�صي حیث یعلن الن�ص الغائب عن نف�سه يف
مندجما حتی
الن�ص احلا�رض ،فی�صبح هذا احل�ضور بنی الن�صنی
ً
یغدوان كتلة واحدة غری مت�شظية  ،و�إ ّال ال یعدو �أن یكون جمرد
جتمیع ،ال م�سوغ له ،وال یربط بنی �أجزائه ،لی�ؤدي داللة مكثفة لعمل
واحد ،مكون من ن�صو�ص �شتی �سابقة علیه �أو معا�رصة له)(.)45
� ّإن املت�أمل يف �شعر الإلبریي یالحظ � ّأن التنا�ص ب�آي القر�آن
الكرمی ورد يف �شعره علی م�ستوی التنا�ص االمت�صا�صي /الإحايل
والتنا�ص احلواري/الإمیائي ب�شكل الفت النظر ووا�سع النطاق بحیث
یكاد یغطّ ي معظم الق�صائد واملقطوعات ،ومل یرد بال�شكل االجرتاري
�ضیق النطاق .فمن هنا یعالج معظم التنا�صات االقتبا�سية مع
�إال ّ
القر�آن الكرمی واحلدیث النبوي ال�رشیف الكثری من ق�ضایا اال�ستالب
الفكري واحل�ضاري والثقايف يف املجتمع الإ�سالمي والأندل�سي
ابتغاء اقتالع الآخرین عن الإثم و�إ�صالح ال�سلوكیات نحو الدعوة �إیل
الطاعة واملناهج الدینية والفكرية القومیة والإنابة �إیل اهلل.

� ّإن املمعن يف �شعر الإلبریي یجد � ّأن هذا التنا�ص مما یك�سب
الن�ص ال�شعري فاعلية وحیوية متزایدة ویزیده قابلية التلقي لدیه
وینجر �إیل �إقناعه لقبول الفكرة املرادة ل�سبب ب�سیط وهو � ّأن الن�ص
ّ
ی�رشئب من الن�صو�ص املقد�سة التي حتیل الذهن �إیل تلك امل�صادر
النبیلة التي تزید املتلقي تنبیه ًا وتذكریاً ی�ؤدي �إیل ارتیاح النفو�س
والك�شف عن مقدرة الكاتب ووعیه الفني وذلك ال�سحر املتواجد يف
القر�آن الكرمی.
مبا � ّأن الإلبریي یع ّد من الفقهاء املربزین يف الفرتة الأندل�سية
وكان من الطبیعي �أن یكرث من ترداد الن�صو�ص املقد�سة يف �شعره
مما یزید املتلقي قبو ًال للفكرة الدینية و�إقناع ًا له .ظهر التنا�ص
الدیني يف �شعره الزهدي ب�شكل عفوي من دون تكلف والذي �أدي �إیل
تطویر الفكرة لدی املخاطب حیث �صارت هذه الن�صو�ص املقد�سة
یعب منه ال�شعراء طوال القرون ب�صور خمتلفة.
مبثابة منهل ّ
لقد ورد التنا�ص القر�آين ب�صوره املختلفة لدی الإلبریي ،فمن
ثم ن�شری �إیل بع�ض هذه املظاهر ح�سب ما یت�سع املجال.
ّ
وح�صن���وا اجلنّ���ة للن���ار()46
ّ
فح���زب اهلل ه���م الغالب���ون()47
ُ
ف���روا �إیل اهلل م���ن الن���ار()48
ّ
فـ���ر مـ���ن اهلل �إیل اهلل()49

ی���ا �أیه���ا النا�س خ���ذوا حذركم
وراق���ب �إله���ك فـ���ي حزب���ه
�إنَّ الألـ ّب���ا َء ه���م قـلّـ��� ٌة
ی���ا �أیـّهـ���ا الـمغـتـ���رّ ب���اهلل

ّ

عمد ال�شاعر يف الأبیات ال�سابقة �إیل ا�ستلهام الن�صو�ص
القر�آنية من دون تغیری �أو حتویر طفیف مما می ّهد ال�سبیل لإلقاء
لیتفی�أوا ظالل الن�صو�ص
الفعال يف قلوب املتلقني
املهابة واحل�ضور ّ
ّ
َ
الدینية .ظهر من خالل ذلك التنا�ص مع قوله – تعایلَ } :-يا �أيُّ َها
ات �أَ ِو ان ِفرُواْ َجمِي ًعا{( )50ويف
الَّذِي َن �آ َمنُواْ خُ ذُواْ حِ ْذ َر ُك ْم فَان ِفرُوا ْ ُث َب ٍ
البیت الثاينَ } :و َمن َي َت َولَّ اللَهّ َو َر ُ�سو َل ُه َوالَّذِي َن �آ َمنُواْ َف�إِنَّ حِ ْز َب اللهّ ِ
للهَّ �إِ يِّن
ُه ُم ا ْلغَا ِل ُبو َن{( )51ويف البیت الثالث والرابعَ } :ف ِفرُّوا �إِلىَ ا ِ
ني{(.)52
َلكُم ِّم ْن ُه َنذِيرٌ مُّ ِب ٌ
ظهر الن�ص ال�شعري م�شابه ًا ملا جاء يف الذكر احلكیم من
الرباين الذي �أتی به
جهة الرتكیب وامل�ضمون فاتفق مع الت�صور ّ
القر�آن الكرمی .یدلّ هذا علی قدرة ال�شاعر وبراعته يف امت�صا�ص
الن�صو�ص القر�آنية وا�ستطاعته لبناء الن�ص املتكامل والتوفیق
كون القر�آن ركیزة من
الداليل بنی الق�صیدة ومعنی الآية� .إذ �إن ّ
ركائز �إبداع الن�ص لدی الكاتب .یت�ضح � ّأن ال�صور الدینية والعقائدية
وامل�ضامني الإ�سالمية النبیلة ت�ضفي علی ال�شعر نوع ًا من التطور
والتنوع والعمق يف التعبری عن املعنی الذي رمی �إلیه ال�شاعر.
الن�ص القر�آين مبثابة
ا�ستطاع ال�شاعر يف هذه القطعة �أن ی�ستخدم
ّ
جزء الیتج ّز�أ من خمزونه الفكري والثقايف لیمهد �أر�ضية منا�سبة
الن�ص خارج �آفاق توقعات
الن�ص �أمام القارﺉ لیجعل
لتحرك
ّ
ّ
ّ
وال�شعري.
ين
املتل ّقي .یظهر تالحم وان�سجام كبری بنی ال ّن ّ�ص ِ
نی القر�آ ّ
ّ
التنا�ص يف هذا البیت �إیل املرجعية القر�آنية
تعود مرجعية
ّ
امل�ستوین :امل�ستوی الف ّن ّي الذي یرتبط بال�شعر من
القائمة علی
ِ
ال�سیكلوجي الذي یتعلق باملجتمع
الناحية الإبداعية ،وامل�ستوي
ّ
الذي عا�شه وما �أحاط به من اخلالعة واملجون والتیارات الفكرية
تنا�ص ًا من�سجم ًا ومتالحم ًا
املنحرفة عن الدین احلنیف� .أبدع ال�شاعر ّ
مع املعنی املطلوب .ف�ض ًال عن �أهمية التنا�ص يف م�سریة الك�شف
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عن نف�سية ال�شاعر ومیزات �أدبه ،یت�ضح من خالل القطعة � ّأن ال�شاعر
مل یخرج الن�ص القر�آين �إیل �سیاق جدید ووظّ فه مطابق ًا لذلك املعنی
الن�ص ال�شعري داللة من دون � ّأي
الذي ورد يف القر�آن الكرمی .فازداد ّ
الن�ص ال�شعري موافق ًا لل�صیاغة
�إعادة للن�ص القر�آين �أو تفكیكه وجاء ّ
الرتكیبية.
یدلّ توظیف الن�صو�ص الدینية خا�صة القر�آنية علی �إحالة
ال�شاعر �إیل �شخ�صیته الدینية والإ�سالمية ومدی �أهمية الأ�س�س
الدارین،
العقائدية يف احلیاة وما تنبعث فیها من الفوز والنجاح يف
ِ
ف�ض ًال عما ی�ضفي القر�آن الكرمی علی الن�ص ال�شعري من امل�صداقية
والداللة واجلمال.
 - 3-2التنا�ص االمت�صا�صي �أو الإحايل
�أحرز التنا�ص االمت�صا�صي املكانة الأویل بعد التنا�ص
االجرتاري لكرثة وروده يف �شعر الإلبریي ،ویكون هذا اللون من
التنا�ص �أكرث ح�ضوراً مقارنة بالتنا�ص االجرتاري الذي یع ّد �أقل
ح�ضوراً وجتلیاً .فهو (ال یعلن عن وجود ملفوظ حريف م�أخوذ من
ن�ص �آخر ،ومندرج يف بنیته ب�شكل �رصیح كلي ومعلن ،و�إمنا ی�شری
�إلیه ویحیل الذاكرة القرائية علیه عن طریق وجود دالّ من دواله �أو
�شيء منه ینوب عنه ،بحیث یذكر الن�ص �شیئ ًا من الن�صو�ص ال�سابقة.
ینفي ما یراه موائم ًا ومالئم ًا للر�ؤية التي یتبناها الن�ص اجلدید
وینفي ما عداها)(.)53
ا�ستخدم الإلبریي هذا النمط من التنا�ص للتعبری عن جتاربه
ال�شخ�صية والذاتية طیلة احلیاة بغية م�شاركة املتل ّقي فیها .جاء هذا
ال�رضب من التنا�ص للتعبری عن تلك الفرتة التي عا�شها ال�شاعر �أعني
فرتة الزهد الذي عبرّ فیها ال�شاعر الزاهد عن الواقع املحیط به وما
عانی من ن�سیان تعالیم الدین احلنیف يف املجتمع الإن�ساين وكرثة

