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إن لكل جنس أديب ُهويََّتُه ووجهته ورؤيته ومشروعيته، والشعر من األجناس األدبيـة               
وخباصة الشعر الغنائي، ملا يوظفه وما يعتمد عليه من طاقات إبداعية وما ينتج عنه مـن دالالت    
ومدلوالت، والشعر الصويف أقوى هذه األنواع من حيث العمق الشاعري امللحمي، ملا يتعـانق              

خلوارق والواقعيات والتاريخ والعواطف اإلنسانية السامية، وما يوغل فيه من حكمـة،            فيه من ا  
  . وما حيمل من قيم األمة العربية اإلسالمية

ولعل النص الشعري الصويف يكون نصا تفاعليا تبادليا حيتاج إىل حماورة واستقراء بنياته               
ص ينفتح على إبداعية مواكبة أو خمالفة       وأدائه واستنطاق أبعاده ودالالته وتشكيالته مما جيعل الن       

  . لعصره
جيدها تقوم على وحدة احلب     " حتية املشتاق وتنجية األشواق   "واملتأمل لقصيدة الشاعر      

 الذي أويت جبوامع الكلم وخص ببدائع احلكم وعلم ألسنة          - صلى اهللا عليه وسلم    -لرسول اهللا   
مل العلوي حبثا عن ميالد جديد متخلـصا        العرب؛ هذه القصيدة اليت رحل فيها الشاعر إىل العا        

بذلك من معاين النقص والترابية متشبثا باحلقيقة العليا سائحا يف عامله الروحي، واليت بناها بناء               
تقليديا على حبر اخلليل بن أمحد الفراهيدي؛ حبرالبسيط، وجعلها قصيدة متشابكة الرؤى،فهـو             

لصوفية، فإذا بنا يف حواريات صـوفية راقيـة         تارة يقرن احلب بالسكر وطورا ينتشي باخلمرة ا       
فإذا هبذه اخلمرة تتحول إىل مخرة املعرفة والوصول إىل         ,  وأحيانا يوجل مقامات وأحوال األنبياء    

  . املعية اإلهلية
ففي هذه األجواء كانت رحلة الشاعر املغريب ابن اخللوف الذي عذبه الشوق وحرقـه                

ائط ليعمق هواجسه اإلميانية يف جتربته الشعرية هذه مرفرفا         التطلع إىل معارج النور؛  فتوسل بوس      
وهذا بعد التآكل الداخلي لألمة     , جبناحيه يف تائيات الشعر العريب؛ وخباصة تائيات املديح النبوي        

  . العربية والتكالب النصراين عليها
وروح فهذا النص مرتبط بالتطور والتراكم املعريف مشدود إىل إيقاع الكتابات الصوفية              

التراث اإلنساين العميق ولذلك سنبحث عن هذه التقاطعات وعن االمتصاصات، وكيفية حتاور            
النص مع النصوص السابقة له وكيف استحضرها أو امتصها إثباتا ونفيا، نقال أو تعميقا، تكثيفا               

ـ               ذا أو تفكيكا، مبينني يف ذلك مرجعياته الثقافية والشعرية؛ هذه املرجعيات اليت كانت بؤرة هل
  ". بالتناص يف تائية ابن اخللوف"النص ولذلك عنونت مذكريت هذه 



وقد قسمتها إىل متهيد وثالثة فصول؛ حيث تناولت يف التمهيد التناص من منظور غريب                
مث من منظور عريب، سواء من حيث الدالالت املعجمية أم الدالالت االصطالحية معرجة على              

    .  والعربية خباصةتطوره يف الدراسات النقدية الغربية
حيث حاولت إبراز شخـصية     " ببوابات البحث وسياجاته  "فعنونته  : أما الفصل األول    

الشاعر وثقافته من خالل مصادره الرئيسية اليت استقى منها معارفه؛ كما عرفـت بالـديوان               
ـ               وء وبالتائية مث وقفت وقفة تأويلية للعنوان، ألن العنوان شفرة رامزة ودليل إشهاري ونقطة ض

كاشفة تدخلنا إىل رحم القصيدة كما يكشف العنوان عن بيئته وعن مقصديته، ألنه انتقائي يف               
  . معظم احلاالت واختزايل للنص

والذي يعين نتاج مفهـوم     )" العميق(بالتناص العمودي   "فقد عنونته   : أما الفصل الثاين    
احلاضر تالمحـا فنيـا     عميق بتجليات رؤيوية خمتلفة حيث تتالحم النصوص السابقة مع النص           

وإيغال  يف مصادره األساسية عـن       , مجاليا ال ميكن فك شفرات النص اجلديد إال بعد وعي فين          
طريق فك اإلشارات الرامزة إىل تلك النصوص الغائبة؛ألن الشاعر حياول باستمرار أن يواري ما              

للعثور على إحيـاءات    أخذه بالتحويل والتغيري واإليهام، مما استلزم مين استبطان النص احلاضر           
النص الغائب؛ ألن هذا التناص يستدعي التأويل فال يبدو ظاهريا وال تتجلى مجالياتـه إال مـن               

وتنويع تقليب النص على وجوهه بالعودة إىل املعاجم املختـصة          , خالل التلقي والقراءة والتأمل   
 اجلمـال   واالصطالحية وإىل شروح الشعر القدمي والصويف خاصة، وخباصة حـني يوغـل يف            
  .واجلالل وميتص معاين اخلمرة اإلهلية ويستدعي املراسيل الشعرية كاملرأة والطيور وغريها

ولعل أعمق ما يف قصيدة الشاعر حني يسيح يف آي القرآن ويغرف من معاين الـشعر                
فمـرة يكـون   ,اخلمري؛فقد استطاع معانقة هذه النصوص الغائبة وأبدع فيها دالالت جديدة        

مما خلق عالقات بني هذا املوروث مـن        ,يا و مرة تناصا تأويليا وأخرى تناصا فنيا         تناصا اجترار 
  .جهة وبني رؤيته وواقعه العريب اإلسالمي من جهة أخرى

؛ هذا التناص الذي يعىن به      )"السطحي(بالتناص األفقي   "فقد عنونته   : أما الفصل الثالث  
 والذي ينطلق من اإلتيان مبعاين النص       األخذ واالحتذاء والسرقة والغصب واالقتباس والتضمني،     

الغائب أو ألفاظه أو اإلشارة إليها أو إعادة بنية النص الغائب، فتتـراكم نـصوص اسـتوعبها                 
الشاعر ووظفها بالزيادة والنقصان والقلب والتضاد، وهذا ما وجدناه مـع احلـديث النبـوي           

ة اإلمـام البوصـريي الـيت    الشريف وكذلك مع بعض األشعار العربية التقليدية وخباصة قصيد   



حاكاها شكال ومضمونا ووزنا نتيجة لتأثره به ولشهرة القصيدة أيضا، إذ يبدوا التفاعل النصي              
  . ظاهرا يف عمومه

وختمت هذه املذكرة ببعض املالحظات اليت ميكن أن أعتربها نتائج هلذا البحث، كما 
ول تأويلها وفق طرق الرؤيا اعتمدت تقنية التناص كمنهج ألصف الظاهرة و أصنفها مث أحا

وقد اعترضتين إشكالية تتمثل يف قلة الدراسات ,والتأويل ووفق املعطيات الفنية و املوضوعية
احلديثة سواء هلذه الشخصية املغربية الفدة أم لقصائد ديوانه؛ وما تصنيفي هذا يف حقيقة األمر 

 التناص السطحي يف هذه إال تصنيف لتسهيل القراءة، إذ أنه يتشابك التناص العميق مع
القصيدة، وإمنا حاولت جاهدة أن أصنف الصنفني وفق مقدريت واستطاعيت، وأخذت بأغلبية 

  . اللون؛ أي بغلبة نوع التناص على أبيات معينة
وتلكم أهم ما ميكن إيراده يف هذه العجالة لصعوبة املنهج ولطول القصيدة وقـصرمدة              

در ومراجع هامة كانت يل عوناعلى فك طالسـم         الدراسة ويف كل ذلك فقد عدت إىل مصا       
  . هذه القصيدة؛ ألن قصائد املديح النبوي عبارة عن نسخ مكرََّرة أو مكرَِّرة بعضها البعض

وقد حاولت االتكاء على بعض الدراسات احلديثة واألجنبية واملترمجة مترمسة يف ذلـك          
 شاطئ األمان لـوال معينـة اهللا        خطى الباحثني علين أصل إىل مبتغاي، وماكان يل أن أصل إىل          

حممد زغينة الذي كان خري هاد يل يف هـذه          / سبحانه وتعاىل يل ومساعدة أستاذي املشرف د      
الرحلة، وأمتىن أن أكون وفية لكل توجيهاته، كما أتقدم بالشكر إىل كل أساتذيت الذين علموين               

  . لمة الطيبةيف كل املراحل، وإىل كل من أمدين بيد العون واملساعدة ولو بالك
ويف اخلتام ال يسعين إال أن أقول مهما أويت اإلنسان من معرفة وعلم فهو يف حاجة إىل                 

ألن الكمال هللا سبحانه وتعاىل، وأرجو  أن يأيت من بعدي من يكمل هـذا               , من يبلور معارفه  
  . بعزيزالبحث لتكتمل رؤاه ودالالته لينتفع به رواد املعرفة وباحثوا األدب وما ذلك على اهللا 

  
  
  
  
  
  
   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المفهــــــوم: أوال 
   

    في اللغـة الفرنسيـــة  - أ
  في اللغة اإلنجليزیة   - ب
   في اللغة العـربيـــة - جـ

  
  صطلح الم: ثانيــــا   

  

  في اللغتين الفرنسية واإلنجليزیة  - أ
   فــي اللغـــــة العــــربــيــــــة  - ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المفهوم والمصطلح  :                                                      التمهيد 

  

ɍاملفهوم: أو :  
  

النص الشعري ليس  عاملا  منغلقا على نفسه، وإمنا هو امتدادات عميقـة داخـل                
سياقاته اخلارجية واحمليطة به، هلذا فإننا ويف الفترة األخرية، ومع هتافـت النقـاد علـى                
الدراسات النقدية احلديثة، حتول النص الشعري إىل عامل منفتح على عوامل جديدة أدت به              

 ألنه يف خضم هذا الزخم الصويت املتعدد جيد الشاعر نفسه يف             - التأثر والتأثري  -تفاعلإىل ال 
صراع دائم ضد أساليب اآلخرين ليختط يف األخري طريقه اخلاص، وميتلك أسلوبه اخلاص،             
وهذا التفاعل اخلصب بني النصوص  احلاصل عن استحضار التجارب الشعرية لɈخرين مث             

وسنبني مفهومه  " Intertexte"التناص  : ية اخلاصة، هو ما نسميه    دجمها يف التجارب الفن   
  :وفق اخلطة التالية

  : يف اللȢة الفرȹسية-أ
Intertextualité: «Ensemble des relation qu’un texte et notamment 

un texte littéraire entretient avec un autre ou avec d’autres, tant au plan de 
sa création. (par la citation, le plagiat, l’allusion, le pastiche…etc.) qu’au 
plan de sa lecture et de sa compréhension par les rapprochements 
qu’opère le lecteur» )1( .  

