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ملخص: 

يف  الكرمي  بالقراآن  والكتاب  ال�سعراء  تاأثر  مدى  عن  الإبانة  ايل  البحث  يهدف 
ومدى  اإبداعاتهم،  يف  ا�ستدعائها  اآليات  وجتلية  القراآنية  اجلنة  وهو  خا�ص  مو�سوع 
هذه  البحث  وا�ستقراأ  للجنة،  القراآن  ر�سمها  التي  ال�سورة  عن  تخالفهم  اأو  تاآلفهم 
التنا�ص  القدمي، موظفا م�سطلح  اأدبنا  وال�سعر يف  النرث  ال�سورة يف مناذج خمتارة من 
ايل  وانتهى  النقدي،  التحليل  يف  اجلديدة  وعنا�رشه  احلديثة  النقدية  ومقت�سياته 
اأفكارهم  التعبري عن  والكتاب يف  ال�سعراء  قبلة  القراآنية كانت  اجلنة  اأن  موؤداها:  نتيجة 
بع�سهم  اأن  غري  وم�سامينه،  القراآين  التعبري  ومقت�سيات  بذلك  موؤتلفني  ومعتقداتهم 
واأحدثوا تنا�سا اختلفيا معه،  الأ�سلي،  القراآين  الن�ص  اختلف مب�سامينه وتعابريه عن 
احلديث مبناهجه وم�سطلحاته  النقد  قدرة  التاأكيد  كله  ذلك  وراء  الباحث من  اأراد  ولقد 

الرتاثية.  الن�سو�ص  معاجلة  على  احلداثية 
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Abstract: 
The study aims to show to what extent the writers and poets are influenced 

by the holy Qur’an in a special topic, mainly paradise in Qur’an, and tries 
to clarify the mechanisms of recalling it in their creation ,and to what extent 
they are in harmony or inconsistency with the picture of paradise pictured in 
the holy Qur’an,. 

The research studies this picture through selected extracts from prose 
and poems in our old literature, making use of intersexuality, its modern 
critical requirements and its new elements in critical analysis. The study 
comes to a conclusion that is: paradise in the holy Qur’an has been the aim 
“Qibla” of the poets and writers in expressing their ideas and beliefs. This is 
inconsistent with the holy Qur’an expressions and contents. Some have been 
in disagreement with the expressions and their meanings in the Qur’anic 
texts. 

The researcher aims from this study to emphasize the ability of modern 
criticism with its current trends and terminology in dealing with the old 
literary extracts. 
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مقدمة: 
تت�سكل مقدمة البحث من اأفرع �سغرية ت�سكل يف جمموعها �سورة كلية لقارئه وت�سمل 
اأهمية البحث، واإ�سكاليته، واأ�سئلته املفرت�سة، وحفرا يف م�سطلح التنا�ص يف تاريخ الأدب 
القدمي، وتعريفا لتنا�ص التاآلف والتخالف، كما تبني منهجيته، وحموريه اللذين �سيخو�ص 

بهما غمار البحث. 

أهمية البحث: 
فقد كان مل�ساهد اجلنة يف القراآن كبري الأثر يف الأدب، حيث �سّكلت اجلنة مو�سوعًا 
ال�سور  ر�سم هذه  القراآن يف  اأ�سلوب  باتباع  اأغراهم  وال�سعراء،  الكّتاب  للمبدعني، من  حاّثًا 
مبا حتويه من ظلل واألوان وتقاطعات. ويتغيا البحث هنا اإىل جتلية هذا اجلانب يف نتاج 

املبدعني الأدبي، ومن هنا تنبع اأهمية البحث ووجاهته. 

إشكالية البحث واألسئلة املفرتضة: 
للن�ص  الفنية  الدللة  تاأتلف  اأن  يجب  هل  تقول:  مفرت�سة  اأ�سئلة  من  البحث  وينطلق 
فما  احلداثية-  الدرا�سات  توؤكده  ما  وهو   – بالنفي  الإجابة  كانت  واإذا  الرتاثية؟  ودللَته 

جدوى اختلف الدللتني، ومن ثم اختلف الوظيفتني؟ 
اأن ال�سدق الفني هنا له  اأم  الواقعي والواقعي فقط؟  ثم. هل املعول عليه هو ال�سدق 
اأو  اجرتاره،  اأثناء  يف  )البن(  اجلديد  الن�ص  به  يلتزم  اأن  ميكن  الذي  القدر  وما  وجاهته، 

امت�سا�سه، اأو حماورته للن�ص الرتاثي )الأب( ؟ 
الرتاث، بل ويناق�سه خلدمة ماآرب  – اأن يحرف  وكاتبا  –�ساعراً  للأديب  وهل يحق 

�سخ�سية اأو اجتماعية. . . وبخا�سة اإذا كان ذلك التحريف ي�سطدم باملقد�ص اأو املحرم؟ 
ثمَّ هل �سحيح اأن تقنية تعالق الن�سو�ص وتداخلها بدعة معا�رشة منقطعة اجلذور اأم 

اأن اأ�سالة البحث تقت�سي احلفر يف التاريخ لكت�ساف ال�سللة التنا�سية لتلك التقنية؟ 
يجازف البحث يف الإجابة عن الأ�سئلة ال�سابقة من خلل ا�ستدعاء التنا�سات املتعددة 
مل�ساهد اجلنة يف القراآن يف اإبداعات ال�سعراء والكتاب يف مناذج خمتارة من اأدبنا القدمي- 

ائتلفا واختلفا- . 
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التناص يف الرتاث: 
لقد ا�ستدعى الكتاب ما حكاه غريهم من ال�سابقني عليهم واملجايلني لهم يف تراثنا 
القدمي مما حدا بالنقد القدمي خلق حالت من التف�سري لتلك الظاهرة، فلم يدخلوا اإليها من 
اللحق  يتهم  من  فراأينا  نفو�سهم؛  متفرقة حلاجات يف  اأبواب  من  بل دخلوها  واحد،  باب 
الراأي  اإىل  يخل�ص  »الذي  املتنبي  �رشقات  عن  »الإبانة  كتاب  �ساحب  فعل  كما  بال�رشقة، 
الآتي قائل: »واإذن معظم هذه ال�رشقات التي ن�سبت اإليه واحد من اثنني: اإما اأن تكون نوعا 
من توارد اخلواطر، اأو تكون معاين م�سرتكة بني ال�سعراء« )1( ومنهم من در�سها حتت عنوان 
القتبا�ص فجعل الأف�سلية والتمايز بادئ الأمر للن�ص ال�سابق دون مفا�سلة، واأح�سنهم من 
عّد ذلك من باب التاأثر والتاأثري؛ فوازن بني �ساعرين كم فعل الآمدي يف كتابه » املوازنة بني 
�سعر اأبي متام والبحرتي« وقد حاول اأن يخرج من املفا�سلة بينهما ايل راأي توفيقي يقول 
فيه عن البحرتي: »ل ننكر اأن يكون قد ا�ستعار بع�ص معاين اأبي متام؛ لقرب البلدين، وكرثة 
ما كان يطرق �سمع البحرتي من �سعر اأبي متام، فيعلَّق �سيئا من معانيه«  )2( وميكن اإ�سافة 
العنوانات  هذه  من  اآخذين  التنا�ص  اأ�سكال  من  �سكلني  بو�سفهما  والنقائ�ص  املعار�سات 

مدعاة للمقاربة بني الن�سو�ص ال�سعرية. 
غري اأنا ن�ستبعد يف درا�ستنا هذه مفهوم ال�رشقة، كما اأننا �سنق�سي مفهوم املوازنة بني 
نتاجات الكتاب ون�سو�ص القراآن الكرمي؛ اإذ النتيجة معروفة �سلفا، ول تفعل الدرا�سة �سيئا ذا 
بال اإن توقفت فقط عند مفهوم القتبا�ص �سواء اأكان مبا�رشا اأم غري مبا�رش، كليًا اأم جزئيًا، 

غري اأننا قد نوظفه يف جمال املقارنة بني الن�سو�ص. 
لقد اآثر البحث ا�ستخدام التنا�ص بو�سفه امل�سطلح الأعم والأعمق الذي ميكن من خلله 

درا�سة تعالق الن�سو�ص املدرو�سة وتداخلها مع الن�ص املقد�ص ائتلفا واختلفا. 
وسيسري البحث يف حمورين اثنني: 

الأول: ا�ستدعاء م�ساهد اجلنة يف النرث الفني يف منوذجني:  ●
تنا�ص التاآلف والتخالف يف »ر�سالة الغفران« لأبي العلء املعري. أ. 
 تنا�ص التاآلف يف »ر�سالة التوهم« للمحا�سبي. 	. 
الثاين: ا�ستدعاء م�ساهد اجلنة يف ال�سعر.  ●