د .عباس یداللهي فارساني

دراسة حتلیلية ملضامین أمناط التناص الدیني في شعر اإللبیري

اخلالعة واملجون فيه .حمل ال�شاعر علی عاتقه تربية النا�س و�إ�شاعة املثل الدینية النبیلة وما ُن�سی منها بنی �أبناء الدهر .هذا مما یالئم
طبیعة ال�شعر الزهدي.
وه���و عنهم یفرُّ ی���وم اجلزاء()54
ومل یكن م���ن ح�صب الن���ار()55
لتُذكر يف ال�سم���اء �إذا َذكَرتا()56

�أيُّ خــیـ��� ٍر لوالـ��� ٍد يف بنی���ه
طوب���ی مل���ن ف���از ب���دار التقی
و�أك�ث�ر ذك���ره يف الأر����ض د�أباً
وقــ���د �أنـ���زل اهلل يف وحی���ه
فـ�ل�ا تــتـخـ���ذ منه���م خادم���ا
ت�ضمنت هذه املقطوعات ال�شعرية تلك الن�صو�ص القر�آنية
التي ت�ؤكد علی التزود من �صالح الأعمال وعدم جمال�سة الفا�سقنی
واجتنابهم .يف البیت الأول ت�ضمن ال�شاعر قوله – تعایلَ }:-ف�إِذَا
َجاءتِ ال�صَّاخَّ ُة َي ْو َم َي ِفرُّ المْ َ ْر ُء مِ ْن �أَخِ ي ِه َو�أُ ِّم ِه َو�أَبِي ِه َو َ�صاحِ َب ِت ِه َو َبنِي ِه
ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ِّم ْن ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ �شَ �أْ ٌن ُي ْغنِيهِ{( )58والبیت الثاين یحتوي
للهَّ َح َ�ص ُب َج َهنَّ َم
ون ا ِ
علی الآية ال�رشیفة� }:إِنَّ ُك ْم َو َما َت ْع ُب ُدو َن مِ ن ُد ِ
�أَن ُت ْم َل َها َوا ِر ُدو َن{( )59والبیت الثالث ی�شری �إیل هذه الآية ال�رشیفة:
ون{( ،)60وال�شطر الأخری
ون �أَ ْذ ُك ْر ُك ْم َوا�شْ ُكرُواْ ليِ َوالَ َت ْك ُفرُ ِ
}فَا ْذ ُكرُ يِ
َ
یحتوي علی هذه الآية الكرمیة }:الَّ َيتَّخِ ِذ المْ ُ�ؤْمِ نُو َن ا ْلكَا ِف ِري َن �أ ْو ِل َياء
ني َو َمن َي ْف َع ْل َذ ِل َك َف َل ْي َ�س مِ َن اللهّ ِ فيِ �شَ ْيءٍ �إِالَّ �أَن َتتَّقُواْ
مِ ن ُد ْو ِن المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
()61
مِ ْن ُه ْم ُتقَا ًة َو ُي َح ِّذ ُر ُك ُم اللُهّ َنف َْ�س ُه َو�إِلىَ اللهّ ِ المْ َِ�صريُ{ .
لقد امتلك ال�شاعر براعة فنية يف توظیف الن�صو�ص القر�آنية
واال�ستفادة منها وتر�سیم الف�ضاءات الثقافية اجلدیدة التي جتعل
القارﺉ �أمام لوحات فنية بنی الن�ص القر�آين وال�شعري الذي یوافق
تكیف الن�ص القر�آين مع الن�ص املنتج وظهر
وجتربته ال�شعريةّ .
متوا�شج ًا ومتماهی ًا مع الن�سیج القر�آين .و�أ�صبح الذكر احلكیم و�سیلة
ناجعة للإثراء اللغوي والإبداع الفني.
یت�ضح لنا من خالل هذه القطعة � ّأن ال�شاعر عمد �إیل توظیف
الن�صو�ص القر�آنية من �أجل تعمیق الداللة ال�شعرية با�ستح�ضار
الداللة القر�آنية �إیل جانب الداللة ال�شعرية احلا�رضة .ح ّقق توظیف
ووظیفی ًا �أ ّدی �إیل تالحم
�شكلی ًا
تنا�ص ًا
هذه الن�صو�ص القر�آنية
ّ
ّ
ّ