       

 -بصفة خاصة -وهذا مؤداه أن التناص هو جمموعة العالقات اليت تربط نصا أدبيا            
من خالل االقتباس، االنتحال، التلميح،     (يف مستوى إبداعه    نص آخر أو نصوص أخرى،      

  . ويف مستوى قراءته وفهمه بفضل الربط الذي يقوم به القارئ )اƀ.... املعارضة
Et Intertextualité : «Réseau des  idées, des discours, des motifs 

culturels, qui entretien correspondance avec une œuvre» )2(   

مؤداه أيضا أنه شبكة من األفكار واخلطابات واملوضوعات الثقافية اليت تدخل يف و
  . تفاعل مع أثر أديب ما

Et l’intertextualité aussi : «Est la relation que le sujet d’énonciation 
met entre des textes qui sont ainsi en dialogue entre eux, se recomposant 
entre eux a travers la culture du sujet. l’intertextualité implique qu’il n’ya 

                                                 
(1) – Le petit La Rousse Compacte, Le premier du siècle, Canada, Juillet 2000, P 555.   
(2) – Bernard le charbonnier Dominique, rincé pierre, Brunel Christiane Moatti, littérature textes et 
documents, introduction historique de Pierre Miquel xx siècle. collection Henri Mitterrand. France, 
juillet 1998, p 875.  



  المفهوم والمصطلح  :                                                      التمهيد 

  

pas de sens arrêté, mais que la sémantique d’un texte est une 
dynamique». )1(   

وهذا يعين أن التناص هو العالقة اليت يوجدها موضوع اخلطاب بـني النـصوص              
 خالل املوضوع حيث ال يقتـضي التنـاص         املتحاورة فيما بينها،  واليت يعاد تركيبها من       

  . وجود معىن هنائي، بل يقتضي الداللة السميائية لنص ما
وخالصة القول و بعد تصفحي لكثري من املعاجم اللغوية واألدبية تـبني يل بـأن                 

التناص يف الدراسات النقدية الفرنسية ال يعين إال بعض الشبكات املتصلة ببعضها البعض؛             
 وتفاعلها وإحداثها لعالقات معينة ثقافيا وتأويليا بواسـطة تقنيـات           أي تداخل النصوص  

معينة، كما بينا آنفا؛ فالتناص إذن وفق هذا املنظور عبارة عن تقنية منهجية ينظرمن خالهلا            
إىل بنية النصوص األدبية وتكوهنا يف أدوارها املختلفة مما يكشف عن منابعها األصلية وعن              

وف اليت حتيط به واملواقف اليت جعلته يستدعي النصوص السابقة          ثقافة املبدع نفسه والظر   
أو احملايثة لبناء نص تتوفر فيه اآلنية واملعاصرة، أي األصالة واملعاصرة، ألنه ال ميكـن ألي                

ȟنص أن ينشأ من فرا .  
ǡ-ةɅȂليƱɋة اȢيف الل  :  

Intertextuality : «denotes a transposition* of one or several sign systems 
into another or other, but this not connected with the study of sources» )2(    
  

 النظام اإلحايل أو األنظمة اإلحالية إىل نظـام         **وهذا مؤداه أن التناص يعين حتويل     
إحايل آخر أو أنظمة إحالية أخرى ولكن رغم ارتباط النصوص بعضها ببعض إال أنـه ال                

    :  لنص اجلديد وهو أيضاينفي تفرد ا
«any texte is the absorption and transformation of another»  )3(  

                                                 
(1) –Claude Kannas, La Rousse, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, assistée de 
Janine Faure, Décembre, 1994, p 255  
Et voir :Jean Dubois, Mathee Giacomo, Louis Guespin Christian Marcellesi, Jean Baptiste Marcellesi, 
Jean Pierre  Mevel, Dictionnaire de L’linguistique et des sciences de langage. Italie. Septembre 1999, p 
255.   

  
(2) –J.A. Cuddon, Dictionary of literary terms and literary theory, third edition, printed in England by 
clays, LTD. STI VES PLC. 1976. 1977. 1979. 1991, p 454.    

   . 454ص :  نفسه- (3)
*Transposition: Is a Freudian term. 

   ).التسامي عند فرويد(حتويل القضايا الواقعية إىل حلم مث حتويلها إىل رموز، من باب ما يسمى : عند فرويد: التحويل**



  المفهوم والمصطلح  :                                                      التمهيد 

  

  كل نص هو حتويل وتشرب وامتصاص لنصوص معينة، وهو : ومؤداه
«Is not an isolated phenomenon on but is made-up of a mosaic of 
quotations» )1(  

هرة أحادية ولكن هو جمموعة من فسيفساء والذي مؤداه أن النص األديب ليس ظا
  . اإلستشهادات

فالتناص إذن يف اللغة اإلجنليزية عبارة عن امتصاص نصوص لنصوص أخرى مع الزيادة 
  . والنقصان والتغيري والتحويل، مما جيعل النص الواحد يكتƕ  بنصوص أخرى ال عد هلا وال حصر

øة العربية-جȢيف الل :  
نصصت احلديث أي رفعته : رفعه وأظهره، نقول: الشيءمن نص، نصا، : التناص  

ما رأيت رجال أنص احلديث من الزهري أي أرفع : وقال عمرو بن دينار .)2(إىل صاحبه
 والنص مصدر وأصله أقصى )4( والنص أصله منتهى األشياء ومبلȠ أقصاها)3(له وأسند

 فالنص إذن الرفع )5(منتهاه: الشيء الدال على غايته أو الرفع والظهور ونص كل شيء
 ،مضايقة بعضهم بعضا يف مكان ضيق، )6(ازدحام القوم: والتناص. والظهور و املنتهى

   )7(جعل بعضه فوق بعض: وتدافعهم يف حلقة جتمعية واحدة، ونصص املتاع
: ، أي املشاركة واملفاعلـة والتعديـة ومنـه)8(مصدر الفعل على زنة تفاعل: والتناصص

عضه على بعض، ومنها ينصهم أي يستخرج رأيهم ويظهره، ومنه إذا جعلت ب: نصصت«
   )9 (»نص القرآن ونص السنة، أي ما دل ظاهر لفظها عليه من األحكام: قول الفقهاء

وهبذا فالتناص يف اللغة العربية هو املنتهى والرفع واإلظهار واملفاعلة يف الشيء، مع   
  .  املشاركة والداللة الواضحة واالستقصاء

                                                 
  . 454 املرجع السابق، ص – (1)
  . 843/ 3ص .، مادة، ن1986، 2 أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مؤسسة الرسالة، ط– (2)
  . ، اإلصدار األول)CD( املوسوعة الشعرية – (3)
   ).CD( نفسه – (4)
  . 843/ 3 أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، – (5)
  .  472، ص 1960ة، منشورات، دار مكتبة احلياة، بريوت،  أمحد رضا، معجم مƒ اللغ– (6)
  . 926/ 1، 1989 إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، دار العودة، أسطمبول، تركيا، – (7)
، يوليو، 82/83/، ع6عبد الواحد لؤلؤة، من قضايا الشعر العريب املعاصر، التناص مع الشعر العريب، جملة الوحدة، س:  ينظر– (8)

  .  14، ص 1991أغسطس، 
  . 6/442 ابن منظور، لسان العرب، حتقيق جمموعة من األساتذة، دار املعارف، مصر، – (9)
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  : املصطلح: اǭاȹي
  :  يف اللȢتƙ الفرȹسية واƱɋليɅȂة-     أ

إذا ما تتبعنا التناص وبدايته األوىل، جند أنه مصطلح نقدي أطلق حديثا وأريد به 
 Formalistes"تقاطع النصوص وإقامة احلوار بينها؛ فقد بدأ حديثا مع الشكالنيني الروس

Russes " وضح مفهوم التناص العامل الروسي ضمن احلديث عن الدراسات اللسانية، وقد
 حيث )1("فلسفـة اللغـة" مـن خـالل كتابـه (Mikhaïl Bakhtine)خمائيل باختني 

يرى بـأن اللغة األدبية تقوم على التعدد اللساين الذي يكون أساسه احلوار الذي هو 
 فالنص )2(سلسلة من احلوارات يف اŎتمع، وبفضل هذا احلوار يفهم موضوع اخلطاب

  . )3(عنده يدخل يف حوارات مع نصوص أخرى
الوقوف على حقيقة التفاعل الواقع يف النصوص، يف : كما عين باختني بالتناص  

استعادهتا، أو حماكاهتا لنصوص أخرى أو ألجزاء من نصوص سابقة عليها والذي أفاد منه 
ميذة باختني بعد ذلك العديد من الباحثني حƓ استوى مفهوم التناص بشكل تام على يد تل

) Julia kristeva(الباحثة الناقدة البلغارية األصل الفرنسيـة اجلنسيـة جوليا كريستيفا 
و ياكبسون، ) Todorov( مواكبة قطار اللسانيني أمثال تودوروف )4(خرجية السربـون

وصدرت يف " م1967، 1966"وقد ظهر التناص يف عدة أحباث هلا، كتبت بني سنيت 
وأعيد نشرها يف كتابيها ) Critique" (كريتيك"و) Tel-Quel(" تيل كيل"جمليت 

وكذلك يف مقدمة ) Le texte de roman(ونص الرواية ) Sémiotique" (سيميوتيك"
عن شعرية ) Mikhaïl-bakhtine(الترمجة الفرنسية لكتاب ميخائيل باختني 

 نـص التناص هو التفاعل النصي يف«ورأت بأن  )Dostoïevski()5(دوستويفسكي 
           )6(»بعينـه

                                                 
  . 1 ص 2003، 38، جملة أفق إلكترونية، العدد "جدارية حممود درويȈ منوذجا) "النشأة واملفهوم(إميان الشنيين، التناص :  ينظر– (1)
  . 46، ص 1987، 2ب الروائي، ترمجة حممد برادة دار األمان، الرباط، طخمائيل باختني، اخلطا:  ينظر– (2)

(3) - Daniel bergez, l’explication de texte littéraire, 2eme édition revue et augmentée, 
dnod, paris, p 74.    