 مناذج خمتارة من تنا�ص التاآلف. أ. 
تنا�ص التخالف عند اأبي نوا�ص. 	. 
الثالث: التنا�ص يف ال�سعر ال�سويف.  ●
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تناّص التآلف والتخالف - املفهوم والتأصيل: 
»حقيقة  على  يقوم  نقديًا-  ا�سطلحًا  بو�سفه-  التنا�ص  مفهوم  اإىل  ابتداء  ن�سري 
التفاعل الواقع يف الن�سو�ص يف ا�ستعادتها اأو حماكاتها لن�سو�ص، اأو اأجزاء من ن�سو�ص 
بكيفيات  حدث  ن�ص  مع  ن�سو�ص  علقة(  يف  )الدخول  »تعالق  هو  اأو   ،  )3( عليها«  �سابقة 
الأدبية  الن�سو�ص  تاأثر  مدى  عن  يك�سف  الن�سو�ص  بني  التفاعل  اأن ّ  مبعنى   ،  )4( خمتلفة« 
بع�سها ببع�ص، وامل�ستوى الذي و�سل اإليه تاأثري الأدباء يف غريهم، وُيظهر الّتنا�ّص نقاط 

الئتلف والختلف بني الن�ص اللحق والن�ص امل�سدر. 
املعجز  الن�ص  باعتباره  القراآن-  فاإن ّ  املبدعني،  الب�رش  م�ستوى  على  ذلك  كان  واإذا 
ية يف نتاجات املبدعني.  اخلالد- قد حاز القدح املعّلى والن�سيب الأوفى من الوقائع التنا�سّ
ال�سابق »مكّمل  التنا�ص مبفهومه  واإذا كانت الأ�سلوبية تعني الدرا�سة اللغوية للأدب، فاإن ّ 
للدرا�سة الل�سانية، اأو جزء داخل فيها، وهو غري ممكن دون املرور بالدرا�سة الل�سانية« )5(. 
ولعله يح�سن اأن نوؤ�سل ملفهوم تنا�ص التاآلف والتخالف ودورهما يف اإيقاد الدللت املْنوّية 

واللغوية يف الن�ص اللحق

تناّص التآلف: 

هو احتاد بني الن�ص الأب والن�ص الوليد �سواء اأكان هذا الحتاد يف امل�سمون اأم يف 
اأية فروق بني الن�سني فكاأنهما تواأمني ل يفرق  الأ�سلوب، بحيث ل يلم�ص املتلقي العادي 
ق�سيدته  بنية  داخل  الرتاثية  ال�سخ�سيات  اإحدى  ال�ساعر  يوظف  »عندما  القدم،  اإل  بينهما 
احلديثة حماول التوفيق بينها وبني واقعه املعا�رش الذي يريد التعبري عنه فاإنه يف حقيقة 
»اخلطاب  و  التاريخي«  »اخلطاب  اخلطاب  نوعني خمتلفني من  التوفيق بني  يحاول  الأمر 

ال�سعري« )6( . 

تناّص التخالف: 

يعرث الدار�ص على مفهومات حتمل معنى التخالف اأو قريب منه من ذلك: عك�ص الدللة، 
قلب املفهوم، الت�سوي�ص، التوظيف العك�سي للرتاث. واإذا كان تنا�ص التاآلف يعني الحتاد بني 
ن�سني قدميني اأو حديثني، اأو خمتلفني بني اجلدة والقدم، فاإّن تنا�ّص التخالف على النقي�ص 
منه متاما؛ اإّنه يعني املعاداة بني الن�سني، والتناق�ص بني الدللتني ظاهراً وباطنًا، اأما اأن 
ياأتلفا فقد بّينا ذلك مبا يحمله التاآلف من �سكونية وجمود »اأما اإذا كان الن�ص اللحق نقدا 
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للن�ص  الكربى  البنيات  وتكون  بعدا حركيا،  التنا�ص  فياأخذ  �سابقة...  لتجربة  معار�سة  اأو 
الأ�سلي على النقي�ص من ذلك«. )7( ولعل نظرية ال�ستقبال هنا توؤدي الدور الأكرب يف حتديد 

نوع التنا�ص مبا يحمل فكره من ثقافة وذوق نقدي. 
اأن  تقرر  التخالف حني  لتنا�ص  الن�ص«  وتوؤ�سل )جوليا كر�سطيفا( يف كتابها »علم 
الن�ص »ترحال للن�سو�ص، وتداخل ن�سي؛ ففي ف�ساء ن�ص معني تتقاطع وتتنافى ملفوظات 
ف )كر�سطيفا( م�سطلح الت�سحيفية وتعّرفها  عديدة مقتطعة من ن�سو�ص اأخرى«. )8( وتوظِّ
باأنها: »امت�سا�ص ن�سو�ص )معاين( متعددة داخل الر�سالة ال�سعرية« )9( وقد �سجلت ثالثة 

اأمناط لهذا االمت�سا�س اأخل�سها مبا ياأتي: )10( 
اأوًل – النفي الكلي: وفيه يكون املقطع الدخيل منفيًا كلية ومعنى الن�ص املرجعي  ●

مقلوبًا. 
ثانيًا – النفي املتوازي: حيث يظل املعنى املنطقي للمقطعني هو نف�سه، اإل اأن هذا  ●

ل مينع من اأن مينح القتبا�ص لن�ص املرجعي معنى جديداً معاديًا. 
ثالثًا – النفي اجلزئي: حيث يكون جزء واحد فقط من الن�ص منفيًا.  ●

موؤتلفة،  اإحداهما  �سحنتني:  يحمل  الفرعي  والن�ص  النواة  الن�ص  بني  التداخل  هذا  اإن 
والأخرى خمتلفة، وميّكن الدار�ص من توظيفه منهجًا يف بحثه مو�سوع الدر�ص غري مغفل 
معاجلته  يف  ف�سحة  الناقد  تعطي  التي  والتلقي  ال�ستقبال  نظرّية  اإ�سهامات  من  ر�سح  ما 

الن�سو�ص معتمدا على ثقافته وذائقته الفنية. 

احملور األول- تناص التآلف والتخالف يف منوذجني من النثر الفين: 

اأوالً- تنا�سرّ التاآلف والتخالف يف »ر�سالة الغفران« الأبي العالء املعري:  ●
ل�سنا هنا ب�سدد التعريف بالر�سالة اإل فيما يخدم هدفنا، ويحقق مرادنا، فقد كتبها اأبو 
العلء رّداً على ر�سالة و�سلته من اأحد ال�سعراء املجايلني له، وهو علي بن من�سور، املعروف 

بابن القارح. 
ا�ستقى  التي  امل�سادر  اإىل  درا�ستها  يف  واأ�سارت  الر�سالة،  ال�ساطئ  بنت  حققت  وقد 
منها املعّري مادته، وعلى راأ�سها القراآن الكرمي )11( ، وقد اأرادت الكاتبة من وراء درا�ستها 
اأن تك�سف بالدرجة الأوىل عن الر�سالة، من حيث علقتها بنف�سية موؤلفها، ورّد التهم التي 
األ�سقت بعقيدة اأبي العلء، ويريد البحث هنا اأن يك�سف بالدرجة الأوىل عن مدى انعكا�ص 
ها مع الن�ّص امل�سدر، وهو القراآن  م�ساهد اجلنة يف القراآن يف ر�سالة املعّري، ومدى تنا�سّ

الكرمي، تاأثراً واإ�سافة، ائتلفا واختلفًا. 
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تنا�سرّ التاآلف يف الر�سالة:  -
اقتب�سها  التي  القراآنية  اجلنة  م�ساهد  هو  الر�سالة  هذه  يف  الدار�ص  نظر  يلفت  ما  اأول 
ذلك  اأمثلة  ومن  النف�سّي،  والنعيم  املح�ّص،  اجلنة  نعيم  بني  جتمع  كثرية  وهي  العلء،  اأبو 
وقعود،  قيام  ال�سجر  تلك  املخلدون، يف ظلل  »والولدان  املادي:  اجلنة  نعيم  وا�سفًا  قوله 
َعَلْيِهْم ِوْلَدا {َوَيُطوُف  ا ذكره حيث يقول تعاىل:  وباملغفرة نيلت ال�ّسعود« )12( ، وهذا مِمّ

لَُّدوَن اإَِذا َراأَْيَتُهْم َح�ِسْبَتُهْم ُلوؤُْلوؤًا َمْنُثوًرا} )الإن�سان/ 19( . ومن اأمثلة ذكر ال�رشاب  ٌن ُمَ
ما ورد على ل�سان ابن القارح اإذ يقول: »ومع املن�سف باطية من الزمرد، فيها من الرحيق 
املختوم �سيء ميزج بزجنبيل، واملاء اأخذ من �سل�سبيل« )13( ، ول يخفى ما يف هذا الن�ص من 
تاأثر بالقراآن الكرمي يكاد يكون مقتب�سًا، ويذكر اأبو العلء احلور العني على ل�سان ابن القارح 
»كاأّنهّن  فيكّن:  وقال  للمتقني«،  جزاًء  اهلل  خلقكـّن  اللواتـي  اجلنان  حور  من  »اأنت  بقوله: 