یح��� ّذر ع���ن �صحب���ة الفا�سقنی
وذره���م �إیل لعن���ة الالعننی()57

ين حتی �أ ّننا ال نكاد جند
واندماج يف معناه وغایته مع املعنی القر�آ ّ
مقطوعة �إ ّال و�أ ّنها مت�أثرة باللفظ القر�آين وكان ح�سن هذا التوظیف
القر�آين یك�سب الكالم قوة التعبری وح�سن التنا�سق.
للتنا�ص بهذه امل�ضامنی القر�آنية �أهمية خا�صة ودور
كان
ّ
هام يف تو�ضیح فكرة ال�شاعر وتقریبها �إیل ذهن املتلقي .ت�سابق
ّ
ال�شاعر يف ا�ستخدام العبارة لفظ ًا ومعنی مع القر�آن الكرمی ،فقد
�أ�صبح الن�ص ال�شعري ن�سیج ًا واحداً یفتح �أمام املتلقي �آفاق ًا قد�سية
م�رشقة .فارت�شف املفردات من القر�آن الكرمی لی�ضفي علی �شعره
طالوة ورونقاً.
ی ّت�ضح من خالل ال ّن�صو�ص ال�سابقة ظهور لغة القر�آن الكرمی
يف ال�شعر الزهدي من خالل ا�ستمداد الآیات القر�آنية و�ألفاظها
وتوظیفها يف ال�شعر لإ�ضفاء اجلمال علی ال�شعر وم ّد التعبریات
بالطاقات اللغوية ،ما كان له ت�أثری عظیم يف تقوية النتاج وحت�سنی
ال�شعري .فجاءت لغة القر�آن الكرمی لإثارة امل�شاعر والأحا�سی�س
الأداء
ّ
الناب�ضة يف كیان ال�شاعر لتكون جزءاً من لغته وم�شاعره.
ورد �أی�ض ًا التنا�ص باحلدیث النبوي ال�رشیف يف �شعر الإلبریي
وهذا یدلّ علی ثقافته الوا�سعة باحلدیث وما یجب علی كل م�سلم
من الوقوف علی امل�أثورات والأحادیث الواردة .لأنها تكتظ بالأ�س�س
الدینية والأخالقية التي تنری الطریق يف الدیاجری وتهدي �إیل �سواء
الطریق.
من مناذج ما ورد يف �شعره ما یقول:
به���ا حـتّ���ی �إذا م���تَّ انتبهتا()62
و�أع�ضوا علی ما كان من هفواتي ()63
یـق���رب �ش���يء من حم���ی اهلل()64

تـن���ام الده��� َر ویح���ك يف غطیط
وقول���وا جمی�ل� ًا �إن علمتم خالفه
�إنَّ حم���ی اهلل مـنـی��� ٌع فم���ا
ا�ستلهم ال�شاعر يف هذه املقطوعة احلدیث النبوي ال�رشیف الذي
زاد الن�ص رفعة وداللة وجماالً� .أ�شار يف البیت الأول �إیل كالم الإمام
علي (عليه ال�سالم) حنی یقول( :النا�س نیام ،ف�إذا ماتوا انتبهوا)(.)65
ینم البیت الثاين عن كالم النبي (�ص) حیث یقول�( :أذكروا حما�سن
ّ
موتاكم وكفّوا عن م�ساویهم)( .)66ی�شری البیث الثالث �إیل قوله (�ص)
حیث یقول( :لك ّل ملك حمی وحمی اهلل ما حرّم)(.)67
امتاح ال�شاعر من الأحادیث الواردة وت�أثر ب�صیاغتها
ن�صه القدا�س َة وا�سرتعت انتباه املتلقي و�أحدثت
الأ�سلوبية التي زادت ّ
ت�أثریاً بالغاً.
هكذا �أراد ال�شاعر من خالل هذه الن�صو�ص املقد�سة �أن
التنا�ص
یظهر ما یحدث للإن�سان من تغیری وتبدیل للأف�ضل .كان
ّ
ين.
ب�رضوبه املختلفة مرادف ًا يف داللته ملا جاء يف ال�سیاق القر�آ ّ

ُ

ٌ

هذه الن�صو�ص ذات �إ�شعاعات ودالالت ال تختفي رغم ا�ستخدامها
ال�شعري وتعطیه طاقة �إیحائية وداللية .نالحظ من
يف ال�سیاق
ّ
خالل هذه القطعة � ّأن ال�شاعر یت�أثر بقدا�سة احلدیث النبوي ال�رشیف
وروحانیته وا�ستطاع بذلك �إدماج الن�ص ال�رشیف يف �شعره لی�صبح
جزءا من �شعره .عمد �إیل ا�ستخدامه لی�ضفي علی �أدبه طالوة وبهاء
ً
لیحلّي �شعره مر�صع ًا بجوهر الدین و�أ�س�سه العلیا.
 - 3-3التنا�ص احلواري �أو الإمیائي
نا�ص هو � ّأن ال�شاعر ال ی�أتي
املراد من هذا النوع من ال ّت ّ
فیه بالآیات القر�آنیة �أو مفرداتها بعینها ،بل ی�سوق الكالم م�ساق
ن�صها عن طریق الإ�شارة �أو قرائن
املفاهیم القر�آنية دون ا�ستح�ضار ّ
تدلّ علی تلك املفاهیم القر�آنية .یقیم هذا الأمر �صالت وثیقة بنی
�ص احلا�رض والن�ص الغائب .انطالق ًا من هذا املوقف ،علی القارﺉ
ال ّن ّ
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ين
�أو ال�سامع �أن یك�شف عن ال�صالت الوثیقة بنی ّ
�ص القر�آ ّ
ال�شعر وال ّن ّ
هام يف امت�صا�ص
الغائب لتحدید مدلوالته .هذا الأمر یقوم بدور ّ
�ص الغائب و�إعادته يف ثوب ق�شیب جدید.
ال ّن ّ
یحتاج هذا النمط من التنا�ص �إیل تدقیق النظر و�إعمال الفكرة
للك�شف عن الن�ص الغائب والتنقیب عنه� .إذ �إ ّنه (�أق ّل الأ�شكال و�ضوح ًا
وحرفية  ...وهو �أن یقت�ضي الفهم العمیق مل�ؤدی ما ومالحظة العالقة
بنی م�ؤدی �آخر ،حتیل �إلیه بال�رضورة هذه �أو تلك من تبادالته وهو
بغری ذلك ال میكن فهمه)(.)68
تبنی من خالل هذا التعریف � ّأن التنا�ص احلواري ال ی�شری �إیل
الن�ص الغائب ب�صورة وا�ضحة یفهمه الكل ،بل یحتاج �إیل �إمعان
النظر ومعرفة الن�ص الغائب والن�ص احلا�رض .املراد من احلوار يف