  .  1، جملة أفق إلكترونية ص )النشأة واملفهوم(إميان الشنيين، التناص : ينظر– (4)
  . 23، ص 1998 حسن حممد محاد، تداخل النصوص يف الرواية العربية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، – (5)
   .20:عبد العاطي كيوان، التناص القرآين يف شعر أمل دنقل، ص  -  (6)
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 )1(»التقاطع والتعديل املتبادل بني وحدات عائدة إىل نصوص خمتلفة«والتناص عندها هو 
 وأثر )2(»كل نص هو استعاب وامتصاص وحتويل لنص أخر«مث عربت عنه بأن 

التداخل "و " تداخل السياقات"الشكلنيون كان واضحا من خالل استخدام باختني مقولة 
عند كريستيفا؛ إنه حتويل واقتطاع من نص " التناص"فهو يتماس مع مصطلح " السيميائي
  .)3(إىل آخر
 على البنيوية لتنفي بذلك 1966إذن فجوليا كريستيفا كان متردها واضحا منذ   

، حيث استطاعت )4(» ليكون بديلها النص املفتوح-عند البنيويني-مقولة النص املغلق «
لح التناص مما أدى بالنقاد والكتاب إىل االعتراف هبا استبدال مصطلح احلوارية مبصط

حنن «) Roland Barthe(ومن ذلك قول روالن بارت " التناص"كرائدة من رواد منهج 
وهي : مدينون جلوليا كريستيفا باملفاهيم النظرية األساسية اليت يتضمنها تعريفها للنص

، Signifiance، التدليل Productivité، اإلنتاجية Practice Signifiantاملمارسة الدالة 
  . )Intertexte «)5، التناص Geno-Texte، النص املولد Pheno-Texteالنص الظاهر 

إال أن البعض يرى أن هناȫ روادا آخرين هلذه التقنية املنهجية قبل جوليا كريستيفا   
) Bakhtine(الذي يرى بأن الباحث السيميولوجي باختني " جرمياس"ومنهم الباحث 

 ولعل هذا يعود الرتباط جوليا .)Intertexte()6(كان أول من استعمل مفهوم التناص 
، وقدمت له "شعرية توستويفسكي"كريستيفا مبخائيل باختني؛ ألهنا من ترمجت كتابه عن 

بأفكارها اجلديدة الداعية إىل التناص بدل احلوارية، مما أدى بالبعض إىل االعتقاد بأهنا مل 
 قامت باستبدال مصطلح بآخر، وبنت عليه فكرهتا اجلديدة املأخوذة من تأت جبديد وإمنا

أفكار باختني، ومن جانب آخر فإن مفهوم التناص كان واضحا عندما راح النقاد 
يدرسون عالقات التأثر والتأثري بني اآلداب العاملية ويقارنون بينها؛ فيما يعرف باألدب 

س النقدية املعاصرة؛ حيث ظهر يف بادئ األمر كما املقارن مث تبلور مفهومه أكثر يف املدار
                                                 

  . 1 دمشق، ص 2001ان ، نيس355 حسان فالح أوغلي، التناص، اقتحام الذات عامل اآلخر، جملة املوقف األديب ، العدد – (1)
(2) - Daniel bergez, l’explication de texte littéraire, p 74.    

  . 225 رجاء عيد، القول الشعري، منظورات معاصرة، منشأة املعارف، مركز الدلتا للطباعة، اإلسكندرية، ص – (3)
  . 226 نفسه، ص – (4)
  . 24بية، ص  حسن حممد محاد، تداخل النصوص يف الرواية العر– (5)
  .   15، ص 1998عبد العاطي كيوان، التناص القرآين يف شعر أمل دنقل، مكتبة النهضة املصرية، املنصورة، :  ينظر– (6)
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وأول من " Dialogisme" عند املدرسة الشكالنية الروسية باسم احلوار -سابقا-قلنا 
 الذي )1(وظف هذا املفهوم هو شلوفسكي مث تبعه ميخائيل باختني مث جاء بعدƵا أريفي

ض وتدخل يف عالقة جمموعة نصوص تتعالق  وتتصل ببعضها البع«يرى بأن التناص هو 
؛ مث راحت الناقدة الفرنسية جوليا كريستيفا متضي به أشواطا واسعة يف )2(»مع نص معطى

 مصطلح *حيث أطلقت على احلوار" علم النص"دراستها النقدية وخاصة يف كتاهبا 
" عرب النصوص"العالقة بني خطاب اآلخر وخطاب األنا، مث باسم«: احلوارية وعرفتها بأهنا

Transtextualité مث التصحيفية**Paragrammatisme " ثانيا مث ظهر عندها مبفهوم
كل نص هو امتصاص أو حتويل لوفرة من :ثالثا وذلك يف قوهلا)Absorption(االمتصاص 
وهكذا شاع مصطلح التناص يف حقل الدراسات النقدية بني الباحثني .)3(»النصوص

 املتحققة داخل النص أو بني نصوص والدارسني، إذ حاولوا الكشف عن خمتلف العالقات
خمتلفة وظهرت بذلك مصطلحات فرعية جتسد هذه العالقات، وأهم هذه االجتهادات اليت 
أغنت حقل التعامل مع النص األديب، وطورت املفاهيم املتصلة بالعالقات النصية، دراسة 

حيث  Transtextualitéحول ما يسميه باملتعاليات النصية  )J. Genette(جريار جنيت 
، ويقصد بالتعاليـات 1982استعمل جنيت هذا املفهوم ليحل حمل التناص سنة 

وهكذا يتجاوز .)4(» تعالق النصوص بعضها ببعض بطريقة ظاهرية أو خفية «النصيـة
حيث حدد مخسة أمناط من ،L’architextualitéالتعايل النصي املعماريـة النصيـة 

، Métatexte، امليتانص Paratexte، املناص Intertexteالتناص : التعاليات النصية وهي
  .)Hypotexte)5، النص السابق Hypertexteالنص الالحق 

                                                 
  41ص) د،ت( مجال مباركي، التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، دار هومه، إصدارات رابطة اإلبداع الثقافية، اجلزائر،– (1)

(2)  -  Mourrice delacroix. Fernand hallyn, introduction aux études littéraires, méthodes 
du texte, 1re édition, 6e tirage, 1995. p 117.  

  . ذلك احلوار الذي تقيمه النصوص فيما بينها:  احلوار *
  .مفهوم مأخوذ عن رائد األلسنية دوسيسري التصحيفية تعين امتصاص عدة معاين لنصوص غائبة داخل النص الشعري املقروء، وهو  **
  .78:،ص1991، 1 –للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط  جوليا كريستيفا، علم النص، ترمجة فريد الزاهي، دار توبقال – (3)

(4) – Eve feuille bois, L’intertextualité comme méthode de critique littéraire : définition 
et postulats, La Transtextualité, documents, trouvé sur l’internent    

، وينظر سعيد 103:، ص1997مارس / ، يناير 3، ع25مجيل محداوي، السيميوطيقا والعنونة، جملة عامل الفكر اŎلد :  ينظر– (5)
. 218 ص 1999 ، مايو 32 ،ج8طني التفاعل النصي والترابط النصي بني نظرية النص واإلعالميات، عالمات يف النقد، مج يق

  .   96:، ص1989، بريوت، 1سعيد يقطني، انفتاح النص الروائي، املركز الثقايف العريب، ط: وينظر 
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 فمصطلح التناص إذن إضافة جديدة إىل حقل الدراسات النقدية احلديثة، يثريها 
ويعليها، بوصفه بؤرة جامعة ملختلف املعارف واخلربات والثقافات اإلنسانية املتعددة أو 

 يهمين النص حاليا من حيث «: Architext"جامع النص"ل جريار جنيت يف كما يقو
تعاليه النصي، أي أن أعرف كل ما جيعله يف عالقة خفية أو جلية مع غريه مـن 

للنص؛ إذ يظهر ) أحادي(فريفض كل تصور وحداين "هود بني"، وأمـا)1(»النصـوص
ىل هذا املعىن ريفاتري حيث ،ويذهب إ)2(النص عنده كمجال اللتقاء خطابني على األقل

الكلمة أو العبارة تصبح شعرية، إذا كانت حتيلنا إىل أسرة كلمات أخرى «يرى أن 
موجودة سلفا، وإذا كانت عبارة فهي حتيلنا إىل النمط الذي يتسم به تركيبها يف تلك 

حتويال وتذويبا لنصوص عديدة مكتشفة من «، وجيعل لوران جيين من التناص )3(»األسرة
  .)4(»رف نص مركز هو حيتفȘ بقيـادة املعـىنط

وهكذا يبقى النص حصيلة ثقافية وحضارية لرحلة األديب عرب إبداعه بل عرب 
حياته كلها؛ فإنتاج التناصات ال يتم إال من خالل تقاطعاهتا مع الذات اليت يعاد عرب 

لوضع سريورهتا إعادة إنتاج هذه التناصات، وإعطاؤها دالالت جديدة نابعة من ا
تالقح «التناص هو ) J. Genette(، أو كما يقول جنيت )5(ثقايف ملؤلف النص/ السوسيو

النصوص عرب احملاورة واالستلهام واالستنساǷ بطريقة واعية أو غري مقصودة كما هو 
  .)6(»الشأن لدى كريستيفا وباختني