الياقوت واملرجان« )14( 
ومن �سور النعيم النف�سي التي ذكرها اأبو العلء ت�سوير ما يلقيه املوؤمن يف الدنيا 
اأهل  التي يتمتع بها  الأمـن والطماأنينة  التعب واخلوف ويقارن بني ذلـك وبيـن حالة  من 
اجلنة، فيقول: »اإنه مل�سكني [ ي�سري اإىل امُلخّبل ال�سعدي ] قال هذه الأبيات، وبنو اآدم يف دار 
الولد...  على  املنّية  تخاف  والوالدة  ال�سلء،  على  ال�سدائد  من  يقب�سون  والبلء،  املحن 
رّ ربنا لغفور �سكور، الذي اأحلرّنا دار املقامة من  {فاحلمد هلل الذي اأذهب عنا احلزن، اإن 

نا فيها لغوب}« )15( .  نا فيها ن�سب وال مي�سرّ ف�سله، المي�سرّ
التوبة  القراآن:  يف  واأغرا�سها  اجلنة  وم�سامني  تتوافق  التي  الر�سالة  م�سامني  ومن 
التي �سّجلها املعّري لبن القارح، حيث يخاطب خازن اجلنة قائًل له: » اأنا رجل ل �سرب يل 
على اللواب )اأي العط�ص( ، وقد ا�ستطلت مّدة احل�ساب، ومعي �سّك بالتوبة، وهي للذنوب كلها 
ِذْيَن اآَمُنْوا ُتْوُبْوا اإِىَل اهلِل َتْوَبًة  َها الَّ ا يتنا�ّص مع قوله تعاىل: {يا اأَيُّ ماحية » )16( ، وهذا مِمّ
ِتَها االأَْنَهاُر  ِرْي ِمْن حَتْ اٍت َتْ َئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّ َر َعْنُكْم �َسيِّ ُكْم اأَْن ُيَكفِّ َن�ُسْوًحا َع�َسى َربُّ
اِنِهْم َيُقْوُلْوَن  ِذْيَن اآَمُنْوا َمَعُه ُنْوُرُهْم َي�ْسَعى َبنْيَ اأَْيِدْيِهْم َوِباأَمْيَ ِبيَّ َوالَّ َيْوَم الَ ُيْخِزي اهللُ النَّ

َك َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِدْيرٌ. } )التحرمي/ 8(  ْم َلَنا ُنْوَرَنا َواْغِفْر َلَنا اإِنَّ َنا اأَمْتِ َربَّ
تنا�س التخالف يف الر�سالة:  -

ل يعني ما �سبق اأن ّ جنة الغفران جاءت متماثلة وموؤتلفة وجنة القراآن، فثمة اختلفات 
بينهما؛ فمعلوم اأن ّ نعيم اجلنة ل يحّرم، بل هو حلل كله، غري اأن ّ اأبا العلء ُيحّرم اخلمر على 
اأع�سى قي�ص، بعد اأن يدخله اجلنة، حيث يقول على ل�سان ابن القارح خماطبًا زهري ابن اأبي 
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اأم ُحّرمت عليك مثلما ُحّرمت على  اأ�سحاب اخللود  »اأُفاأُطلقت لك اخلمر كغريك من  �سلمى: 
)اأع�سى قي�ص( ؟« )17( . ويعد هذا من باب النفي اجلزئي الذي قررته )كر�سطيفا( ومن مظاهر 
الختلف بني اجلنتني تلك احلركة التي يلم�سها قارئ الغفران، حيث يلحظ �سوراً من حركة 
القن�ص واحللب التي يفتقد مثيلتها يف القراآن، ويف هذا يقول اأبو العلء: »وين�رشف مولي 
ال�سيخ اجلليل، و�ساحبه عدّي، فاإذا هما برجل يحتلب ناقة يف اإناء من ذهب، فيقولن: من 
اأبو ذوؤيب الهذيل، فيقولن: حييت و�سعدت، ل �سقيت يف عي�سك ول بعدت،  الرجل؟ فيقول: 
اأحتتلب مع اأنهار لنب؟ كاأن ّ ذلك من الغنب، فيقول: ل باأ�ص! اإمنا خطر يل ذلك، مثلما خطر 

لكما القني�ص« )18( . 
»ويدخل اأبو العلء يف جنته َحّيتني، ويعجب ابن القارح من وجودهما، وهما حّيتان 

ناطقتان اإحداهما عاملة بالقراءات، والأخرى من�سدة لل�سعر« )19( . 

األسلوب اللغوي بني التآلف والتخالف: 

الت�سوير: 
اإذا انتقلنا اإىل عنا�رش التعبري يف الغفران، راأينا اأبا العلء متاأثراً بالعنا�رش التعبريية 
اقتبا�سها  التنا�ص فيها بارزاً، من حيث  الت�سوير، حيث يبدو  العنا�رش:  للقراآن، ومن هذه 
ًا، اأو من حيث �سياغتها نرثاً فّنيًا، غري اأن ّ املعّري زاد على عن�رش الت�سوير اأمراً ل نعرث  ن�سّ
حيوانات  من  كثري  على  احلياة  خلع  حيث  الت�سخي�ص  عن�رش  به  واأق�سد  القراآن،  يف  عليه 
يف  الأوّز  طيور  وتتحول   ،  )20( والذئب  الأ�سد  مع  القارح  ابن  حديث  من  يظهر  كما  اجلنة، 
التايل:  املقتب�ص  الن�ص  ذلك من  القارح، يظهر  الأ�سعار لبن  ين�سدن  اإىل حوريات  الر�سالة 
»ومن �سان طري اجلنة اأن يتكلم فيقول: ما �ساأنكّن؟ فيقلن: اأُلهمنا اأن ن�سقط يف هذه الرو�سة 

فُنغّني... فينتف�سن في�رْشن جواري كواعب« )21( . 
احلوار: 

وتقوم الر�سالة على منط تعبريي اآخر، وهو احلوار، اإذ ُيجري املعّري حوارات على ل�سان 
بطل الر�سالة ابن القارح، مع اأهل اجلنة، ك�ساأن هذه املحاورة التي دارت بينه وبني عبيد 

اأخي بني اأ�سد، ول باأ�ص اأن نكتبها على �سكل حماورة
ابن القارح: ال�سلم عليك يا اأخا بني اأ�سد.  -
عبيد: وعليك ال�سلم. . . لعّلك تريد اأن ت�ساألني مب ُغفر يل؟  -
اأاألفيت ُحكمًا للمغفرة موجبًا، ومل يكن عن  - اأجل، واإن ّ يف ذلك لعجبًا!  ابن القارح: 

الرحمة حمّجبًا؟ 
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عبيد: اأخربك اأين دخلت الهاوية، وكنت قلت يف اأيام احلياة:  -
يحرمـــوه النا�ـــس  ي�ســـاأل  يخيـــُبمـــن  ال  اهلل  و�ســـائل 

و�سار هذا البيت يف اآفاق البلد، فلم يزل ُين�سد، ويخّف عني العذاب، حتى اأُطلقُت من 
القيود والأ�سفاد )22( . 

واأهل اجلنة يت�سامرون، بيد اأن ّ القراآن ل يخربنا بتفا�سيل حديثهم يف اأغلب الأحيان، 
ال�سعراء،  العلء، فيعقد جمال�ص كاملة، ومزارات م�ستمرة بني  اأبو  اأّما  اإ�سارات ق�سرية،  عدا 

تدور جّلها حول مو�سوعات اأدبية ولغوية. 
وحوار اأهل اجلنة مع اأهل النار يف ر�سالة الغفران كثري، يغلب عليه الإيجاز، كما اأن ّ 
اأبا العلء ل يفي�ص يف ترداد اأ�سناف العذاب، على النقي�ص من حوارات القراآن، فاإن ّ القراآن 
اأطراف  اإىل غياب بع�ص  الإ�سارة  النار، وعذاباتهم وحواراتهم، وجتدر  اأهل  يطنب يف ذكر 
احلوار يف جنة اأبي العلء، كحوار اأهل الأعراف، وحوار املنافقني، وقد راأينا اأن ّ القراآن قد 

ذكر تلك الأطراف يف م�ساهد اجلنة وهذا مما يعد من باب تنا�ص التخالف. 
لغة الر�سالة: 

ولغة الر�سالة مغرقة يف الغريب، والألفاظ الوح�سّية التي يعجز الدار�ص عن تف�سريها 
القليل من الغريب الذي ي�سهل على  اآيات اجلنة، التي حوت  اإل مب�ساحبة املعجم، بخلف 

القارئ فهمه، وهذا اي�سا من باب التنا�ص التخالفي يف الأ�سلوب. 
ومهما يكن من اأمر هذه الر�سالة، وعلى الرغم من اأنها تعّد �سكًل نرثيًا رفيعًا، يخل�ص فيه 
املوؤلف اإىل روح اأديبة راقية، وفل�سفة لغوية قديرة، ا�ستطاع اأبو العلء- من خللها- اإثبات 
طول باعه يف الت�رشف يف جميع امل�ستويات اللغوية- النحوية وال�رشفية والعرو�سية- اإل 
يف  اجلنة  م�ساهد  من  وم�سامينها،  وم�ساهدها  ر�سالته،  مو�سوع  ا�ستمّد  قد  العلء  اأبا  اأن ّ 
القراآن، فكان بذلك متاأثراً بها، وُي�سّجل له هنا روؤاه الأدبية، واآراوؤه الفل�سفية التي تفّرد بها، 
وا�ستطاع اأن يوظفها يف الك�سف عن نف�سيته ونظراته واأفكاره. ولعّله يح�سن اأن اأ�سري هنا اإىل 
تاأثري ر�سالة اأبي العلء بخا�سة، واجلنة يف الثقافة الإ�سلمية بعامة، يف الآداب الغربية، 
�سلح  الدكتور  ذلك  يف  القول  ل  ف�سّ وقد  لدانتي،  الإلهية(  )الكوميديا  يف  وا�سح  هو  كما 