هذا اللون من التنا�ص (تغیری للن�ص الغائب وقلبه وحتویله بق�صد
قناعة را�سخة يف عدم حمدودية الإبداع وحماولة لك�رس اجلمود الذي
قد یغلف الأ�شكال والثیمات والكتابة يف اجلدید وتنا�سي االعتبارات
الدینية والعرفية ،والأخالقية واخلوا�ص يف امل�سكوت عنه ل�رضورة
الأدب ملثل هذه احلالة ال�صحية يف الإبداع واالنفتاح نحو ف�ضاءات
ن�صية جدیدة ،كان قانون احلوار)(.)69
یتبنی من خالل هذا ال�رضب من التنا�ص لدی الإلبریي � ّأن
ال�شاعر ا�ستخدمه �أداة طیعة لتو�صیل فكرته �إیل املتل ّقي لیحیط مبا
ا�ستلهمه ال�شاعر من الن�صو�ص الدینية ومدی قدرته علی ا�ستیعابها
يف الن�سیج ال�شعري.
من مناذج التنا�ص احلواري يف �شعره ما یقول:
فـلـیـ����س املال �إال م���ا علمتا()70
�أ�صاب���ه �سه���م م���ن اهلل()71
ٌ
منق�سوةيفالقلب�أ�شبهتال�صفا()72
ّ
له املنُّ يف التی�سری للح�سنات ()73

وال تـحـف���ل مبال���ك وال��� ُه عنه
ی���ا ُربَّ جب���ا ٍر �شدی���د الق���وی
و�أخ���ال ذاك لع�ب�رةٍ عر�ضت لها
ول�سـت مبم�ت�نٍّ علی���ه بطاعتي
َ
عمد ال�شاعر يف هذه القطعة �إیل ا�ستلهام الآیات الكرمیة
لكرثة حوافز اال�ستدعاء لتزید املزید من القبول واال�ستح�سان لدی
املتل ّقي .ا�ستفاد يف ال�شطر الأول من قوله – تعایلَ } :-و َما �أَ ْم َوا ُل ُك ْم
َولاَ �أَ ْولاَ ُدكُم بِالَّتِي ُت َق ِّر ُب ُك ْم عِ ن َدنَا ُز ْلفَى{( )74ويف ال�شطر الثاين من
اب ُكلُّ َجبَّا ٍر َعنِيدٍ{( )75ويف ال�شطر الثالث
قوله –تعایلَ ...} :-وخَ َ
للهَّ �أُ ْو َل ِئ َك
من قوله – تعایلَ ...} :-ف َو ْي ٌل ِّل ْلقَا�سِ َي ِة ُقلُو ُب ُهم ِّمن ِذ ْك ِر ا ِ
ِني{( ،)76ويف ال�شطر الأخری من قوله – تعایل} :-
فيِ َ�ضلاَ لٍ ُمب ٍ
َ
تنُّوا َع َليَّ �إِ ْ�سلاَ َمكُم َب ِل اللهَُّ يمَ ُنُّ َع َل ْي ُك ْم
يمَ ُنُّو َن َع َل ْي َك �أَ ْن �أ ْ�س َل ُموا قُل لاَّ مَ ُ

ني{(.)77
مي ِ
ان �إِن كُن ُت ْم َ�صا ِد ِق َ
�أَ ْن َه َدا ُك ْم ل ِْ إِل َ
ا�ستخدم الإلبریي احلدیث النبوي ال�رشیف خالل الإتیان
جناحا
بالتنا�ص احلواري للتعبری عن املثل الدینية النبیلة ،ف�أحرز
ً
نا�ص مع احلدیث ال�رشیف �إبانة عن �صورة
باهرا يف توظیف ال ّت ّ
ً
ن�صه وبنی الن�ص امل�أثور� .أ�سهمت هذه
العالقة التي یقیمها بنی ّ
الن�ص.
الن�صو�ص امل�أثورة يف التعبری عن داللة ّ
من �أمثلة ما ورد يف قوله ما یقول:
لتعـربه���ا فجدَّ مل���ا لقتا()78
خُ
ِ
وفكـر ك���م �صغری ق���د دفنتا()79
ٍ
ِّ
فالف�ض ُل تُ�س�أ ُل عنه �أيَّ �س�ؤال()80
ُ
من ك ّل ثرث���ار و�أ�شدق �شاعر()81

ومل تُخلـ���ق لـتعمره���ا ولك���ن
ال�صـب���ا فـی���ه جما ٌل
وال تق���ل ِّ
فخُ ���ذ الكفاف والتك���ن ذا ف�ضلة
أی���ت نـب ّیـ���اً ق���د عاب
لك���ن ر� ُ