ع واحد وهو وهبذا تتعدد مصادر التناص، وتتباين يف ما بينها إال أهنا تصب يف منب  
 عبارة عن نسيج من امللصقات والتطعيمات؛ إنه لعبة منفتحة «النص نفسه ألن النص هو 

، فالنص األديب إذن ليس نظاما مغلقا، كما زعم الشكالنيون )7(» ومغلقة يف الوقت ذاته
" تيـل كيـل"مؤسـس جملـة ) F-sollers(الروس، وإمنا هو كما يؤكد فيليب سولر 

                                                 
  .90: ص1986، 2جريار جنيت، مدخل جلامع النص، ترمجة عبد الرمحان أيوب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط – (1)
  .29:، ص1991النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، عمر أو كان، لذة :  ينظر– (2)
  .21:دنقل، ص عبد العاطي كيوان، التناص القرآين يف شعر أمل – (3)
  . 29 عمر أوكان، لذة النص، أو مغامرة الكتابة لدى بارت ص – (4)
  . 39:ة صحسن حممد محاد، تداخل النصوص يف الرواية العربي:  ينظر – (5)
  .103:والعنونة، صيقا ط مجيل محداوي، السبميو– (6)
  . 20:، التناص القرآين يف شعر أمل دنقل، صعبد العاطي كيوان:  ينظر– (7)
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)Tel, Quel (ـة مقعـرة ملعـان ودالالت متغرية متباينة معقدة يف إطار أنظمة عدس
  .)1(سياسية دينية سائدة

وهذا البحث يف النصوص املتداخلة أدى إىل ظهور أشكال أدبية خمتلفة يف النقد   
وغريها لتستمر األحباث املستفيضة يف النقد ... الغريب مثل االنتحال واهلجاء والباروديا

ل نظرية التناص جبانبيها النظري والتطبيقي، حƓ أصبح مصطلح التناص الغريب املعاصر حو
؛ واعتربه جوهر 1979إجراء نقديا يف املنتدى الدويل للبويطيقا الذي نظمه ريفاتري سنة 

الشعرية يف النص األديب، كما تبىن يف آخر أعماله عن األسلوبية صيغة التناص كمرتبة من 
ور هذا املفهوم وتتضح أهدافه وغايته ليصبح حمور معظم وهكذا يتبل. )2 (مراتب التأويل

الدراسات النقدية الغربية؛ حيث ساƵت شهود كثرية يف حتديد مفهومه وتطبيقه على 
ميشال فوكولت (اخلطاب األديب القدمي واحلديث ونال احلظوة من قبل فريق جملة تيل كيل 

"Michel Foucault"روالن بارت،"Roland bartheدري ȫداوجا"Jacques Derrida" ،
  .)3()اF-Sollers..."ƀ"و فيليب سولـر "J-Kristeva"جوليا كريستيفا 

ونتيجة لكل هذا أصبح اخلطاب النقدي املعاصر ال ينظر إىل النص األديب على أنه   
حدث انعزايل فردي، ولكنه أصبح نتاجا تفاعليا وتضاعف العديد من النصوص األدبية 

للكاتب والشاعر، ألنه ال يوجد كالم يبدأ من ي التناص إذا ضرورالسالفة واملتزامنة؛ ف
فراȟ؛ فهو بعث للتراث احلضاري من جديد، أو قراءة له وفق رؤى خمتلفة وبتقنيات 

  . حداثية سواء أكان عن طريق التخالف أو التآلف أو الكلي أو اجلزئي أو اإلشاري
ǡ-ة العربيةȢيف الل  :  

تناص ونشأته يف النقد العريب، جنده مصطلحا جديدا لظاهرة وإذا ما انتقلنا ملفهوم ال  
أدبية ونقدية قدمية، فاملتأمل يف طبيعة التأليفات النقدية العربية القدمية يعطينا صورة واضحة 
لوجود أصول لقضية التناص فيه ولكن حتت مسميات أخرى وبأشكال تقترب من 

                                                 
، نظرية النص عند جوليا كريستيفا، جملة اللغة واألدب، معهد اللغة العربية وآداهبا، جامعة اجلزائر، عليلآمنة ب:  ينظر – (1)
   . وما بعدها 72: ، ص1997/ 12 وع8/1996ع

، ترمجة أمحد املديين، دار )مفهوم التناص يف اخلطاب النقدي(طاب النقدي اجلديد اخل تزفيتان تودوروف وآخرون، يف أصول – (2)
  . وما بعدها109:  ص،1987الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، 

(3) – Voir : Maurice de Lacroix et Fernand hallyn, méthodes du texte, introduction aux 
études littéraire, p-113.  
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 وبني أن الشعرية العربية القدمية أوضح الدكتور حممد بنيس ذلك«املصطلح احلديث حيث 
قد فطنت لعالقة النص بغريه من النصوص منذ اجلاهلية، وضرب مثال باملقدمة الطللية واليت 
تعكس شكال لسلطة النص وقراءة أولية لعالقة النصوص ببعضها وللتداخل النصـي 

  .)1(»بينهـا
هنم يكررون وهذا ما أحس به شعراؤنا القدامى خاصة يف مطالعهم الطللية أ  

موضوعات ومعاين بعينها وأن معجمهم الفين يكاد يكون واحدا من الوقوف والبكاء 
 ، )2(وذكر الدَِّمِن، وهذا إمنا يفتح أفقا واسعا لدخول القصائد يف فضاء نصي متشابك

أن النص «فنقادنا القدامى قد تفطنوا لوجود مقاربة لفظية يف نقدنا القدمي فيقطني يرى 
؛ )3(»ية نصية سابقة، فهو يتعالق هبا ويتفاعل معها حتويال أو تضمينا أو خرقا ينتج ضمن بن

ألن الشعراء يف القدمي يشترطون على أن الشاعر ال يكون شاعرا فحال متمكنا إال إذا 
قل حفظه لألشعار اجليدة ال يكون شاعرا؛ إمنا يكون ناظما «حفȘ لفحول الشعراء فمن 

  .)4(»وساقطا
 أصول التناص يف نقدنا القدمي جند أن املوازنة اليت أقامها اآلمدي بني وإذا ما تتبعنا  

أيب متام والبحتري وكذا الوساطة بني املتنƑ وخصومه للجرجاين تعكس شكال من أشكال 
، كما كان حديث نقادنا القدامى عن تداخل النصوص يدور حول قضية )5(التناص

، )6(»صنف من أصناف التنـاص«: نيتالسرقات األدبية، فالسرقة كما يقول جريار ج
 Ƒواإلبانة عن سرقات املتن ،Ƒوهبذا أمكن لنا اعتبار سرقات البحتري من أيب متام للنصي
للحميدي نوعا من التناص؛ وهذا يدل على تأصل ظاهرة التناص يف الشعر العريب؛ 

وره القدمية فالتناص إذا يف نقدنا العريب مر ببدايات غنية حتت مسميات نقدية تناسب عص
وعاد من جديد للظهور متأثرا بالدراسات اللسانية الغربية احلديثة كمصطلح مستقل له 
أصوله ونظرياته وتداعياته، فقد حظي باهتمام كبري لشيوعه يف الدراسات النقدية الغربية 

                                                 
  .1:، جملة أفق إليكترونية ص"منوذجا"جدارية حممود درويȈ ) النشأة واملفهوم( إميان الشنيين، التناص – (1)
  . بعدها وما175:، ص1991عبد امللك مرتاض، بنية اخلطاب الشعري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، :  ينظر– (2)
  .98: ص1989، 1 سعيد يقطني، انفتاح النص الريوائي، املركز الثقايف العريب، بريوت ط– (3)
  .2/118 ،1997، 1 دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ط نور الدين السد، األسلوبية وحتليل اخلطاب الشعري،– (4)
  .2:، جملة أفق إليكترونية ص"منوذجا"ية حممود درويȈ جدار) النشأة واملفهوم( إميان الشنيين، التناص – (5)
  .2: نفسه ص– (6)
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 نتيجة للتفاعل الثقايف، وتأثري املدارس الغربية يف األدب العريب، وكانت دراسة التناص يف
بدايتها قد اơذت شكل الدراسة املقارنة وانصرفت عن األشكال اللفظية والنحوية 

  . )1(والداللية
فكان هلذه الدراسات الغربية صدى واسع يف جمال النقد العريب؛ إذ ظهر نقاد عرب 
سعوا إىل إعطاء تعاريف جديدة هلذا املصطلح، فدخلوا يف إشكالية املصطلح نتيجة 

: ويعرفـه" التعالق النصي"املدارس النقدية؛ فمحمد مفتاح يسميه الختالف الترمجات و
، )2(» نصوص مع نص حدث بكيفيات خمتلفة– الدخول يف عالقة–التناص هو تعالق «

، )3(»أن االقتباس والتضمني واالستشهاد مفاهيم يشتمل عليه التعالق النصي«ويرى يقطني 
؛ وأما حممد بنيس )4(ظاهرة التعالق النصيوهو ما يذهب إليه أيضا علوي اهلاƽي يف كتابه 

 *"التداǹل النصي"مبصطلحات جديدة منها مصطلح " التناص"فقد استبدل مصطلح 

؛ وهذا ما ذهب إليه حسن "حداثة السؤال"و" ظاهرة  الشعر املعاصر يف املغرب"كتابيه 
  .)5(حممد محاد يف كتابه تداخل النصوص يف الرواية العربية 

أن يتضمن نص أديب ما نصوصا أو «Ƒ فقد عرف التناص بأنه أما حممد الزع  
أفكارا أخرى سابقة عليه عن طريق االقتباس أو التضمني أو اإلشارة أو ما شابه ذلك من 
... املقروء الثقايف لدى األديب حبيث تندمج هذه النصوص أو األفكار مع النص األصلي

إناء حيوي بشكل أو بآخر أصداء ، فكل نص هو )6(»لتشكل نصا جديدا واحدا متكامال
؛ )7(نصوص أخرى وهذا ما يسميه عبد اهللا الغذامي، بتناص النصوص؛ النص ابن النص

  .فالتناص إذن أمر ال مفر منه وهو موجود يف كل نص شعري

                                                 
  .2: ص،نفسه:  ينظر – (1)
  .2:، ص نفسه– (2)
  .316: سعيد يقطني، انفتاح النص الروائي،ص-  (3)
 21:، ص1998علوى اهلاƽي، ظاهرة التعالق النصي يف الشعر السعودي احلديث، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، :  ينظر– (4)