ا ُيغني عن الإعادة )23( .  ف�سل، مِمّ
ثانياً- تنا�س التاآلف يف ر�سالة التورّهم: املحا�سبي )24( :  ●

متثل ر�سالة )التوهم( رحلة الإن�سان اإىل العامل الآخر، وهي رحلة- على الرغم من ق�رش 
�سفحاتها الأربع والثمانني- اإل اأنها رحلة �سعورية نف�سية، تقوم على املتخيل، ويظهر ذلك 

ية لها، وهو التوهم.  من الفاحتة الن�سّ
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القراآن ومقا�سده  املتنا�ّص مع ن�سو�ص  املبا�رش  الوعظ  اأ�سلوب  الر�سالة على  وتقوم 
تاأثرية،  الوعظ- دللت  الر�سالة- من خلل هذا  الآخر، وحتمل  اليوم  واأهدافه يف و�سف 
اأ�سلوب ال�رشد هو �سمري  ال�سمري امل�ستخدم يف  اإن ّ  اإذ  واأ�ساليب ت�سّجل مواقف املتلقي لها؛ 
ال�رّشد ب�سمري  اأن ّ  ، املتكرر ع�رشات املرات، كما  ْم(  الأمر )َتوهَّ الذي يوؤكده فعل  املخاطب، 

املتكلم يوؤ�س�ص للخطاب اجلمعي، وينزاح نحو القيم الفكرية. 
وي�سري زمن ال�رشد يف الر�سالة على الإيقاع التتابعي، املبتدئ با�ستدعاء حالة املوت، 
بني  بالف�سل  الزمن  ينتهي  اأن  اإىل  واحل�ساب،  احل�رش  فموقف  و�سوؤاله،  القرب  وا�ستح�سار 
اأو  الر�سالة ُيج�ّسد امل�ستقبل يف ثوب احلا�رش،  اخللئق بامل�سري املحتوم. ولعّل الزمن يف 
لنقل: ي�ستح�رش زمن الأحداث يف اأثناء قراءة الن�ص، وهذا من �ساأنه اأن يجعل املتلّقي يعاي�ص 

ا ُيعّمق دللت ال�ستجابة لديه.  اللحظات واملواقف، وكاأّنها حا�رشة اأمام عينيه الآن، مِمّ
ويعنينا من �ساأن الر�سالة و�سف اجلنة واأهلها، ول نريد اأن نطيل يف اقتبا�ص الن�سو�ص، 
بل نكتفي باملثل و املثلني و الثلثة، ولعلنا ل نبالغ اإذا قلنا: اإن ّ ُجّل ما فعله املوؤلف اأنه 
وراح  اجلزاء،  اإىل  ونظرتهما  واحلديث،  القراآن  يف  اجلنة  �سورة  وعاطفته  بفكره  ا�ستوعب 
الكاتب  اأن ّ  ال�سالح، وُيعتقد  الهمة للعمل  الوجدان، وت�سحذ  ي�سوغها �سياغة فنية تخاطب 
قد جنح يف هدفه اأمّيا جناح، وعندما يقف الدار�ص عند ن�سو�ص بعينها يف الر�سالة، فاإّنه 
يوردها لل�ست�سهاد، ومنها ذلك الن�ّص الذي ي�ساير اأ�سلوب اخلطاب الديني للنف�ص عن طريق 
ل اهلل عّز وجّل عليك بالعفو  العبارة امل�سحونة، فيقول الكاتب م�سّوراً ذلك »فتوّهم اإن تف�سّ
والتجاوز؛ ممّرك على ال�رشاط، ونورك ي�سعى بني يديك، وعن ميينك، وكتابك بيمينك، مبي�ّص 
وجهك، وقد ف�سلت من بني يدي اهلل عّز وجّل، واأيقنت بر�ساه عنك واأنت على ال�رشاط مع 

ُزمر العابدين، ووفود املتقني، وامللئكة تنادي: �سلٌم �سلم« )25( . 
فالزمن الذي ينتقل من موقف الر�سا اإىل موقف النور املنبعث من وجوه املوؤمنني، مع 
الرتكيز على اليمني، ثّم اجتماع املوؤمنني بع�سهم مع بع�ص، وانتهاًء بال�سلم املتكرر، كل 

ذلك ي�سهم يف حتقيق الإثارة، ويوؤتي ثماره يف بيان اجلزاء العظيم. 
ويدخل املوؤمنون اجلنة، وي�سف الكاتب ذلك الحتفاء العظيم الذي ي�ستقبل به املوؤمن، 
يرى  عندما  تعرتيه  التي  النف�سية  احلالة  عن  الو�سف  وي�سّف  التكرمي،  من  به  يحاط  وما 
زوجاته من احلور العني، وُي�سّور املوؤلف ذلك بقوله: »فتوّهم نف�سك ب�رشور قلبك وفرحه، 
وقد رمقتهّن بب�رشك، ووقع ناظرك على ُح�ْسن وجوههّن، وُغنج اأعينهّن... فبينما اأنت ترفل 
اإليهّن، اإذ دنوت من اأبواب اخليام، فاأ�رشعن مبادرات، قد ا�ستخّفهّن الع�سق، م�رشعاٍت يتثّننْي 
من نعيم الأبدان، ويتهادْين من كمال الأج�سام، ثّم نادتك كّل واحدة منهّن: يا حبيبي، ما 

اأبطاأك عّنا؟« )26( . 
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التي  النف�سية  املفاجاأة  واحلوار،  ال�رّشد  طريق  عن  تك�سف  لغوية  تعابري  الن�ص  ويف 
اأهل اجلنة، فاحلال يف كلمتي )م�رشعات،  تتحرك يف قلب املوؤمن، من خلل ذكر �سفات 
مبادرات( ، وكذلك احلال الذي جاء عن طريق اجلملة الفعلية امل�سارعة )يتثّنني، ويتهادين( 
، يوؤّكد ا�ستمرار هذه ال�سفاتـ فيهّن، ثّم اإن ّ املوازنة ال�سوتية بني جملتي )يتثّنني من نعيم 
الأبدان، يتهادين من كمال الأج�سام( ، تعطي اإيقاعًا متناغمًا مع احلالة ال�سعورية، وياأتي 
اأ�سلوب النداء املتداخل مع ال�ستفهام، الذي ُيلم�ص من ُحرقة ال�سوق امل�ستعلة يف  بعد ذلك 
نف�ص كّل واحدة منهّن )يا حبيبي، ما اأبطاأك عّنا؟ ( ووا�سح اأن ّ الكاتب قد اأ�ساف على �سور 

الن�ساء من خيالته ظلًل ا�ستطاع من خللها تف�سيل العام الذي ينا�سب الرّقة الهادئة. 
وت�ستمّر الرحلة على هذا اخلط املر�سوم لها، اإىل اأن ينتهي املوؤلف منها موّجهًا نداءه 
اإىل  يو�سله  الذي  الطريق  التزام  على  ويحّثه  والتاأّمل،  التفكري  اإىل  فيها  يدعوه  للمتلقي، 
اإىل رّبك م�ستاقًا، واإليه متحّببًا، ومِلا حال بينك وبينه قاطعًا، وعنه  اجلنة، بقوله: » فُكن 

معر�سًا«)27(. 
ولعّل فيما اأوردناه اإ�ساءة ت�سري اإىل تاأثر هذه الر�سالة بجنة القراآن ائتلفا كليا اإن يف 

امل�سمون اأو ال�سورة اأو العاطفة. 