ٍ

عمد ال�شاعر هنا �إیل ا�ستلهام احلدیث النبوي ال�رشیف بغية
الت�أثری يف كیان املتل ّقي مما یثری يف ذاته االنقیاد واتباع ال�سنة
النبوية ال�رشیفة الواردة يف احلدیث النبوي واتخاذ الر�سول (�ص)
هو الأ�سوة احل�سنة ومظهر الرحمة العاملية .ا�ستلهم ال�شاعر يف
الأبیات ال�سابقة بع�ض الأحادیث ال�رشیفة� .أ�شار يف البیت الأول �إیل
قوله(�ص)( :كن يف الدنیا ك�أنك غریب �أو عابر �سبیل واعدد نف�سك يف
()82
وینم يف البیت الثاين عن قوله (�ص)( :اغتنم خم�س ًا قبل
املوتی) ّ ،
خم�س؛ حیاتك قبل موتك ،و�صحتك قبل �سقمك ،وفراغك قبل �شغلك،
و�شبابك قبل هرمك ،وغناك قبل فقرك)( ،)83وك�شف يف البیت الثالث
عن قوله(�ص)(:من كان معه ف�ضل ظهر فلیعد به علی من ال ظهر له،
ومن كان له ف�ضل من زاد فلیعد به علی من ال زاد له)( ،)84و�أ�شار
يل و�أبعدكم م ّني
يف البیت الأخری �إیل قوله (�ص)ّ �...( :إن من �أبغ�ضكم �إ ّ
یوم القیامة الرثثارون واملت�شدقون واملتفیهقون)(.)85
أهم
یت�ضح عرب الأ�سطر ال�شعرية � ّأن الأحادیث امل�أثورة من � ّ
اخللجات والهواج�س التي خامرت ال�شاعر .جعلها ال�شاعر ن�صب
عینه يف الوهلة الثانية بعد �آي القر�آن الكرمی ویح ّفز املتلقي علی
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امتثالها يف احلیاة .ت�ؤكد هذه القطعة � ّأن ال�شاعر تداخلت ن�صو�صه
مع احلدیث النبوي ال�رشیف مبا یفوق � ّأي خمزون فكري و�شعري.
هنا جاءت الكلمات للتعبری عن املوقف ال�شعوري الذي �أراده ال�شاعر
لیجعل التنا�ص مالئم ًا ومن�سجم ًا مع احلالة النف�سية والروحية التي
خامرته .منح التنا�ص هنا عمق ًا للن�ص و�شحنه بطاقات رمزية
كثیفة.
من البدیهي � ّأن هذا التنا�ص جاء عن الوعي وا�ستخدمه ال�شاعر
للتعبری عن الغایة والق�صد املن�شود .یع ّد احلدیث النبوي ال�رشیف بعد
القر�آن الكرمی معین ًا ال ین�ضب حیث �ساعد ال�شاعر علی توظیف املثل
الدینية والعقائدية التي تغ ّذي جتاربه ال�شعورية ومعانیه ال�شعرية
مهما من مكوناته ال�شعرية.
مكون ًا ًّ
و�صار ّ
�أراد ال�شاعر �أن یجعل احلا�رض غائب ًا ویبني تنا�صه مع هذه
الأحادیث ال�رشیفة يف الن�سیج ال�شعري .ال ریب � ّأن ال�شاعر اعتمد
علی نباهة املتل ّقي و�سعة معلوماته علی الن�صو�ص الدینية خا�صة
الروایات والأحادیث امل�أثورة ،فعبرّ عن املفردات املحت�شدة يف
املقطوعة لی�ضفي علیها ظال ًال وارفة من املعاين ال�سامية لتك�سب
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املعنی �سمة خا�صة وی�ستدعي موروثه الدیني .یدلّنا هذا التنا�ص
علی مدی مت�سك ال�شاعر بالإ�سالم ومعانیه ال�سامية و�سعة خمزونه
الفكري .نراه ی�ستم ّد ر�ؤاه الفكرية من احلدیث النبوي ال�رشیف
م�ستح�رضا بع�ض �سماته ال�رشیفة من �سیاق ت�أمالته ،كما اتخذ خالل
ً
املقطوعات ال�شعرية ق�ص�ص الأنبیاء منطلق ًا مل�ضامنی ن�صو�صه
ال�شعرية وین�سج بعباراته ال�شعرية قال ًبا لغو ًیا یكت�سب جماله من
جمال القر�آن الكرمی.
الن�ص الدیني �صار
نالحظ من خالل املقطوعات ال�شعرية � ّأن ّ
جزءاً من جتربة ال�شاعر الذي ینبثق من خمزونه الدیني ،وا�ستطاع
ثم كان لفكرته الدینية
�أن یخلق لنف�سه تكوین ًا فكری ًا وثقافیاً ،ومن ّ
ویعمق الداللة الفكرية
�أبرز و� ّ
أهم حافز يف تكوین ن�صو�صه ال�شعريةّ ،
من خالل التنا�ص الدیني مب�ستویاته املختلفة .یدلّ التوظیف الدیني
لدی ال�شاعر علی الطریق الذي ی�سلكه ال�شاعر يف تعدیل ال�سلوكیات
واتباع املنهج القومی ،واخلطاب الرباين یع ّد نوع ًا من رجاء ال�شاعر
یوحد ال�شاعر بنی
�أمام ما مل یتحقق لل�شعب طوال القرون ،فبذلك ّ
التجربة النف�سية و�أزمة الغربة والت�رشید وی�ستغ ّل الإمكانیات الفكرية
الكامنة يف �إطار اللغة لنقل التجارب وتو�صیلها .هكذا یكلّل ال�شاعر
عمله الفني باخللجات النف�سية وامل�شاعر الدفینة ویركز الإح�سا�س
جراء تذلیل املخزون الفكري والدیني ویعتمد علی الثقافة
من ّ
القر�آنية یذوبها يف باطنه ویفرغها يف خمیلته لرت�سیم ال�صور
والأخیلة الدینية.انتزع ال�شاعر من الأ�س�س العقائدية ما ینا�سب
وحیاة ال�شعب بغية ت�سلیح ال�شعب بالعقیدة والإمیان وم ّد الطاقات
یتكیف مع الن�ص ال�شعري.
الفكرية ال�صاحلة؛ فالن�ص القر�آين ّ
ال م�شادة يف � ّأن الأحادیث والروایات الإ�سالمية حتتوی
علی �أعلی املثل الأخالقية وال�سلوكية لأبناء الب�رش التي تق ّدم لهم
أهم الأ�س�س الفكرية والأخالقية يف جمیع املجاالت خا�صة الدینية
� ّ
وال�سلوكية ابتغاء مواجهة النحل الفكرية املنحرفة ومبادﺉ الكفر
وال�ضالل من جانب ،ومن جانب �آخر مت ّهد ال�سبیل للنا�س �أمام
أهم ال�سلوكیات املثالية والنموذجية لأفراد املجتمع من �أجل بناء
� ّ
جمتمع منوذجي یقوم علی �أ�س�س الدین احلنیف وتعالیمه ال�سمحة
لإر�شاد النا�س �إیل ال�رصاط امل�ستقیم و�إعمال الفكرة يف احلیاة .من
هذا املنطلق ،تع ّد هذه الروایات الإ�سالمية طوال القرون املتمادية
زخاراً للك ّتاب والأدباء ی�ستقون منها �أ�س�سهم الفكرية
ینبوع ًا ّ
والأخالقية والعقائدية .و�صارت هذه امل�أثورات جزءاً من حیاتهم
الفكرية واملعی�شية ،رغبة منهم يف تقوية اجلانب الروحي يف النفو�س
وتو ّقد جذوة الإمیان فیها وحتریك امل�شاعر والأحا�سی�س الدینية.
إجابات عن تساؤالت الدراسة
تبنی من خالل هذا البحث � ّأن ال�شاعر الزاهد �أقام �صالت
مل به من دخائل وهواج�س
وطیدة بنی الن�صو�ص املتنا�صة وما �أ ّ
نف�سية وروحية وحاول من خالل توظیف الن�صو�ص املقد�سة �إثراء
امل�ضمون ال�شعري وتعمیقه و�إقناع املتلقي للفكرة الرامية �إلیها .مما
ال �شك فیه � ّأن �سبب توظیف التنا�ص عرب الع�صور املختلفة یعود �إیل
�إقامة ال�صالت الوطیدة بنی الأدب والرتاث .فمن هذا املنطلق� ،أراد
كبریا للن�صو�ص ال�سابقة لیجعلها
ال�شاعر الأندل�سي ا�ستیعا ًبا ومتثلاً
ً
م�سهما بذلك يف تطویرها؛ ل ّأن الن�ص
يف بوتقة جتربته ال�شعرية
ً
احلا�رض �أحد مكونات الن�ص احلا�رض.ترتبط عملية توظیف الن�صو�ص
املتنا�صة مبختلف م�ستویاتها بالق�ضایا الفكرية والعقدية ال�سائدة