  .وما بعدها
   .  تداخل نص حاضر مع نص غائب والنص الغائب هو الذي تعيد النصوص آتابته وقراءته: التداخل النصيویقصد ب - *

  .وما بعدها39:حسن حممد محاد، تداخل النصوص يف الرواية العربية ص:  ينظر -  (5)
   .3،2:  ص,"منوذجا" درويȈ جدارية حممود) النشأة واملفهوم( إميان الشنيين، التناص -  (6)
  .3:نفسه، ص:  ينظر – (7)
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نظرية التناص، رغم نشأهتا يف الغرب؛ من النظريات اليت استفاد منها النقد العريب،   
نهض فيما تقدمه من قراءة جديدة للنص فحسب؛ بل يف الدور فقيمة هذه النظرية ال ت

الذي تؤديه لتخليص بعض املناهج النقدية من العقم الذي أضحى يهددها، إذ استطاعت 
أن تكسر احلاجز الذي أقامته البنيوية حول النص، حني رفضت كل ما هو خارج عليه، 

  .)1(ر أخرىوانشغلت عن تأدية وظيفة الوسيط بني النص واملتلقي بأمو
وهبذا وجدنا النقاد العرب بذلوا جهودا مستفيضة ألجل إجياد مفهوم واضح ودقيق   

) اƀ... حممد مفتاح، حممد بنيس، عبد اهللا الغذامي وسعيد يقطني: (ملصطلح التناص أمثال
وغريهم ممن حاولوا التنظري والتعريف هلذا املصطلح متأثرين مبن سبقهم من النقاد يف 

  ).اƀ... باختني، كريستيفا، أريفي، لورانت وتودوروف: (لالغرب أمثا
وتعاريف هؤالء النقاد سواء أكانوا عربا أم غربيني؛ فإهنا تصب يف كون واحد هو   

، )2(»تبادال، حوارا، رباطا، احتادا، تفاعال بني نصني أو عدة نصوص«أن التناص ميثل 
  وينقسم التناص حسب توظيفه يف النصوص 

ويدخل ضمنه االقتباس والتضمني ويسمى أيضا التناص الواعي أو : الȚاȽرالتناص : إىل
ويكون فيه املؤلف " اخلفاء"تناص : التناص الȉɎعوري". األفقي، السطحي"الشعوري 

، وهذا ما ذهب إليه حممد بنعمارة يف كتابه )3(غري واع حبضور نص يف النص الذي يكتبه
  .)4(الصوفية يف الشعر املغريب املعاصر

حتية "       ولقد اơذت هذا التقسيم كمنهج يف دراسيت لتناصات قصيدة ابن اخللوف 
ومدى اتساع ثقافة , ألبرز مجالية التناص يف هذه القصيدة, "املشتاق وتنجية األشواق

والتناص األفقي , عنوانا للفصل الثاين" العميق"الشاعر حبيث كان التناص العمودي 
  .الث وهذا ما سأبينه يف مكانه عنوانا للفصل الث" السطحي"

     

                                                 
  .1:حسان فالح أوغلي، التناص، اقتحام الذات عامل اآلخر، ص -  (1)
  .29 عمر أوكان، لذة النص، أو مغامرة الكتابة لدى بارت ص -  (2)
  .3:  ص"ذجامنو"جدارية حممود درويȈ ) النشأة واملفهوم(إميان الشنيين، التناص : ينظر  – (3)
  147، المغرب، ص 1 محمد بنعمارة، الصوفية في الشعر المغربي المعاصر، شرآة النشر والتوزیع، المدارس، ط– (4)



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شخصية الشاعر وثقافته : أوال 

  حياته  - أ

 مصادر ثقافته   - ب

  القرآن الكریم  -1

 السنة النبویة الشریفة  -2

 شعر الزهد  -3

 الشعر العربي  -4

    "رقتينجني الجنتين في مدح خير الف" الدیــوان : ثانيا 

  " تحية المشتاق وتنجية األشواق"التائية :ثالثا 

  استراتيجية العنوان : رابعا 
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  :Ǻصية الȊاعر وǭقافتهɍ :ȉوأ
   :هøøتايǵ -أ

اعر دراستنا هذه من الشخصيات املغمورة، اليت مل حتȘ باهتمام الدارسني وال ش ربتعي
باهتمام أصحاب التراجم شأنه يف ذلك شأن الكثري من شعراء املغرب القدمي، وذلك رمبا بسبب 

قدميا وحديثا أƵلوه مرة  سنيرام تداوله ولكن هذا ال يعين أن الددعو يبألد اضياع نتاجه
بة وعرف تاالك واحدة، فهو يعترب يف رأي من ترمجوا له من أشهر الشعراء من ناحية اجلودة يف

ما احتويت على دفعن « :بني أدباء عصره بذي الصناعتني، حيث جنده  يقول يف مقدمة ديوانه 
 السالم، ومل أجد فيهما سقدولام النثر والنظم ادخرهتا للرماية يف سبيل ها سيدهذه السهام ير

ا هعرضا أو هدفا يرتضى إال حتسني وصف سيد األكوان، ونظم بعض معجزاته اليت ال حيصر
وإين لناثر، أو ناظم وصف ما حواه من احملاسن واملفاخر، وقد ... سبان، وال حيويها ديوانح

  .)1(»تƕل من القلوب مƕلة الضمائر
ـث حمرم سنة تسع وعشـــرين وƣامنائة لثالان مواليــد قسنطينة يف ـمـو هف
ه أبوه وهو يف  املهد إىل مكة املكرمة، فأقام فيها معه ب رفسا) م1425-ـه829( هجري 

 أربع سنني، مث حتول به إىل بيت املقدس ملدة تتراوح بني أربع وثالثني وƣامنائة إىل تسع ومخسني
بوه مث رحل بعدها إىل مصر، أا يهف يفسنة اليت تولا يهو) ـه 859-ـه834 ( ةئامنƣاو

واليت مل ميكث فيها طويــال، ورحل و هو يف الثالثيـن من عمره إىل تونس، حيث استقر 
  .)2(هبا هنائيا
لكرمي، وكتبا مجة يف فنون خمتلفة، ومبا أن آن ا تواجده ببيت املقدس، حفȘ القرناءثأو
 ما عنده من العلم، مث تركه ميتزج ةسدرابا يف فنون األدب والفقه، فأخذ علضتن مالوالد كا

مبشيخة املشرق، فاتصل يومئذ بالشيخ أمحد أيب القاسم النويري والزمه، فأخذ عنه الفقه وعلوم 
روايته يف القراءات وعلوم القرآن عن الشهاب  خذأه ناللغة واألصول وغريها، وانتفع به كما أ

  لك بعد وفاة والده بالقدس الشريف سنةذ كان غريهم، مث انتقل إىل القاهرة، ورمبا ونسالبن ر
  .)3(أمحد السالوي: ن أخذ عنهم العربية ببالد املغربمم ناكو) م1455 -ـه859( 

                                                 
  .69:  ص2004 مدح خري الفرقتني، حتقيق العريب دحو، دار هوما، اجلزائر، يفني تلوف، جين اجلناخلابن  -(1)
  2/122، 1مج، وتري عبد الرمحن السخاوي، الضوء الالمع، مكتبة   احلياة ،ببند مس الدين حمƽ: ظرين -  (2)
  .2/94، 1995, ائــرزاجل عام، ديوان املطبوعات اجلامعية،لا ئرابد الرمحن بن حممد اجلياليل، تاريخ اجلزع: ظرين - (3)
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فهذا ما مل يتعرض إليه مترمجوه،وقد " اخللوف" ميكن أن يقال عن كنية الشاعر  ام امأ
لقت عليه هذه أطفا ريا يكون قد خلف من األبناء كثمبر ذي الدهتكون الكنية من نصيب وال

نون هبا الشاعر نفسه إما للسبب السابق ذكره أو د يعأو ق" فعول" الكنية اليت صيغت على وزن 
  .)1(لكونه وحيد أبويه أو ما تبقى من عشريته

 هابينا ينابتل جبعض املصادر واملراجع اليت تناولت الشاعر بالبحث جعلتنا نس نأ اكم
  وعند البعض اآلخر يدعى" ابن اخللوف" عض يدعى  البدفعن كتابة،ونطقا،: لقب الشاعر يف
فضال عن نطق الم اخللوف مشددة من لدن " ابن خلوف" ، وعند البعض الثالث دعي"اخللوف"

 امب فريق وơفيفها من لدن فريق آخر، ولكن مهما يكن من أمر فإن لدينا من املصادر واملراجع
بن أيب القاسم بن عبد الرمحـن بن د محأ: وهر الشاعر اليت تؤكد أن الشاعر شعك ذل يف

لقبا، احلمريي نسبا، وأنه مغريب األصل باملفهوم املغاريب اآلن، جزائري " ابن اخللوف" حممـد
  .)2(الوطن، قسنطيين املولد

، 1987ألول حققه الدكتور هشام بوقمرة سنة زء ار ديوان يف جزئني، اجلشاعلول
األخري هو ما يهمنا يف حبثنا  اذهو ،)3(2004و سنة  دحعريبلثاين منه حققه الدكتور الا ءزواجل

  وهو " جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني" هذا، والذي وضع له صاحبه أي الشاعر عنوانا بـ 
وقرض ... احلضرة النبوية على صاحبها  أفضل الصالة والسالم حدن شعر خاص مباديو «
على الشعراء وذلك لعلو مقامه غراض ألب اعرض، كما ال خيفى من أصغلا ذا ه يفالشعر

 وتسامي مƕلته، اليت ال تدان وال ترام، وكل مدح أو اطراء - عليه وسلم صلى اهللا–الشريف 
ا، ولذلك جتنبه فحول الشعراء املتقدمني كأيب متام صريق تديف جنابه عليه الصالة والسالم، يع

  .)4(»هم من صاغة القريضريغو تنƑملوالبحتري وا
فإن ابن اخللوف من أهم الشخصيات املغربية القدمية اليت عاشت يف لعموم ى الوع