احملور الثاني - اجلنة يف أخيلة الشعراء: 

تاأثروا  للكّتاب،  بالن�سبة  ال�سعراء، كما كانت  القراآنية قبلة املبدعني من  كانت اجلنة 
بها و�ساغوا �سورها بخيالتهم، فجاءت معرّبة عن عواطفهم واأفكارهم ونظراتهم للكون 

واحلياة والإن�سان. 
اأوال: تنا�س التاآلف يف اأخيلة ال�سعراء – مناذج متارة-  ●

يعّد اأبو العتاهية من ال�سعراء املكرثين من ال�سعر الزهدي، حيث جمع يف ديوانه اأ�سعاراً 
البغ�ص،  ت�ستحق  بذلك  وهي  الزائلة،  الدنيا  مت�سادتني:  ق�سيتني  حول  معظمها  يف  دارت 
ل احلياة الدنيا يف كل تفا�سيلها، ويقول اأبو العتاهية م�سّوراً  والآخرة الباقية، التي َتف�سُ

ذلك التقابل )28( : 
ظلرّهـــا وعـــن  الدنيـــا  عـــن   ا�ســـُل 
والـــر للـــروح  اجلنـــة  يف  رّ   واإن 
الر�ســـا نـــال  اجلنـــة  دخـــل   مـــن 

ظليـــل ظـــاًل  اجلنـــة  يف  رّ   فـــاإن 
وال�سل�ســـبيل والراحـــة   يحـــان 
املقيـــل وا�ســـتطاب  متنرّـــى  ـــا   مِمرّ
اأن يلمح التعابري الأ�سلوبية التي تعّمق الك�سف عن املعنى من خلل  وميكن للدار�ص 

فعل الأمر الذي خرج للن�سح والدعوة )ا�ْسُل( ، 
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اأ�سلوب العطف  ويوؤكد ال�ساعر م�سمون اجلمل باأحرف التوكيد )اإن ّ + اللم( ثّم ياأتي 
بالواو التي تقت�سي اجلمع بني كل املعطوفات، وت�سفي �سيغة )ا�ستفعل( يف كلمة )ا�ستطاب( 
ا يتنا�ّص مع قوله تعاىل: {َيْغِفْر  قّوة يف اعتقاد �سفة اجلنة املو�سومة بالطيبة، وهذا مِمّ
اِت َعْدٍن  َبًة يِف َجنَّ ِتَها ااْلأَْنَهاُر َوَم�َساِكَن َطيِّ ِري ِمْن حَتْ اٍت َتْ َلكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّ
اْلَفْوُز اْلَعِظيُم} )ال�سف/ 12( ، وتبدو يف الأبيات ال�سابقة الثنائية ذات العلقة  َذِلَك   ¤
الثنائية  ال�ساعر على هذه  ال�سدية )الدنيا وظلها( يف مقابل )اجلنة وظلها الظليل( ويوؤكد 
يف اأبيات اأخرى، ينت�رش فيها ال�ساعر للنعيم اخلالد يف اجلنة، فيقول بعد و�سف اأهوال يوم 

القيامة )29( : 
والتنـــا والتبايـــن  التغابـــن   يـــوم 
كرامـــة َنـــْزل  هنـــاك   للمتقـــني 
وجوههـــا للح�ســـاب  اأ�ســـاءت  زمـــر 
فاأظلهـــم �ســـيرّد  باأكـــرم   نزلـــوا 

االأهـــواِل عظيمـــة  واالأمـــور   ِزِل 
وجمـــاِل بن�ـــرضة  الوجـــوه   علـــت 
وتـــاليل عندهـــا  بريـــٌق  فلهـــا 
وظـــالِل جاللـــة  ملـــك  دار   يف 
ويدرك القارئ للأبيات ال�سابقة املعاناة التي يواجهها الإن�سان يف احل�رش يوم القيامة، 
فيعرف عندها نعمة اهلل عليه يف اإدخاله اجلنة، وتاأمينه من النار، ويعطي التقدمي للم�سند، 
)للمتقني( ، تاأكيداً واخت�سا�سا ول�سفـة التقوى التي اأو�سلتهم اإىل دار الأمان، كما اأن ّ تنكري 
اإبراز العظمة واملنزلة التي يحققها ا�سم الإ�سارة  )زمر( ، و )بريق( ، و )ظلل( ، ي�سهم يف 
)هناك( ، ولعّل يف قافية اللم املك�سورة نوع من التنغيم املو�سيقي، الذي يعمل فيه حرف 

املد على الإطالة يف زمن الرتمن. 
اإىل  املرء  تو�سل  التي  والأخلق  ال�سلوكيات  عن  ق�سائدهم  يف  ال�سعراء  حتّدث  ولقد 
مبتغاه يف احل�سول على اخللود، ومن تلك الأغرا�ص وامل�سامني: التقوى، وهو ما عرّب عنه 

اأبو العتاهية موؤكداً بقوله )30( : 
 اإذا مـــا اتقـــى اهلل امـــروؤ يف اأموره
�سعى يبتغي عوناً على الربرّ والتقى

 وكان اإىل الفردو�ـــس جـــلرّ حنينـــه
بثمينـــه مالـــه  مـــن  يبتاعـــه 

واجلهاد يف �سبيل اهلل من الو�سائل التي تقّرب العبد اإىل اجلنة، ومل ُيغفل ال�سعراء هذا 
ال�سلوك، بل ركزوا عليه يف �سعرهم، ويلمح القارئ تلك الفرحة التي تعّم نف�ص املجاهد يقينًا 
بجزائه ال�سعيد، وهذا ما �سّوره الإمام علّي م�ستخدمًا اأ�سلوب النداء للقريب، بقوله خماطبًا 

زوجه فاطمة الزهراء- ر�سي اهلل عنها- : )31( 
 اأفاطـــم قـــد اأبليت يف ن�ـــرض اأحمد
 اأريـــد ثـــواب اهلل ال �ســـيء غـــريه

رحيـــِم بالعبـــاد  ربرّ   ومر�ســـاة 
ونعيـــِم جنـــة  يف   ور�ســـوانه 
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ولعّل قافية امليم املردوفة بحرف املّد، توؤكد الفرحة يف نف�ص ال�ساعر. 
دار  يف  وقربة  كرامة  من  لهم  اهلل  اأعّد  وما  ال�سهداء،  ذكر  اجلهاد  ب�سعر  يرتبط  ا  ومِمّ
اإىل  اخلطاب  موّجهًا  حمزة،  ال�سهداء  �سّيد  يرثي  الر�سول-  �ساعر  ح�ّسان-  فهذا  الر�سوان، 
ابنته اأمامة، ويطلب منها اأن تكّف عن البكاء، فال�سهيد قد لّبى دعوة رّبه فا�سرتاح، ويتو�ّسل 

اخلطاب هنا باأ�سلوب احلوار فيقول )32( : 
رّ ال�ســـهــــــادة راحة فقلـــت لهـــا: اإن 
دعـــاه اإله اخللـــق ذو العر�س دعوة

غــفـــور اإمـــاَم  يـــا  ربرّ  ور�ســـوان 
و�ـــرضوِر بهـــا  ير�ســـى  جنرّـــة  اإىل 

جزائه  على  مركزاً  �سلبًا،  قري�ص  قتلته  حينما  عدّي،  بن  خبيب  اأي�سًا  ح�ّسان  ويرثي 
العظيم، بقوله )33( : 

وجنـــة اخللد عند احلـــور يف الرَفِقفاذهـــب خبيـــب جـــزاك اهلل طيرّبة

واللفت يف هذا البيت، حذف املو�سوف، وهو اجلنة الطيبة، ولعّل هذا يف هذا احلذف 
تاأكيد ال�سفة التي متتاز بها من دون امل�ساكن، كما اأن ّ اأ�سلوبّي الأمر والنداء ي�سكلن نوعًا 

من القرب النف�سي لل�ساعر. 
ولعّل القيمة التي حتملها ال�سورة املح�ّسة لنعيم اجلنة، التي تتمّثل يف تعوي�ص املوؤمن 

عّما عاناه من الفقر واحلرمان، تربز يف قول ال�ساعر م�ستخدمًا اأ�سلوب التوكيد )34( : 
�ســـرُيوى مـــن رحيـــق ال�سل�ســـبيِلوكـــم مـــن موؤمٍن قـــد جـــاع يوماً

ويلحظ القارئ من خلل الأ�سعار ال�سابقة �سور اجلنة التي �سيطرت على اأخيلة ال�سعراء 
الذي  التاآلف  تنا�ّص  باب  من  وهي  الألوان،  باأبهى  ولّونوها  ال�سفات،  باأحلى  فو�سفوها 

تتوافق فيه الدللة ال�سعرية مع الدللة القراآنية الأ�سولية على م�ستويي املعنى والأ�سلوب. 
ثانياً: تنا�س التخالف عند ال�ساعر »اأبو نوا�س«:  ●

اإذا ت�سفحنا ديوان ال�ساعر العبا�سي اأبي نوا�ص جند تلك ال�سورة التي ر�سمها ال�سعراء 
وت�سكل  ال�ساعر،  حياة  يف  له  قيمة  ل  �سخيفًا،  م�سحكًا  �سيئًا  لت�سبح  عنده،  مقلوبة  للجنة 
هذه ال�سورة نوعًا من » املعار�سة ال�ساخرة- اأي التقليد الهزيل- اأو قلب الوظيفة، بحيث 
ي�سري اخلطاب اجلّدي هزليًا« )35( ، ففي حني كانت اجلنة دافعًا لعمل اخلري، وال�ستزادة من 
ال�ساحلات، نرى اجلنة يف �سعر اأبي نوا�ص دافعة لل�ستزادة من املعا�سي، وهي بذلك تتخذ 
اجتاهًا �سلبيًا، خمالفًا ملقا�سد القراآن وت�سوي�سا للدللة القراآنية، وهذا من باب النفي الكلي 
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الذي حتدثت عنه )جوليا كر�سطيفا( ويظهر ذلك من خلل قوله )36( : 
 تكـــرثرّ مـــا ا�ســـتطعت مـــن اخلطايا
نعيـــٍم اإىل  منـــك  ذاك   �سيف�ســـي 