د .عباس یداللهي فارساني

يف املجتمع الأندل�سي .ال م�شادة � ّأن ال�شاعر مل ی�ستخدم هذه الن�صو�ص
ال�رشیفة من �أجل الإناقة والتعبری البحت ،بل �أراد من خالل هذا الأمر
�إحیاء الرتاث الدیني الذي انطم�س معامله يف املجتمع الأندل�سي �إثر
�شیوع موجات العبث واللهو من جانب ،ومن جانب �آخر تذكری النا�س
وتنبیههم مبا یجب علیهم مراعاته واملواظبة علیه من �أوامر ونواهي
الدارین.
دینية ت�ضمن �سعادة الإن�سان يف
ِ
یتبینّ من خالل تدقیق النظر خالل الأ�سطر ال�شعرية � ّأن
الدواعي الدینية والعقدية و�شیوع مظاهر االنحراف وال�شذوذ اخللقي
أهم البواعث والأ�سباب التي �ساقت ال�شاعر
والتع�سف كانت من � ّ
م�ساق توظیف هذه الن�صو�ص املقد�سة ،وحاول من خالل الن�صو�ص
املتنا�صة التعبری عن الهواج�س واملكنونات الروحية والنف�سية.
كل هذه التنا�صات لدی ال�شاعر من االجرتاري ،االقتبا�سي
واحلواري تخدم الأغرا�ض الرئی�سة والإف�صاح عن ذلك التفاعل
اجلديل بنی الن�ص احلا�رض والغائب يف �إطار العالقات املمتدة يف
الن�ص .یعرب التنا�ص عن خا�صية جوهرية قوامها انتماء
ف�ضاء
ّ
القیم وهذا مما ی�ضفي
ال�شاعر وجیله �إیل الرتاث الدیني والإ�سالمي ّ
علی الن�ص قیمة جمالية وداللية ت�ؤ ّثر يف ذوق املتل ّقي ووجدانه.
اتخذ ال�شاعر الأندل�سي هذه الن�صو�ص املتنا�صة منفذًا للتعبری عن
تلك املواقف والر�ؤی الفكرية التي تواكب روح الع�رص وتعك�س
ق�ضایا جوهرية لدی املجتمع الأندل�سي ویعالج موا�ضیع الع�رص
بر�ؤية ع�رصية ت�سایر الظروف اجلدیدة التي واجهته.
� ّإن املمعن يف �شعر ال�شاعر یجد �أ ّنه اتخذ تقنية التنا�ص و�سیلة
فنية رائعة وطیعة لیبعث تراثه الدیني واحل�ضاري من جدید و�إثراء
ن�صه ال�شعري عرب الإ�شارات املعرفية املوحية التي وجدت يف نف�سية
هام وبارز يف �إنتاج
ال�شاعر الزاهد .من هنا یقوم التنا�ص بدور ّ
دالالت و�إیحاءات جدیدة تقوم علی ا�ستح�ضار الن�ص الغائب يف
ثوب جدید لیلقي علیه كثافة وجدانية جدیدة جتعل الن�ص احلا�رض
أهم الوظائف
�أداة معبرّ ة عما یجري يف الواقع .تع ّد هذه الوظیفة من � ّ
الفعالة لتقنية التنا�ص بحیث یقوم ال�شاعر عربها ب�إثراء املو�ضوع
ّ
و�إعطائه دالالت و�إیحاءات جدیدة ومدلوالت معرفية حتیل القارﺉ
علی الرتاث الدیني النبیل ،ف�ضلاً عن دور التنا�ص يف الك�شف عن
هامة
دور رمزي یكمن يف تن�صی�ص التجارب الإن�سانية ،وله وظیفة ّ
علی امل�ستوی التعبریي واالنفعايل والعاطفي .ل ّأن ال�شاعر-كما
ر�أینا-اختار ن�صو�صه املتنا�صة فوق حالته النف�سية والروحية التي
یعی�شها.

توصیات الدراسة
1.1ینبغی �أن یدر�س ماهية التنا�ص مب�ستویاته املختلفة
وعالقته بالرتاث الدیني والعقدي يف الأدب الأندل�سي ودوره يف
الإبداع الفني و�إثراء الن�ص الأدبي لدی ال�شعراء الأندل�سینی خا�صة
ال�شعراء الزهاد الذین ا�ستلهموا معظم حماورهم ال�شعرية من الرتاث
الدیني والإ�سالمي.
2.2یو�صي الكاتب �أن ینهل كافة الباحثنی والأدباء من معنی
الأدب الأندل�سي ملا فیه من معطیات فكرية و�أدبية جدیدة و�إنتاجات
حدیثة ظهرت �إثر تعارف احل�ضارات والثقافات املختلفة.
3.3درا�سة التنا�ص املعريف يف الرتاث ال�شعري لدی الإلبریي.
تنا�ص مع عدد من معا�رصیه وممن �سبقوه.
تبنی خالل �شعره �أ ّنه
ّ
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4.4ینبغي التطرق �إیل درا�سة الق�ضایا املحیطة باملجتمع
الأندل�سي يف خمتلف امل�ستویات وعالقتها بالإبداع الفكري والأدبي
لدی ال�شاعر.
5.5ت�سلیط الأ�ضواء علی دور الثوابت الدینية واملثل الإ�سالمية
النبیلة يف اقتالع الإن�سان عن ارتكاب املعا�صي والكبائر.
6.6حتری�ض �رشائح النا�س املختلفة خا�صة النا�شئنی
قومیا يف
منهجا
وال�شباب علی التم�سك باملثل الدینية واتخاذها
ً
ً
ال�سلوكیات و�أف�ضل طریق الجتناب الزلل واخلطایا.

اخلامتة
تبینّ لنا من خالل �أمناط التنا�ص الواردة يف �شعر الإلبریي
� ّأن املبادﺉ الدینية والإ�سالمية خا�صة املوجودة يف القر�آن الكرمی
أهم الروافد الفكرية والثقافية لدی
واحلدیث النبوي ال�رشیف من � ّ
ال�شاعر ملا فیها من متعة و�إفادة و�إثراء بالإ�شارة وداللة عمیقة
خا�صة حینما ت�صبح هذه الأ�س�س النبیلة معاد ًال مو�ضوعی ًا لل�شعر.
�إذ یك�شف توظیف هذه القواعد والأ�س�س ال�سامية عن �ألوان من
االنفعاالت اجلمالية والنف�سية وثم ّثل يف �أ�صدق �صورة ثقافة ال�شاعر
الدینية ومدی ت�أثره بهذه الن�صو�ص ومقدرته علی ا�ستخدامها.
یبدو � ّأن ال�شاعر عرب توظیف التنا�ص یلج�أ �إیل الإملاعة
ال�رسیعة واملركزة التي یعود معظمها �إیل طبیعة املوقف ال�شعري
حماول �صهر الن�صو�ص الغائبة و�إعادة
الذي یتبناه يف ال�شعر
اً
ال�صیاغة اجلدیدة وت�شكیل بناء لغوي جدید یعمل علی تعزیز املعنی
القدمی.
حاول ال�شاعر الأندل�سي من خالل توظیف الن�صو�ص الدینية
�أن یك�سب �أدبه م�صداقية متمیزة للمعاين التي ت�صدر من اخلطاب
القر�آين يف م�ستویاته املختلفة كالإقرار بوحدانية اهلل وتوحیده،
ت�صویر القیامة وما رافقها من الأحداث املثقلة وثنائية اخللود
والفناء .القر�آن الكرمی واحلدیث النبوي ال�رشیف یقعان يف ذروة
الف�صاحة و�أرقاها.انطال ًقا من هذا املوقف ،ا�ستطاع ال�شاعر من
خالل توظیف الن�صو�ص �أن ی�ضفي علی �شعره �صبغة من اجلمال
حیث ان�سجمت حماوره ال�شعرية مع الن�صو�ص الدینية ابتغاء خلق
املعطیات الأدبية التي تت�سم باحلیوية والن�شاط واجلدة وو ّفق يف
تنمیة ر�صیده اللغوي ورفع �أ�سلوبه الأدبي.
الأمر الذي ال �شك فیه � ّأن تقنية التنا�ص الدیني لدی الإلبریي
تعبرّ ب�صورة وا�ضحة عن كل ما �أحاط بال�شاعر من امل�ؤثرات الفكرية
والثقافية والدینية وتدلّ علی �سعة جتربته الذاتية وال�شخ�صية� .صار
التنا�ص لدیه مبثابة �أداة ت�ضافره علی ت�صویر الأحا�سی�س وامل�شاعر
امللمات والق�ضایا الروحية والإن�سانية.تراوح
جتاه ما �أحاط به من ّ
التنا�ص لدیه بنی اقتبا�س الن�صو�ص الدینية كما هي دون �أي
حتویر �أو �إ�رشاب الأ�سطر ال�شعرية معان دینية .یحتوي �شعره علی
العبارات واملعاين ذات البعد الدیني الذي اقت�رص ال�شاعر علی القر�آن
الكرمی واحلدیث النبوي ال�رشیف من �أجل تفجری الطاقات الكامنة
وامت�صا�صها علی هیئة تراكیب لغوية داخل الن�سیج ال�شعري.