  .)5( هـ بتونس899الدولة احلفصية، وقد تويف حسب إمجاع املؤرخني والكتاب سنة 
  

                                                 
  .148:  ص،1986، 1ينة، طالبعث، قسنطر بد اهللا محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، داع: ظر ين -(1)
  .12: خللوف ،الديوان، ص اابن: ظر ين -(2)
  .5: فسه، صن: ظرين - (3)

  .2/95: رمحن بن حممد اجلاليل، تاريخ اجلزائر العام، صالد عب -   (4)
د اهللا محادي، عب: ظرينو .2/95: لعام ائرزاعبد الرمحن اجلياليل، تاريخ اجل: ، وينظر21: ، الديوان، صفلوخلبن اا:ظرين -   (5)

  .164: دراسات يف األدب املغريب القدمي ، ص
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 ǡ- ردصام ǭهøøقافت:  
 نسق واحد، وغري ىلع ري يسالشعري عند ابن اخللوف غري منغلق على نفسه ولا صنلا

ه املصادر عن طريق التفاعل النصي؛ إال أن هذا الصراع،  فيعصارتخاضع لكون واحد إذ ت
بري الشعري ميثل ترديد التجارب وانفعاالت عالت «صراع سلمي يقوم على تبادل األدوار ألن 

ل املؤثرة فيه امعوالواحدة من مصادره و هاتلمجمتشعبة املنطلقات، متنوعة االجتاهات،وهذه يف 
نة وراء ألفاظه، وأشكاله التعبريية، اليت ال ميكن تفسري كاملب انواملشكلة جلوهره وأحد اجلوا
وحينما يتأمل الشعر من هذه اجلوانب يستطيع الناقد أن يقف ... العملية الشعرية إال يف ضوئها

سرب غور النص من أشد جوانبه دقـة  ولاحي على جزء كبري من أسسه وركائزه، حيث
ه القارئ ليجد العناصر الغائبة عنه، حƓ  أمامف يقصلكل هذا فإن الن ةجيتنو)1(»خفـاء و

حيقق هبا للفن وجودا طبيعيا فال وجود إال للنص والقارئ،وهذان العامالن يتآزران يف صناعة 
ال  إما هو" تائية ابن اخللوف " نص الذي بني أيدينا لاذا هو ،)2(األدبية حسب رأي ريفاتري

ية، فقراءة تناصاته تكون يف وقت صراع لتارخياة ويخالل عملية النشاط النفس من قي بجاتإن
النص مع النصوص األخرى، داخل الذات الكاتبة، أي خالل عملية اإلنتاج ذاهتا، أو حلظة ơلق 

عرف على التكوين النفسي والسوسيولوجي تالب«النص؛ فإنتاج التناص إذن ال يكون إال 
ا حدا يب إىل حماولة ا مذ،وه)3(»ناصاتهتص وـذا التكوين يف إنتاج النور هتب، ودكالل واملعريف

  .اإلملام بشخصيته ألضع النص يف إطاره الزماين واملكاين
مولد، خضع يف والدته لعدة ص ا أو معزوال، بل هو ندياحم املنتج إذن ليس نصاص لنفا

اج اجتماعي طبقي لصريورة التاريخ نتنصوص أخرى متشعبة وخمتلفة املرجعية؛ فاألدب إذن 
 حبث عن إنسانية اإلنسان، عن القيم احلقيقية اليت ينشدها اإلنسان لروحه ،يماعتاالج طورتوال

أينما وجد؛ والبحث عن مالئمة النظام االجتماعي االقتصادي ملهمــة الشخصية اإلنسانية 
 يتحكم فيها من امو تهقافوثب الشعري اجلمايل خيضع لرؤية الشاعر فاخلطا  ،)4(الكامـلة
ية موروثة، موجهة له وهذا راجع إىل الظروف االجتماعية والثقافية صورات نقدت، وممبادئ وقي

                                                 
، س يناير، مار3، ع 25حممود فرح، العقدة يف التحليل النفسي للشعر بني الوسيلة والغاية، جملة عامل الفكر ، مج ة يحفت - (1)
  .167: ، ص1997كويتلا

  .81: قطني، انفتاح النص الروائي،ص ييدسع -(2)
  .39: محاد، تداخل النصوص يف الرواية العربية، صسن حممد ح: رظني-  (3)

، ئرن الرواية، الرواية بني الدراسة التجريبية والبنيوية، جملة اŎاهد، اجلزامية جمار بلحسن، اقترابات منهجية وسوسيولوع: ظرين - (4)
  .30: ، ص1978 أفريل 14، 922عدد ال
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والروحية العميقة، لذا جند عوامل أربعة أسهمت يف التكوين االجتماعي الثقايف للشاعر ابن 
فة، وشعر الزهد خباصة يرشلة االقرآن الكرمي، والسنة النبوي: اخللوف القسنطيين واملتمثلة يف 

  : عموما ألنه ديوان العرب، وذلك وفق ما يليشعر العريبل اىلإضافة إ
لتعبري ا آن الكرمي مركز الرؤيا الشعرية، أثناء حلظاتلقرا  «رب تع يذإ : الȮرǓȷȴøɅرقال -1

هة جاملت وعةتنواإلبداع مؤكدة قابلية االستلهام الوجداين من القرآن الكرمي وأساليبه وخطاباته امل
  .)1( » سانيقة يف اإلنمالع صوب األشواق الروحية

ر من أئمة العربية  وخاصة من جوانبها اللغوية، وقد ساعده على ذلك ما اشتهر اعلشفا
به من ذكاء، وحافظة، إذ املتتبع حلياته، جيده من أسرة حمافظة ترعى الدين، وتعرف حقوقه؛ 

 واملتوفرة ةهودعلطرق والوسائل املاب هصرب عالر طئكسا «فلقد بدأ حتصيله العلمي األول
يهم آنذاȫ كحفȘ القرآن الكرمي مث الدخول إىل تلقي علم األصليني من تفسري وتفقه يف لد

كتبا مجة يف فنون، وعرض على مجاعة، والزم أبا ... عربية فحفȘل الصوأالدين، ودراية ب
  .)2(» جل انتفاعه بهان كƓالقاسم النويري يف الفقه والعربية واألصول وغريƵا ح

 علماء عصره الذين يرجع ى يدبأصول الدين والفقه والتفسري علان جل انتفاعه ا كذوهب
الفضل إليهم يف تكوينه التكوين اإلسالمي واكتسابه الثقافة القرآنية ألن القرآن الكرمي معجزة  
الدهور يفيض بالصياغة اجلديدة واملعىن املبتكر ويصور تقلبات القلوب وخلجات النفوس؛ فقد 

َفْأُتوا ا ِدَنْب َعِمّما َنّزلَنا َعَلى يٍبَري فِ ْمُتْنُآِإْن َو ǁ: قوله تعاىلحتدى به اهللا العرب أوال يف
 ْنِئ َلْلُق ǁ: دى به اإلنس واجلن يف قوله سبحانه وتعاىلحتمث , )3(﴾ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه

ِ ِبمْثِل َهَذا اْلُقْرَآِن َال َيْأ ُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َآاَن اْجَتَمَعْت اْلِإنُس َوالجِْنُّ َعَلى َأْن َيْأُتوا
م ص املعجز الذي أحدث ثورة فنية يف معظن الذا يعتربهبو فه،)4(﴾َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيَرا

اليت ابتدعها الشعراء، ليخلق تشكيال فنيا خاصا متناسق املقاطع تطمئن إليه األمساع  ريبعاالت
  .وينفذ إىل األفئدة يف سهولة ويسر

يف هذه التائية جنده يستقي من القرآن الكرمي يف كتابته هلذه " وفابن اخلل"راعلشوا
 يف ذلك الوقت حال مجيع هلاح، نيةديوالده أراد له نشأة  أن صةاره به، وخث تأةالقصيدة نتيج

سان حيمل من طفولته آثارا نفسية وخلقية ال متحى ناإل «احملافظني ليشب شيخا وإماما ألن
                                                 

  .147: صر، صنعمارة، الصوفية يف الشعر املغريب املعا بمدحم- (1)
(2) - ƽ 122: اوي، الضوء الالمع،صخالس دين بن حممد بن عبد الرمحانالس.  
  .23/رة  بقال- (3)
  .88  /ءراساإل   - (4)
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 – طبعا –ويترعرع وينمو شعوره بذاته كما ينمو ذكاؤه، وتتحدد مدى احلياة، إذ ينشأ الطفل 
 اŎتمع، ومع الناس عم لاميتكح  األساس، وهناȫ يرويفي ئتبعا الستعداده العضوي والبيطباعه 

 ȟالنبو ȟواملزاج والتفكري اليت يف تربيتها يبز ȫحسب الظروف حامال مسات خاصة يف السلو
   .)1(» العضوي واإلحياء  البيئي واالجتماعيويتأثر بظروف االستعداد الفطري

حسان إلاو دىاهلت ملشع الذي غمره باحلب، ولقنه آيااار نه يعد املوئل اآلمن وامللدواف
أبو القاسم احلمريي الفاسي ...  بن عبد الرمحندحمم «وغرس يف نفسه بذور اإلميان فلقد كان

عروف باخللوف، جاور مكة سنة مل ادمحأاألصل القسنطيين التونسي املقدسي املالكي، والد 
ع تست املقدس، فقطنه حƓ مات يف سنة يم بدفما بعدها ق)  هـ830( ثالثني وƣامنائة 

وكان بارعا يف الفقه، مقدما فيه، وكتب لصاحب )  م1455 -هـ 859( سني وƣامنائةومخ
لنا أن والد ل هذا التعريف الذي يورده صديقه السخاوي، يتجلى  خالن،وم)2(»املغرب ولده

 قد يكون ابن سنة أو سنتني، ي، أدالشاعر قد ارحتل من قسنطينة وولده الشاعر ما يزال يف امله
مة حƓ بلȠ مخس سنوات، مث ارحتل به ثانية إىل بيت املقدس، واليت يفهم ركمل امكةه فجاور ب

 هـ 834ني سنة الده قد ارتضاها مستقرا ومقاما، وكانت مدة إقامته هبا تتراوح ما بو ن أامنه
علم علوما مجة، مث شد ت ومي سنة، حفȘ فيها القرآن الكر25 هـ أي مدة 859إىل غايــة 