غفـــورا ـــاً  ربرّ قا�ســـٌد  ـــك   فاإنرّ
�ســـكورا �ســـمداً  ماجـــداً   وتلقـــى 

 فعلى الرغم من اأن ّ ال�ساعر قد وظف نعيم اجلنة، ومغفرة اهلل لعباده يوم القيامة، لتربير 
الركون اإىل املعا�سي، عن طريق اأ�سلوب الأمر الذي يحمله الفعل )تكرّث( ، اإّل اأّننا ُننكر عليه 

مثل هذا الجتاه، الذي مُيّيع الثقة باهلل، ف�سًل عن اأنها ل توؤدي �سكر اهلل على نعمه. 
ما ميّثل خروجًا على طريق  اإىل  اجلنة  ب�سورة  ينحرف  بل  بذلك،  ال�ساعر  يكتفي  ول 
اإليه، ويظهر ذلك من  بقيمها، وعناداً جتاه كّل دعوة �سادقة توّجه  ال�ستقامة، وا�ستهتاراً 

خلل قوله م�رّشاً على �رشب اخلمر )37( : 
ْ يف اجلنان ودعني اأ�ســـكن النارايـــا من يلـــوم على حمراء �ســـافيٍة �رضِ

ال�ستهزاء  على  يدّل  الذي  والأمر  النداء  اأ�سلوب  ت�سافر  البيت،  لغة  على  وامللحظ 
وال�سخرية، وكذلك حذف املو�سوف، وهو اخلمر، والكتفاء بال�سفة، وهي )حمراء( ، ولعّل 
يف  زيادة  على  يدل  الأول،  ال�سطر  يف  الغائب  �سمري  وهو  ال�ساعر  ا�ستخدمه  الذي  ال�سمري 

�سخريته من الدعاة له، يف حني ا�ستخدم �سمري املخاطب يف ال�سطر الثاين حتديا. 
وي�ستغّل اأبو نوا�ص الفكر ة نف�سها يف مو�سوع اآخر، غري و�سف اخلمر، واأق�سد به الغزل، 

م�ستهرتاً ماجنًا، يقول )38( : 
من�ســـور  جمل�ـــس  يف  اأبـــك  مل 
�ســـادن لبـــكا  بكائـــي  ولكـــن 

واحلـــور  اجلنـــة  اإلــــى  �ســـوقا 
مقـــدور كل  ربـــــي  وقـــاه 

ولعّل النرثية التي حتّف البيت تنا�سب الغر�ص الذي �ساقه من اأجله. 
ال�سل�سبيل  باأنهم ي�رشبون من ماء  النا�ص،  ال�ساحلني من  �ساعر يذكر جزاء  واإذا كان 

بقوله )39( : 
جـــزاًء لهـــم  ال�ســـاحلني  �سل�ســـبيالوجدنـــا  وعينـــاً  وجنـــاٍت 

جند اأبا نوا�ص ينفي املعنى كليًا، حاّثًا ابنة اخلّمار اأن تزيده من اخلمر، فيقول )40( : 
 يا ابنة ال�سيخ ا�سَبحينا
 قد جـــرى يف عودك املا
منهـــا ن�ـــرضب   اإمنـــا 
خالفـــاً كان  مـــا  كلرّ 

الـــذي تنتظرينـــا؟   مـــا 
 ء فاأجـــر اخلمـــر فينـــا
يقينـــا ذاك   فاعلمـــي 
ال�ســـاحلينا ل�ـــرضاب 
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النداء  اأن ّ  ال�ساحلني، كما  بال�سيوخ  �ساخراً  تعري�سًا  بال�سيخ  اخلّمار  ت�سمية  ولعّل يف 
وال�ستفهام يف البيت الأول ُيربز نوعًا من العجلة يف متّني �رشب اخلمور. واإنكاراً للتباطوؤ 

يف تقدمي ال�رشاب. 

صورة الشيطان عند الشاعر: 

حني نقراأ اأو ن�ستمع لكلمة ال�سيطان » فاإّن علقات الغياب التي تفجرها هذه الكلمة 
تطرح يف اأذهاننا ت�سورا را�سخا يف الوعي اجلمعي يتمثل يف اأنه » مذنب، مكروه، مطرود 
اأننا ن�سطدم بدللة مقلوبة ت�سو�ص الدللة املرجعية عندما نقراأ ن�ّص  من رحمة اهلل« غري 

اأمل دنقل: 
املجد لل�سيطان معبود الرياح 

من قال )ال( 
يف وجه من قالوا )نعم( « )41( 

لقد طرد اإبلي�ص من اجلنة نتيجة ملخالفته اأمر اهلل بال�سجود لآدم، فاأمر القراآن مبخالفة 
اأبا نوا�ص ينفي الدللة القراآنية نفيا كليا، ويدعو عرب ن�سو�سه ال�سعرية  اأن  ال�سيطان، غري 
اإبلي�ص، فتتولد نتيجة هذه الطاعة جنة ال�سهوات يف نف�ص ال�ساعر، وهي �سورة  اإىل اإطاعة 

دراماتيكية يعرب عنها بالقول: )42( 
اإبلي�ســـاوحبـــذا حانـــًة بالكـــرخ تمعنـــا نطيع فيهـــا ب�رضب اخلمر 

ففي حني تن�ص الآيات الكرميات على اجتناب اخلمر والتحذير من اإطاعة ال�سيطان يف 
قوله تعاىل: 

َوامْلَْي�رِضِ  ْمِر  اخْلَ يِف  َواْلَبْغ�َساَء  اْلَعَداَوَة  َبْيَنُكُم  ُيوِقَع  اأَْن  ْيَطاُن  ال�سَّ ُيِريُد  َا  {اإِمنَّ
اَلِةۖ  َفَهْل اأَْنُتْم ُمْنَتُهوَن}. )املائدة/ 91( يثني اأبو نوا�ص  ِ َوَعِن ال�سَّ ُكْم َعْن ِذْكِر اهللَّ َوَي�ُسدَّ
وميدح اخلمر التي تعك�ص دللة الآية متاما، وهو بذلك ينفي الدللة املرجعّية للن�ص القراآين. 

ويف ن�ص اآخر يقول منادما خمارا: )43( 
فقلـــت لـــه عجبـــا بظرف ل�ســـانه
ذهبيرّـــة زيتيـــة  بهـــا  فجـــــــاء 
راأيتهم ال�ســـالة  اإذا جاءنـــا وقـــت 

اأجـــدت اأبـــا عمر فجود لنـــا اخلمرا
فلم ن�ســـتطع دون ال�سجود لها �سربا
يحثونهـــا حتــــى تفوتهـــم �ســـكرا

مل يجد اأبو نوا�ص بًدا من ال�سجود للخمر متوافقا- يف ذلك- مع رف�ص اإبلي�ص ال�سجود 
ب�سبب  كان  اجلنة  من  ال�سيطان  طرد  اأن  اإىل  الإ�سارة  مع  ل�سيطانه،  الطاعة  دائم  فهو  لآدم 

رف�سه ال�سجود؛ اإنها جنته الدنيوية، يفعل اأي �سيء لإر�ساء ذاته امل�ستلبة. 
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للن�ص  املرجعية  الدللة  ينفي  الذي  الت�سحيفي  التنا�ص  لهذا  التربير  ب�سدد  ول�ست 
القراآين نفيا كليا- على راأي كر�سطيفا- ولكنني اأجد من �رشورة البحث اإيراد راأي كل من 

العقاد وطه ح�سني يف هذه الظاهرة اجلديدة يف �سعر اأبي نوا�ص. 
ويقول اأبو نوا�ص اآمرا �سيطانه )44( : 
لـــه قلـــت  ثـــم  اإبلي�ـــس  عـــذرّايلناديـــت  ال�ـــرضاب  هـــذا  ت�ســـق  ال 

فلقد در�ص طه ح�سني تلك الظاهرة، واأرجع الأمر ل�سببني هما: »التع�سب ملذهبه اجلديد 
واإر�ساء ملذهبه الفني، ودعما لجتاهه ال�سيا�سي«. )45( . »اإّنه يحاول اأن يخلق من خلل 
واأعرافا هي من وحي حياته احلا�رشة  اخلمر مذهبا �سعريا جديدا يطرح من خلله قيما 

ولي�ست من وحي حياة اأ�سلفه«. )46( 
واأفا�ص العقاد يف حديثه عن اإبلي�ص اأبي نوا�ص، وا�ستدعى �سورة ال�سيطان يف الكتابات 
اأبو نوا�ص كثري اللهج بذكر ال�سيطان، كثري التعويل عليه  »وقد كان  الغربية، يقول العقاد: 
يف غواياته ومغامراته. . . اإن �سيطان اأبي نوا�ص هو ال�سيطان الذي يريده اأبو نوا�ص« )47( . 