2.2ا�صطیف ،التنا�ص ظاهرة قدمیة قدم الكتابة نف�سها ،جملة راية،العدد ،34
2011م.51 ،
3.3الزخم�رشي� ،أ�سا�س البالغة،بریوت ،دار �صادر للطباعة والن�رش ،ما ّدة
الن�ص.
ّ
العرباوي ،الكویت ،وزارة
الزبیدي ،تاج العرو�س ،حتقیق عبدالكرمی
4.4
ّ
ّ
الن�ص.
الإعالم1979،م ،مادة ّ
الن�ص.
5.5ابن منظور ،ل�سان العرب ،م�رص ،دار املعرفة،د.ت ،مادة ّ
6.6الفریوز�آبادي،القامو�س املحیط ،بریوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،ط 1980 ،1م،
الن�ص.
مادة ّ
7.7ابن منظور ،ال�سابق ،امل�صدر نف�سه.
Ducourt, Encyclopedia Dictionary of Language, Lon-8.8
don, illustrat, 1979,292.

الن�ص ،ترجمة فرید الزاهي،املغرب ،دار تبقال للن�رش
9.9كر�ستیفیا ،علم
ّ
والتوزیع والدار البی�ضاء،ط1979 ،1م.79 ،
نا�ص نظری ًا و تطبیقاً ،الأردن ،م�ؤ�س�سة عمون للن�رش
1010الزعبي ،ال ّت ّ
والتوزیع،ط2000 ،2م.12 ،
1111طودوروف ،تزیفتان ،ق�ضایا ال�شعرية ،ترجمة �شكري املجنون ،ورجاء
�سالمة ،املغرب ،دار توبقال ،الدار البی�ضاء  ،ط1990 ،2م. 77 ،
� 1212سامیول ،تیفنی ،التنا�ص ذاكرة الأدب.ترجمة جنیب غزاوي،دم�شق ،احتاد
الكتاب العرب2007 ،م.10،
�1313أمربتو� ،إیكو ،القارﺉ يف احلكاية التعا�ضد الت�أویلي يف الن�صو�ص احلكائية
.ترجمة �أنطوان �أبو زید ،املغرب ،املركز الثقايف العربي ،ط .1املغرب،
1966م.66 ،
�1414سامیول ،ال�سابق.99 ،
العربي املعا�رص،
1515ع�رشي زاید ،ا�ستدعاء ال�شخ�صية الرتاثية يف ال�شعر
ّ
القاهرة ،م�ؤ�س�سة املختار للن�رش1997 ،م.75 ،
1616الإلبریي ،دیوان �أبي �إ�سحاق الإلبریي الأندل�سي،حتقیق حممد ر�ضوان
الداية ،بریوت ،دار الفكر املعا�رص1991 ،م.43 ،
1717امل�صدر نف�سه47 ،
1818امل�صدر نف�سه،
1919الإلبریي ،دیوان �أبي �إ�سحاق الإلبریي الأندل�سي،حتقیق حممد ر�ضوان
الداية ،بریوت ،دار الفكر املعا�رص1991 ،م22،
2020امل�صدر نف�سه44 ،
2121امل�صدر نف�سه.99 ،
�2222سورة طه 111:
�2323سورة الرعد11:
�2424سورة العنكبوت41 :
2525الإلبریي ،ال�سابق57 ،
2626امل�صدر نف�سه76 ،

اهلوامش:
1.1عناين ،امل�صطلحات الأدبية احلدیثة ،القاهرة ،ال�رشكة العاملية
للن�رش1997،م.187 ،
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2727امل�صدر نف�سه77 ،
2828الإلبریي ،ال�سابق33 ،
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دراسة حتلیلية ملضامین أمناط التناص الدیني في شعر اإللبیري

2929امل�صدر نف�سه67 ،

6262الإلبریي ،ال�سابق24،

� -)30(3030سورة ق19 :

6363امل�صدر نف�سه63 ،

�3131سورة القیامة26:

6464امل�صدر نف�سه78 ،

�3232سورة لقمان34 :

6565الر�ضي ،ال�سابق64 ،

3333ابن حنبل ،امل�سند� ،رشحه �أحمد حممد �شاكر ،م�رص ،دار املعارف،
د.ت.4207،

6666ابن ماجة ،ال�سابق1232 ،

حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،بریوت ،دار الكتب العلمية،
3434ابن ماجة� ،سنن،حتقیق ّ
1987م.1376 ،
3535الر�ضي ،نهج البالغة ،بریوت ،دار املعارف،د.ت.464 ،
3636م�صطفی بهجت ،الأدب الأندل�سي من الفتح حتی �سقوط غرناطة ،بغداد،
جامعة املو�صل1988 ،م.142 ،
العبا�سي ال ّأول م�شكالتها و�أ�سالیبها
3737م�شاعل ،الدعوة �إیل اهلل يف الع�رص
ّ
ومواقفها ،بریوت ،دار العا�صمة للن�رش والتوزیع154-153 ،1414 ،
3838الإلبریي ،ال�سابق29 ،
3939الإلبریي ،ال�سابق31 ،
4040الإلبریي ،ال�سابق58 ،
4141ابن ماجة ،ال�سابق1287 ،
4242امل�صدر نف�سه1135 ،
4343امل�صدر نف�سه1034 ،
4444ناهم ،التنا�ص يف �شعر الرواد ،القاهرة ،دار الآفاق العربية ،ط2007 ،1م،
50