  .)3( يبلȠ من العمر ثالثني سنة مث إىل تونس حيث استقر هنائياهو ور،الشاعر رحاله إىل مص
ني  جند الشاعر ذا روحية سامية، حملقة، معربة، واعية ال جندها عند شاعر سواه، فبذاهلو

ه اخللقي جمزاوص الشخص وبيان طبائعه يتشخ «الفطرة واالكتساب تكونت شخصيته ألن
اليت تتفاعل مع بعضها البعض فتكون  يةجراخلال واملعوذلك بوصف االستعدادات الداخلية وا

ده يستقي يف كتاباته من القرآن الكرمي ويتزود من منهله العذب، فدراسة جن اذل ،)4(»الشخصية
راسة دعن  ا أن نبحثنعلي « :"لوقي" جورج بوليه" هلا عالقة بالكتابة ، فهذا حياة الشاعر

ه كله منها ويف مركزها وحوهلا، وơتلف لمع ظمينتة كاتب شاعر ما عن نقطة انطالقه عن جترب
نقاط االنطالق نوعا عند كل كاتب فتحدده يف فرديته وميكن اختيار أƵيتها يف قدرهتا على أن 

                                                 
  .37، 36: ، ص1973ية والصراع املأساوي، دار النشر والتوزيع، دمشق ، خصلش ابن ذريل،ن ناعد - (1)
(2) - ƽ 8/36مع،ي، الضوء الالدين بن حممد بن عبد الرمحن السخاوالس .  
  .148: املغريب القدمي، ص دبأل دراسات يف اي،ادمح هللا ادبع: ظرين - (3)
  .17، ص 1982،  1طت،وباس، الشخصية يف ضوء التحليل النفسي، دار املسرية ،بري عصلفي - (4)
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نس جلو اأ اليت ينتمي إليها ةقباحل رة مبدأ منظما جلميع كتاباته مهما كانتتكون بصورة مؤث
  .)1( »الذي يكتب فيه

اعر قدم يف شعره  مصادر ثقافته وخلفيات التربية شلا أنلى  عاالنطالقة تدله هذف
الروحية وانعكاس الوازع الديين، فكانت شخصيته عميقة اجلذور، ثابتة األصول، هذا من ناحية 

 يف كتاباته من لألوااحية أخرى إن القرآن الكرمي كان له املصدر األمسى أو الرافد ومن ن
  .أثر فيه تأثريا عميقاه ن ألالناحية اجلمالية ملا فيه من أسلوب متني وإجياز مبني

  : النبوøɅةةøنسلا -2
ديث النبوي يف املرتبة  الثانية بعد القرآن الكرمي من حيث إشراق العبارة، حلا يتأي

يا وفكريا، فراح ني فوفصاحة اللفȘ فلقد أدرȫ الشاعر ابن اخللوف أƵية احلديث النبو
حتية املشتاق وتنجية  " هذه تهصيد قيستحضره يف نصوصه وينهل من معانيه، ويعيد كتابته يف

 نم نيتماشى وجتربته الشعرية، وما خيدم القصيدة من ألفاȗ وعبارات؛ أل اموفق " األشواق
 *وامع جبت بعث« – عليه وسلم  صلى اهللا–غة احلديث النبوي اإلجياز، قال أبرز مسات بال

  .)2(»بالرعب ترصنو الكلم
 اليت تعتمد على حفȘ القرآن الكرمي ةظفا احملة،ن اخللوف نتيجة لتربيته الروحيبن اإ

لتوجه دمي قد نشأ نشأة إسالمية، غرس فيه أبوه هذا القي ادوالسنة النبوية الشريفة والشعر التقلي
شعاره، وخباصة حني أحس بانفالت أنه مالديين اإلمياين، الذي بقي ذخرا له ومعينا يستقي 

ا كل ما  مسترجع–صلى اهللا عليه وسلم  -لسولرالزمن منه فإذا به يقف مبهورا أمام شخصية ا
ذا هد جن «ترة زمنية عاȇ فيها حياة اللهو إذ عد فتلقنه عنه وعن صفاته اخلَلقية واخلُلقية، ب

تصايب ورقة وحب يقȘ وبث عاملتصايب الغارق يف حبر ملذاته الذي ال ينتهي، من هلو و
ية حƓ اإلنعتاق الكلي سحلات لذاملوانغماس حƓ الثمالة يف ا....املضاجع، وفراق حيرق الكبد

محة بشارهبـا فهـي تستل منه رلاف رمن الوجود املادي، حتت وطأة مخرة ملهبة ال تع
  .)3(»...العقل

                                                 
  3/8الح أوغلي، اقتحام الذات عامل اآلخر،  فانحس-  (1)
  .اينعامل قليل اللفȘ كثري:  عامواجل *

حتقيق عبد العزيز بن عبد ، ينالفتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسق: الشيخان من حديث أيب هريرة، ينظره وا ر - (2)
   .6/128، 2977اهللا بن باز، دار املعرفة، بريوت، كتاب اجلهاد، حديث 

  .176 ، 175:  محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، صاهللاد عب - (3)
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 العهد احلفصـي؛ يفام ظكله نتيجة الستتباب األمن، واستقرار الوضع وثبات النا هذو
 والذي دي،اليملار  عشمسفالشاعر عاȇ يف البالط احلفصي حوايل القرن التاسع اهلجري اخلا

عاصر فيه أقوى سالطني الدولة احلفصية، وهو أبو عمرو عثمان، والذي حتدث عنه ابن 
 منظاو الدولة احلفصية، خاŹ «مري ممدوح شاعرنا القسنطيين فهو هذا األثل ؛ومي*الشماع 

اليت  ةناكه املذوه ،)1( »احملاسن الفاخرة يف البالد اإلفريقية وطالت أيامه يف امللك عمن قبله 
كان يتمتع هبا يف البالط احلفصي، جعلته ميتلك من الوسائل املادية ما يشبع الرخاء، ويوفر 

 هاحبص باديا على الشاعر حني قدم إىل مصر مرة أخرى واليت سجلها السعادة وهذا ما كان
 ق العبارة، بليغا بارعا يفلط ة،مالشكل واألهبة ظاهر النع حسن« :السخاوي يف قولـــه

  .)2(»ب ومتعلقاته ويذكر بطرف وميل إىل البزة وما يالئمهاداأل
 اللهو واخلمرة كل هذه الظروف ساعدت ابن اخللوف على القدوم إىل جمالس فذنإ

 يفو ،)3(  » بشعر الغزل واŎونحيطف « ذي له انيف اجلزء األول من ديوااصة والذي جنده خ
 يستفيق من غيبوبته اليت تنقشع رعاشالفك ينضم هذا التصايب الغارق يف حبر امللذات، ما خ

حقتها غمامتها الشفافة، خملفة ورائها ركاما من رماد الذكرى، فال ميلك الشاعر سوى مال
ابن " دمة الواقع، فيتوب الشاعرصله  بالنظرات املشيعة هلا، وهي جتتاز مسافات احللم تاركة

التوبة، ونشدان الغفران، و حنق ويعود إىل رشده ويشرع يف شق طريق جديد، طري" اخللوف
 مقيل انألهنا سبيل احملافظني الوحيد ، وخاصة من كان منهم مزودا يف بدايات طريقه بثروة م

ال موصال إىل شاطئ النجاة  ي سبالروحية والعرفية، فشاعرنا مل جيد خمرجا مللذاته الصاخبة وال
سوى اإلقالع وإعالن التوبة، فكانت توبة نصوحا، عازما اإلقالع عن اجلري وراء وهم سحيق 

  اخللوف يف رحلته هذه ،نفاب،)4(ال تطل فيه ƽس الرمحة، وال يد متتد فيه لغريق يرجو النجاة
ت املسكونة بƕوة التمرد االذ و القخوجدناه يتخبط يف ثنائية الذات احملكومة برباط القيم واأل

 الثنائية؛ وكان هذه مر أ يفواالنعتاق واجلري وراء ملذات الدنيا؛ ولكنه يف األخري يفصل
   امنإ «– عليه وسلم  صلى اهللا– نقطة البداية بدافع النية عامال بقول الرسول ة إىلاختياره العود

                                                 
" ت مدتـهتدامي هو أبو عبد اهللا حممد، شغل خطة قضاء األمحال يف عهد السلطان احلفصي أبو عمرو عثمان الذ: لشماع اابن  *

  . م كتاب األدلة البينة النورانية يف مفاخر الدولة احلفصية1487 ، ـه 86 وأنه أثناء قيامه، ملهامه ألف سنة" م1488/ هـ829
  .99: لقدمي، صيب ااألدب املغر  يفتدراسا احلمادي، هللا دبع -   (1)
  .331:  ص،1980 ، 5، ط1لدين الزركلي، األعالم، دار العلم للماليني، بريوت، مج  اري خ -  (2)
  .16:لوف، الديوان ، صخلن ابا-   (3)
  .189: راسات يف األدب املغريب القدمي،صد، يادبد اهللا محع: ظرين-  (4)
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  .)1(»ألعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ا
ت الزمن منه،ووجد ذاته مبهورة متعجبة نفالا التوبة، حني أحس بقطري  اơذذاهكو

سترجع كل ما تلقنه وتعلمه يف صغره  وأخذ ي–يه وسلم لع هللا صلى –أمام شخصية الرسول 
 –ه تته املدحية هذه موردا بذلك سريمن القرآن الكرمي، واحلديث النبوي، وتوظيفه يف قصيد

 أعماله وذكر غزواته، وصفاته، وكيف أن اهللا فضله فووص ده من مول– عليه وسلم لى اهللاص
  عليه وسلم  صلى اهللا–حبه العميق للرسول  ىلعح واضل على كل األنبياء والرسل، وهذا دلي

 تدخل فيما يسمى  قصيدته مدحية شاملة لكل ما يتعلق بالرسول  الكرمي، وهيفجاءت 
لتعبري  عن العواطف الدينية وباب من امن   أذاعها التصوف، فهي لوناليت «ة يباملدائح النبو

اإلخالص، وعلى حد علمنا، فإن و قدلص بامةاألدب الرفيع ، ألهنا ال تصدر إال عن قلوب مفع
ال بعد  وما يق–  عليه وسلم صلى اهللا–أكثر املدائح النبوية الشريفة قيلت بعد وفاة الرسول 