اأواخر  اأن ّ ذلك مل يّطر د يف حياة ال�ساعر باأكملها، ول �سّيما يف فرتة توبته يف  على 
حياته، ولعّله كان �سادقًا يف توبته وزهده، ونكتفي هنا بـاإيراد مثالني يدّلن على ذلك، 

م�سعراً باحل�رشة والندم اللذين ا�ستحوذا على نف�سه، جّراء مع�سيته، فيقول )48( : 
 يـــا ربرّ اإن عُظمـــت ذنوبـــي كـــرثًة
حُم�ســـٌن اإالرّ  يرجـــوك  ال  كان   اإن 
 اأدعـــوك ربرّ كمـــا اأمـــرَت ت�رضعـــاً

اأعظُم رّ عفـــوك  فلقـــد علمـــُت بـــاأن 
 فبمـــن يلـــوذ وي�ســـتجري امُلجـــرُم 

 فـــاإذا رددَت يـــدي فمـــن ذا يرحُم؟ 
ويقول اأي�سا: )49( 

ياأبى الفتى اإال اتباع الهوى ومنهج احلق له وا�سح
فا�سم ُ بعينك اإىل ن�سوة مهورهنرّ العمل ال�سالح

ول اأجد يف هذه الأ�سعار تناق�سًا؛ لأنها قليت يف فرتتني خمتلفتني من حياة ال�ساعر. 
ثالثاً- التنا�س عند ال�سعراء ال�سوفيني:  ●

باأرواحهم  ال�سوفيني، فال�سوفّيون  ال�سعراء  ُنعرج على �سورة اجلنة عند  اأن  ويح�سن 
ال�سفافة، وهيامهم الإلهي، تاأثروا مب�ساهد اجلنة يف القراآن، بكّل ما حتويه هذه امل�ساهد من 
اأنها تك�سف عن روؤيتهم اخلا�سة،  اأ�سعارهم يف هذا املو�سوع  األوان وظلل، ويرى القارئ 
ونظرتهم اإىل اجلنة، ونعيمها املادي واملعنوي، بطعم ميّيزهم عن غريهم من ال�سعراء، ولعّل 
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هذا التمّيز يظهر من خلل مفهوم النف�سال، عند ال�سوفية، حيث » ينتظم مفهوم النف�سال 
يف  الن�سو�ص  هذه  تن�سده  الذي  املغزى  عن  ويك�سف  ال�سويف،  ال�سعر  ن�سو�ص  من  جملة 
العامل  اأو  احلقائق،  عامل  هما:  متباعدين  بعامَلني  الإقرار  الأ�سا�ص  على  القائم  خطابها 
الروحي وعامل املح�سو�سات الذي ما هو اإل ظّل للأول، يّت�سـم بكونـه عر�سيًا و زائًل« )50( ، 

وبناًء على هذا املبداأ، يقيم ال�ساعر ال�سويف موازنة بني جنتني؛ 
الأوىل: جنة املاأوى: املح�ّسة يوم القيامة، وهي بهذا تاأتلف واأو�ساف اجلنة يف القراآن. 
والأخرى: جنة املعنى التي تتخّلق يف قلبه، ل�ستحكام احلّب الإلهي فيه وهو ما ميكن 
اأن ن�سمَيه النفي املتوازي الذي يحتفظ فيه الن�ص الأ�سلي باملعنى، وي�سمح اأن تت�سلل اإليه 

معان جديدة. كما حددت ذلك )كر�سطيفا( 
تنا�س التاآلف يف جنة املاأوى: 

وحتيل جنة املاأوى عند ال�سوفية اإىل ن�سو�ص اجلنة يف القراآن الكرمي، وي�ستحوذ على 
الأرواح، ويدخلون  اإليهم  وترد  قبورهم،  النا�ص من  يقوم  فعندما  م�ساهدها،  قدر كبري من 

اجلنة، يجدون فيها النعيم املح�ّص، وهذا ما ي�سّوره ابن العربي بقوله )51( : 
اأبدانهـــا االأنف�ـــس   ُزورّجـــت 
�ســـهوًة بهـــا  الطبـــع   واأُحكـــَم 
جنـــة يف  الرحمـــن   اأ�ســـكنه 
واإبريقـــه بالكاأ�ـــس   اأطـــاف 

اأعيانهـــا االإن�ســـان  اأظهـــر   اإذ 
بنيانهـــا ال�ســـانع  اأحكـــم   اإذ 
وولدانهـــا احلـــور   يالعـــب 
غلمانهـــا عليـــه   رحمانـــه 

ولعّل �سيغة املبني للمجهول )ُزّوجت، اأُحكم( - حيث ُحذف الفاعل- تدّل على القدرة 
التي ترّد الأنف�ص للحياة مرة اأخرى، وترّد معها طباعها، وي�ستخدم ال�ساعر كلمة )اإبريق( يف 
البيت الأخري، وهي تختلف عن �سيغتها يف لغة اجلنة، اإذ وردت هذه الكلمة جمموعة، ومل 
لَُّدوَن ِباأَْكَواٍب َواأََباِريَق َوَكاأْ�ٍس  ترد مفردة، وذلك يف قوله تعاىل: {َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَ

ِمْن َمِعنٍي} )الواقعة/ 17، 18( . 
ويجنح ال�سويف يف اأ�سعاره نحو اخليال الذي يغّذيه ال�سوق، فُيخّيل اإليه اأنه راأى جارية 

من ن�ساء اجلنة، فيخلع عليها �سفات الكمال، ويوازيها باجلنة الأزلية، حيث يقول )52( : 
 راأيـــت جاريـــًة يف النـــوم عاطلـــة
هـــا حــــَوٌر ترنـــو اإلــــيرّ بعـــني كلرـّ
 وقلت للنف�س: يا نف�س انظري عجبا
ل�ســـاكنها املـــاأوى  جنـــة  فاإنهـــا 

 ح�ســـناء لي�س لها اأٌخـــٌت من الب�رض
فمـــترّ وجداً بــــــها مـــن ذلك احلَور
 هذا اخليـــال فكيف احل�سرّ يا ب�رضي؟ 
وجنـــة اخللـــد ال مـــن جنـــة النظر
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فال�ساعر يف الأبيات يقارن- عن طريق احلوار مع نف�سه- بني اخليال الذي �سّور فيه 
تلك الفتاة، وبنّي احل�ّص احلقيقي يف اجلنة، ويعمل ا�سم الإ�سارة )هذا( على جت�سيد تلك الروؤيا 
اأن ّ هذه اجلارية هي اجلنة بعينها،  النهاية  اخليالية، كي ت�سبح ماثلة للعيان، ويوؤكد يف 

التي ياأوي اإليها الإن�سان. 
ويقابل ابن العربي بني م�سريين خمتلفني: م�سري املوؤمن الذي نال ال�سعادة يف اجلنة، 

والر�سا بجوار ربه، وم�سري الكافر الذي خ�رش الدنيا والآخرة، فيقول )53( : 
 كـــم بني �ســـخ�س يف جنـــان ونهر
 وبـــني �ســـخ�س خا�ـــرض قيـــل له: 

مقتـــدر مليـــك  �ســـدق  مقعـــد   يف 
 يـــا اأيهـــا اخلا�ـــرض ذق َم�سَّ �ســـقر

ْدٍق  اٍت َوَنَهٍر يِف َمْقَعِد �سِ ِقنَي يِف َجنَّ وهذا املعنى يتنا�ّص مع قوله تعاىل: {نَّ امْلُتَّ
ْقَتِدٍر} )القمر/ 55، 54(  ِعنَد َمِليٍك مُّ

جّنة املعنى عند �سعراء الت�سوف »النفي املتوازي«: 
اإىل و�سف جنة  ذلك  يتجاوز  بل  واملادة،  احل�ّص  عند جنة  ال�سويّف  ال�ساعر  يقف  ول 
بقّوة  ل�سخ�ص متّيز  اإّل  اجلنة  تتاأتى هذه  الأخرى، ول  اجلنان  توازي جنة  التي ل  املعنى، 
الر�سا  ينال  فوؤاده، عندها فقط  الع�سق يف  وا�ستقر  الإلهية،  الذات  والرتقاء نحو  الت�سال 

والأمان، ولقد كان ابن العربي بارعًا يف ت�سويره هذه اجلنة بقوله )54( : 
قلبـــي غـــرَي  اخللـــد  جنرّـــة   مـــا 
ويـــــــــدري بالهـــوى  لـــه  قمـــت 
َحجبـــي عـــذاب  اأي�ســـاً  رّ  واإن 

يـــدوُم مـــن  بيـــت  ـــه   الأنرّ
ـــن يقـــوم َمـــن قـــام فيــــــــــه مِمرّ
االأليـــُم املـــوؤمل  عذابنـــا 