6767امل�صدر نف�سه1254 ،
6868خری البقاعي� ،آفاق التنا�صية املفهوم واملنظور ،م�رص ،الهیئة امل�رصية
العامة للكتاب ،ط1998 ،1م133 ،
6969ناهم ،ال�سابق62-61 ،
7070الإلبریي ،ال�سابق27 ،
7171امل�صدر نف�سه76،
7272امل�صدر نف�سه51،
7373امل�صدر نف�سه64،
�7474سورة �سب�أ37 :
�7575سورة �إبراهیم15 :
�7676سورة الزمر22 :
�7777سورة احلجرات17 :
7878الإلبریي ،ال�سابق29،
7979مل�صدر نف�سه30 ،
8080امل�صدر نف�سه46،
8181امل�صدر نف�سه93 ،

4545وا�صل ،التنا�ص الرتاثي يف ال�شعر املعا�رص ،عمان،دار غیداء للن�رش
والتوزیع2011 ،م79-78 ،

8282ابن ماجة ،ال�سابق1432 ،

4646الإلبریي ،ال�سابق103،

8383امل�صدر نف�سه1454 ،

4747امل�صدر نف�سه112،

8484امل�صدر نف�سه1125 ،

4848امل�صدر نف�سه75 ،

8585امل�صدر نف�سه.

4949امل�صدر نف�سه45 ،

املصادر واملراجع

�5050سورة الن�ساء71 :
�5151سورة املائدة56 :

أوالً -القرآن الكریم.

�5252سورة الذاریات50 :

ثانياً -املراجع العربية:

5353وا�صل ،ال�سابق95 ،

1.1الإلبریي� ،إبراهیم بن م�سعود،دیوان �أبي �إ�سحاق الإلبریي الأندل�سي،حتقیق
حممد ر�ضوان الداية ،بریوت ،دار الفكر املعا�رص1991 ،م.

5454الإلبریي ،ال�سابق97 ،
5555امل�صدر نف�سه102 ،
5656امل�صدر نف�سه30 ،
5757امل�صدر نف�سه110 ،
�5858سورة العب�س37-33 :
�5959سورة الأنبیاء98 :
�6060سورة البقرة152 :
�6161سورة �آل عمران28 :

�2.2أمربتو� ،إیكو ،القارﺉ يف احلكاية التعا�ضد الت�أویلي يف الن�صو�ص احلكائية
.ترجمة �أنطوان �أبو زید ،املغرب ،املركز الثقايف العربي ،ط .1املغرب،
1966م.
ا�صطیف،عبدالنبي1993 ،م(،التنا�ص ظاهرة قدمیة قدم الكتابة نف�سها)،
3.3
ّ
جملة راية ،جامعة م�ؤتة، ،العدد 2011 ،34م.
4.4ابن حنبل� ،أحمد ،امل�سند� ،رشحه �أحمد حممد �شاكر ،م�رص ،دار املعارف،
د.ت.
علي النجار ،بریوت،
5.5ابن ج ّن ّي�،أبوالفتح عثمان،اخل�صائ�ص،حتقیق حممد ّ
دار الهدی للطباعة والن�رش1952 ،م.
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�6.6أبواخل�شب� ،إبراهیم علي ،تاریخ الأدب العربي يف الأندل�س ،القاهرة ،دار
الفكر العربي1970 ،م.
7.7خری البقاعي ،حممد� ،آفاق التنا�صية املفهوم واملنظور ،الهیئة امل�رصية
العامة للكتاب ،ط ،1م�رص1998 ،م.
8.8الر�ضي� ،أبواحل�سن حممد بن احل�سنی ،نهج البالغة ،دار املعارف ،بریوت،
د.ت.
احل�سیني ،تاج العرو�س ،حتقیق عبدالكرمی
الزبیدي ،حممد مرت�ضی
9.9
ّ
ّ
العرباوي ،وزارة الإعالم ،الكویت1979 ،م.
ّ
نا�ص نظری ًا وتطبیقاً ،م�ؤ�س�سة عمون للن�رش والتوزیع،
1010الزعبي� ،أحمد ،ال ّت ّ
ط ،2الأردن2000 ،م.
1111الزخم�رشي ،جار اهلل حممود� ،أ�سا�س البالغة ،دار �صادر للطباعة والن�رش،
بریوت1982 ،م.
�1212سامیول ،تیفنی ،التنا�ص ذاكرة الأدب.ترجمة جنیب غزاوي ،دم�شق ،احتاد
الكتاب العرب2007 ،م12 -.
1313طودوروف ،تزیفتان ،ق�ضایا ال�شعرية ،ترجمة �شكري املجنون ،ورجاء
�سالمة ،املغرب ،دار توبقال ،الدار البی�ضاء  ،ط1990 ،2م.
1414عناين ،حممد ،امل�صطلحات الأدبية احلدیثة ،ال�رشكة العاملية للن�رش،
القاهرة1997 ،م.
1515عبد املطلب ،حممد ،قراءات �أ�سلوبية يف ال�شعر احلدیث ،الهیئة امل�رصية
العامة للكتاب ،القاهرة1995 ،م.
العربي احلدیث ،دار
1616عبود �رشاد� ،شلتاغ1987،م� ،أثر القر�آن يف ال�شعر
ّ
املعرفة ،دم�شق.
العربي املعا�رص،
1717ع�رشي زاید ،علي ،ا�ستدعاء ال�شخ�صية الرتاثية يف ال�شعر
ّ
م�ؤ�س�سة املختار للن�رش ،القاهرة1997 ،م.
1818الفریوز �آبادي ،حممد بن یعقوب ،القامو�س املحیط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط،1
بریوت1980 ،م.
الن�ص ،ترجمة فرید الزاهي ،دار تبقال للن�رش
1919كر�ستیفیا ،جولیا ،علم
ّ
والتوزیع والدار البی�ضاء ،ط ،1املغرب1979 ،م.
حممد ف�ؤاد عبد
2020ابن ماجة� ،أبوعبداهلل حممد بن یزید
القزویني�،سنن،حتقیق ّ
ّ
الباقي ،بریوت ،دار الكتب العلمية1987،م.
العبا�سي ال ّأول م�شكالتها
علي �أحمد،الدعوة �إیل اهلل يف الع�رص
ّ
2121م�شاعلّ ،
و�أ�سالیبها ومواقفها،دار العا�صمة للن�رش والتوزیع ،بریوت.1414 ،
2222م�صطفی بهجت ،منجد،الأدب الأندل�سي من الفتح حتی �سقوط غرناطة،
جامعة املو�صل ،بغداد1988 ،م.
2323ابن منظور،جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ،م�رص ،دار املعرفة،
د.ت.
2424ناهم� ،أحمد،التنا�ص يف �شعر الرواد ،دار الآفاق العربية ،ط ،1القاهرة،
2007م.
2525وا�صل ،ع�صام حفظ اهلل ،التنا�ص الرتاثي يف ال�شعر املعا�رص ،دار غیداء
للن�رش والتوزیع ،عمان2011 ،م.
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