ال�ساعر  ينفي  عندما  رومان�سيًا،  مثاليًا  يكون  يكاد  ت�سوير  عن  الأول  البيت  وي�سّف 
ويف  اهلل،  فيه  يذكر  بيت  فالقلب  فيه،  موجود  اهلل  لأن ّ  قلبه؛  يف  اإل  احلقيقية  اجلنة  وجود 
هذا تعري�ص باأ�سياء ميكن اأن حتّل بقلب الإن�سان، غري اأنها �رشعان ما تزول، وهذا من باب 
التخالف املتوازي مع الن�ص املرجعي، وُيلم�ص اأي�سًا من البيت الأخري اأن ّ هناك جحيمني، 
جحيم العذاب احل�ّسي، واجلحيم النف�سي والروحي، وعندها يحجب اهلل نوره وهواه عن قلب 
ال�ساعر، فاإن ّ ذلك ُيعّد مبنزلة العذاب الذي يوؤمل. ويلّح ال�ساعر على ترديد هذه ال�سورة التي 

تربز البْون بني اجلنتني، مرّكزاً على غر�ص التقوى بقوله: )55( 
 اإذا اأخـــذ الفرقـــان مـــن كان يتقـــي
 فما بعـــد ذا مـــن غايـــة يطلبونها
 ففـــي جنة املـــاأوى وجـــوداً حمققاً

وتكفـــريا وعفـــواً  لتقـــواه   جـــزاًء 
وتقديرا  �ســـوى قربه االأعلى وجوباً 
وتوقريا  ويف جنـــة املعنى جـــالالً 

وتطلق القافية يف الأبيات ال�سابقة نوعًا من الإيقاع املو�سيقي، فقافية الراء املطلقة 
امل�سبوقة بحرف مّد مُتّكن القارئ من الرتمّن والتطريب. 
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الُهيام  ت�سيطر عليه حالة من  فاإنها  و �سدق يف ع�سقه،  باملحبة  ال�سويف  اأيقن  واإذا 
َت�سفُّ عن ا�ستياق معموٍد يف قلبه الرهيف، ويف هذا املعنى يقول ال�ساعر يف هذا املقطع من 

مو�سحه )56( : 
الكثيـــب  اإىل 
احلبيـــب  نحـــو 
طبيبـــي  فيـــا 
خـــذين  فقـــال: 

اأ�ســـواقي  دعتني 
م�ســـتاق  دعـــاء 
 هـــل يل مـــن راق 
عـــدن يف   ذلـــك 

فال�سويف- من خلل ما يو�سحه القفل- ل يجد من يطّبه من اأحوال الع�سق الإلهي، 
وما يلقيه من عناء ال�سوق، �سوى دخول جنة عدن، وجاءت هذه املعاين ال�سامية يف ثوب 

لغوي يغذيه احلوار املتداخل مع بع�ص الأ�ساليب الإن�سائية كالنداء وال�ستفهام والأمر. 
ومع اأن ّ مظاهر ال�سيادة واجلاه والكرامات الربانية تتحقق للموؤمن يف اجلنة من خلل 
النعيم املادي، والر�سا الروحي، وقرب اهلل تعاىل، اإّل اأن ّ ال�سويف ي�ست�سعر اأنه ما يزال عبدا 
هلل، فهو يعتقد باأن ّ نعيم العبودية هلل، يفوق كل نعيم �سواه، ول �ّسيما اأن ّ ال�سوفيني يعّدون 
الت�سال الروحي مع اهلل تعاىل اجلنَة الف�سلى لهم، واإذا ان�سغل اأهل اجلنة باأزواجهم، وتنّعموا 
مبلذات اجلنان، فاإن ّ ال�سويف م�سغول بخالقه دائمًا عن كل نعيم حم�سو�ص، وي�سّور ال�ساعر 

تلك املعاين قائًل )57( : 
 اإينرّ �ســـغلُت به النف�ُس ال�ســـعيفة اإذ
درج يف  االأعلـــون  مـــع  كان   واهلل 

 اأ�ســـحاب جنته االأعلون يف �ســـغل
َفِل  ترقى بهم عن ح�سي�س الطبع وال�سَّ

اجلنة،  الرغم من وجود مظاهره يف  على  نف�سه،  الكمال عن  ال�سويف  ال�ساعر  وينفي 
العقيدة،  يف  و�سمّو  احل�ّص،  يف  �سفافية  عن  ينّم  ا  مِمّ هلل،  عبوديته  بدوام  فقط  كماله  ويرى 

وارتقاء يف منازل العابدين، وي�سّور ال�ساعر ذلك بقوله )58( 
يـــراه االأخـــرى  احلـــقرّ يف   كمـــال 
عبـــداً هنـــاك  اأكـــون  اأن   كمـــايل 

 كمـــايل يف اجلنـــان مبـــا ُيـــرى يل
 فمـــا يل وال�ســـيادة قـــل: فمـــا يل؟ 

ملذ  عن  ال�سويف  ذات  ترّفع  املكرور-  ال�ستفهام  طريق  عن  الأخري-  البيت  ويربز 
اجلنان، ويوؤكد ال�ستفهام غر�ص النفي عن طريق اإعادته مرتني. 

ولعّل فيما �سبق ما يك�سف عن نظرة ال�سويف ملقايي�ص العامل املادي، مقارنة مبقايي�ص 
يفّرق  وهنا  قبلتان،  اأي�سًا  والقبلة  جحيمان،  واجلحيم  جنتان،  عنده  فاجلنة  الروح،  عامل 
ل!  كيف  للإلهام،  النهاية  يف  وينت�رش  الإلهامية،  واملعرفة  احل�ّسية  املعرفة  بني  ال�سويف 
وال�ساعر يرى اجلمال الكامل متحققًا يف ذات اهلل، وكيف يجذبه ح�سن اجلنة، وهو ل يرى 

احل�سن احلقيقي اإّل عنده؟ كما يظهر من قول ال�ساعر )59( : 
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تلقـــى جميع احل�ســـن فيه م�ســـورّرافـــاأدر حلاظـــك يف حما�ســـن وجهه

ويت�سكل هذا املعنى يف قول ابن الفار�ص )60( : 
قبلـــت اأ�ســـلي  االآن   فلهـــا 
اأحملـــت رباهـــا  عنـــدي   جنرّـــة 
َخلـــدي يف  يـــدر  مل  خلـــد   دار 

اأر�ســـى قبلتـــيرّ  ذاك منـــي وهـــي 
جنتـــيرّ مـــن  لتهـــا  ُعجرّ حلـــت  اأم 

 
ـــه مـــن ينـــاأَ عنهـــا يلـــَق غـــيرّ  اأنرّ

اإيقاعًا  املقتب�ص  الن�ص  ليعطي  اللغوية،  قدراته  ال�سابقة  الأبيات  يف  ال�ساعر  ويوظف 
�سوتيًا، عن طريق اجلنا�ص ال�سوتي بني كّل من )اأحملت، اأم حلت( ، وبني )خلد خلدي( ، كما 

اأن ّ التقدمي للم�سند اإليه يف البيت الثاين( جنة( يعطي اخت�سا�سًا وتاأكيداً على هذه اجلنة. 
وهكذا نلحظ من خلل الأ�سعار ال�سابقة، بع�ص مظاهر الفل�سفة ال�سوفية التي ترى اجلنة 
الأدب ب�سورها وتعابريها،  اأْثرت  قد  من منظار خا�ص بها، ميّيزها عن غريها، وبذا تكون 
ًا ائتلفيا من جهة،  وطريقة عر�سها، حيث تن�ساف اإىل امل�ساهد ال�سعرية الأخرى، لتوؤ�س�ص تنا�سّ

وتنا�سا منفيا متوازيا من جهة اأخرى يختلف يف بع�ص م�ساربه و م�ساهد اجلنة يف القراآن. 
خامتة: 

اجلنة يف  معرّبة، عن �سور  رائعة، وملحات  ومقتطفات  �رشيعة،  �سبق جولة  ما  كان 
اأخيلة املبدعني، وي�ستطيع الباحث اأن ي�سجل اأهم النتائج التي تو�سل اإليها، وهي كما 

ياأتي: 
كانت اجلنة وم�ساهدها- وما زالت- مو�سوعا حاثا للمبدعني على تبني �سورها . 1

الفذة على م�ستوى امل�سامني القراآنية كالتقوى واجلهاد والتوبة، وعلى م�ستوى ال�سكل الفني 
لغة واأ�سلوبا. 

جتلي ظاهرة التنا�ص بنوعيه- التاآلف والتخالف- يف اأخيلة املبدعني؛ حيث قام . 2
الباحث بتحليل كثري من النماذج النرثية وال�سعرية لإثبات ذلك، ويعتقد الباحث اأن الزاوية 

التي تناول من خلها �سورة اجلنة تعد جديدة يف جمال الدرا�سات احلديثة. 
اأثبت الباحث اإمكانية تطبيق النظريات النقدية احلديثة على ن�سو�ص قدمية، كما . 3

طبق مفهوم التنا�ص ح�سب منهجية )جوليا كر�سطيفا( وذلك �سريا نحو التلقح احل�ساري 
بني القدمي واجلديد، والتفاعل الن�سي بينهما ا�ستكمال للدائرة النقدية الإن�سانية عرب ع�سور 

الأدب قاطبة. 
اأبي . 4 ال�ساعر  ال�سويف، وعند  ال�سعر  التنا�ص وبروز جتلياته يف  البحث تنوع  اأظهر 

نوا�ص، مما يحتاج اإىل درا�سة معمقة و�ساملة. 
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