 يسمى مدحا ، ومدح كل ما يتصل موسل ولكنه يف الرسول صلى اهللا عليهاء، رث الوفاة يسمى
  يف النبوي الشريف نشأحيدملان ،فف)2( »به من الصحابة وآل البيت أو رثائهم فهو مدح هلم

ن نوره برزت ر النبوة ماأنو «البيئات الصوفية، ومل يهتم به من غري املتصوفة إال القليل ألن 
قدم من القدمي سوى نور أر وهوأنوارهم من نوره ظهرت وليس يف األنوار نور أنور وأظ
ألنه كان قبل م قلالسبق  مسهاصاحب الكرم، Ƶته سبقت اهلمم، ووجوده سبق العدم، و

  .)3(»ماهلمـ
" حتية املشتاق وتنجية األشواق " ر ابن اخللوف من خالل قصيدته املدحية هذه عاشلاف

نشد التوبة والغفران يف إطار متوهج العاطفة، فيتحسس منه املتلقي شغفا مسكونا بالرهبة، مع ي
ه قائم رعشف ،)4(بانيةرلا رةغفاملأمل ال خيبو أوراه من إجياد بغية النفس املرجوة واملتمثلة يف صك 

اة جعله الشاعر مشك والذي – عليه وسلم لى اهللا ص–ل وعلى وحدة احلب العميقة حب الرس
  .   الغفرانعىنمب ؛)5( »الم جيب ما قبلهساإل «موصلة إىل حب اهللا، عامال بنص احلديث 

                                                 
ي، ينظر اإلمام النووي، شرح مƒ األربعني نووية، حتقيق عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، منشورات ارخبم وللشيخان مسا هاور -   (1)

  .7: ، ص1982ت، وري بة،ريعصاملكتبة ال
  .125: ، ص2 هـ، ط1402حسن أبو ناجي، الرثاء يف الشعر العريب، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت ، لبنان،  دومحم -   (2)
ن، التصوف يف الشعر العريب، نشأته وتطوره حƓ آخر القرن الثالث اهلجري، مكتبة األجنلو املصرية، مطبعة احس مكياحلد عب-  (3)

  .373: م، ص1954رة، اهلق االرسالة،
  .193: بد اهللا محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، صع: ظرين -  (4)
  .1/31 هـ ، 1407، دار الكتاب العريب، القاهرة، بريوت، ثترال ل أيب بكر اهليثمي، جممع الزوائد، دار الريانبني عل -  (5)
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ا يف حياة الشاعر ألنه ترŷ تربية إسالمية إميانية من جهة ومن زرابو يبدي ر النبوثاألف
جهة ثانية فإن توبة الشاعر استلزمت منه أن يعيȈ يف رحاب النبوة فكانت القصيدة تعج بسرية 

د بعض األحاديث واالستشهاد ببعض أعماله، وتلوين  وبإيرا–ه وسلم ي عل صلى اهللا–ول الرس
  . وهذا ما سنراه فيما بعد-الصالة والسالم هيل ع-قهأخالخارطة هذه القصيدة ب

3 /ȉد رعøøȽȂال:  
 ررقيو ،)1( "» شيء زهيد أي قليل: ض عن الشيء احتقارا له من قوهلمراعاإل « :وه دهزلا

ونه خلق إنساين، يعم الباطن وينعكس على الظاهر؛ فالزهد كيث حمن " الزهد" أن ابن عريب 
يف باطن اإلنسان، وهو من املقامات اليت يتصف هبا  هل ما، كهخلق للعبد غري متعدي إىل غري

هد إذن ترȫ حظوȗ النفس من مجيع ما يف الدنيا ، أي ال يفرح زفال،)2(العبد إىل حني موته
خذ منها إال ما يعينه على طاعة ربه، أو ما أمر يف أخذه أ يالن على فقده، وبشيء منها وال حيز

خرة، وهذا أرفع أحوال الزهد؛إذ من وصل إليه إمنا هو  آلا  يففكرلتوا مع دوام الذكر واملراقبة
 قال كلذلو ،)3(يف الدنيا بشخصه فقط وأما مبعناه فهو مع اهللا باملراقبة واملشاهدة ال ينفك عنه

يف الدنيا حيبك اهللا وازهد فيما عند الناس حيبك   ازهد« -لمسه وي صلى اهللا عل-هللا رسول ا
  .)4(»الناس

 تطور بتطور احلياة يالذ  «جديد من أطوار شعر التدين  روطو ي ههد الزعرلشوا
الروحية اليت ارتبط مصريه هبا، وقام على التعبري عنها منذ القرن األول، وقد كان هذا الفن 

 يفعبري عن هذه احلياة، فنشط بنشاطها، وأخذ يف التردد على ألسنة املتعبدين صادق الت
متع ن  عوااملناسبة يف حياة أولئك الذين انقطعوا للعبادة وانصرف كثرأناسبات املختلفة، وما ملا

  .)5(»احلياة وخمالطة الناس
وأخذوا ر ابن اخللوف شأنه يف ذلك شأن أولئك الزهاد الذين تركوا الدنيا، عاشلاو

اع إليه، والقناعة به، طنقالاو، ىلباالكتفاء منها مبا يقيم الرمق واإلقبال بكنه اهلمة على اهللا تعا

                                                 
ور لطفي عبد البديع، اهليئة املصرية العامة للكتاب، كتلد اعلي الفاروقي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، حتقيقد م  حم- (1)

1973 ،3/107.  
، 1981راسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، د  للة اجلامعيشر، املؤسسةوالناحلكيم، املعجم الصويف، د ندوة للطباعة د عا  س- (2)
  .553: ص
  108: لتهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، صا: ظرين- (3)
  .105: الدين النووي، شرح مƒ األربعني النووية يف األحاديث الصحيحـــة النبوية، صف شرن م حيي بماإل ا - (4)
  .170 العريب، ص عرلش ان، التصوف يف  حسايمكاحلد عب - (5)
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ه على خوف من أن يعامله اهللا لعجته نوب ذثرةك نوالثقة مبا عنده، واŎاهدة يف سبيل مرضاته، أل
رمحته، متخذا من الرجاء بالعدل ، ألن النتيجة حينئذ لن تكون يف صاحله، فƕع إىل عفو اهللا و

نوبه وبني عفو اهللا ليتبني له أن هذه ذني بوسيلة يتوسل هبا إىل اهللا سبحانه وتعاىل ويقارن 
بعد أن اجتهت نفسه هبذا الرجاء إىل اهللا  ور،لبح ا يفرةطالذنوب ال تقع يف عفو اهللا موقع الق

 احلالة النفسية املمتعة حالة ووجدت روح األمن يف ظل هذا الرجاء، أراد أن يؤكده لينعم هبذه
مل ملتأ افينما أحس بالضعف حƓ وقف موقو حه؛ ف)1(االطمئنان إىل عفو اهللا واألمن يف ظله

بني السبب والنتيجة، وبني نزعة  عموجير، ائيف احلياة، وطبائع الناس، ويقيس األشباه والنظ
استوىل على قلوب املسلمني من اخلوف اليت ارتبطت باملبالغة يف الشعور باخلطيئة والرعب الذي 

يطة به خاصة أن الشاعر عاصر حملة اي املؤثرات السياسذلككو ،)2(عقاب اهللا وعذاب اآلخرة
ربه ومشرقه حيث إن األمور  غم ريبالعن هناية دولة املماليك وبداية تسلل النفوذ التركي للوط

 يلبث أن جيد نفسه ضم هذه الظروف الخيف و ،)3( يف تونسكسها عىمضطربة يف املشرق عل
ستحي من طرح ملفه يال  «: قد زهد يف الدنيا بعد أن أدرȫ حقيقتها وعرف هنايتها فهو

األمر قد ف ،عدامن و املشحون بكل تفاصيل حياته، ألنه ال يرى يف إخفاء جزئياته من سبيل أ
يت يف حصل وقضي فيه، وداعي املقام يستوجب االعتراف الشامل حƓ تتضح صورة املتهم، وال

تجرد من شوائب لة اظإهنا حل....حقيقة األمر ال حيتاج الغفار إىل معرفتها ألنه عليم خبباياها
د لركوب طريق دي جمنتعود فح للصاالذات حƓ تتطهر، مما علق هبا من ادران احلياة، وتظفر ب

خللوف كما صدق يف جمونه صدق يف زهده شأنه يف ذلك شأن أيب نواس، ن اب؛فا)4(»آخر
مبدأه هذا  ألن. ..ري اجتاهه يف احلياة بنفس اإلخالص إذ قد تبني له خطأ مبدئه األولغ«ي الذ

الفة هلذا خملام فهو مينفذ ما دام  يف اإلنسان رغبات ، أما إذا مخدت رغباته وهدأت ثورته، فإن
كمها املبدأ يقضي بالƕع عن الغواية، فيكون العبث واجلد واŎون والزهد، مرحلتني يف حياته حي

 شعره، وميكن يفهد ز فهو من الزهاد املخلصني حيث اذهبو ؛)5(»مبدأ واحد طابعه اإلخالص 
  .لنا أن نصنفه ضمن قائمة الزهاد يف عصره

                                                 
  .وما بعدها171: املرجع السابق،  ص: ر نظ  ي- (1)
   فن الشعر الصويف، دار األندلس للطباعة ة يفة نصر، شعر عمر بن الفارض، دراسود جطفعا: ر نظ ي -  (2)

  .13: ، ص1986 بريوت، لبنان، 1والنشر والتوزيع، ط
  .99: غريب القدمي، صعبد اهللا محادي، دراسات يف األدب امل: رنظ ي -   (3)
  .193: نفسه، ص -   (4)
  .192: حلكيم حسان، التصوف يف الشعر العريب، ص ابد ع -  (5)
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ت يف الشاعر و جعلته يتجه هذه الوجهة، حياته رثأ يت الاتلعموم فإن أهم املؤثرا ىلعو
غرسه والده وأساتذته؛ فإذا به حيس املاجنة من جهة، وعودته إىل نفسه حيث أƣرت فيه ما 

معاتبا نفسه، متعلقا بتالبيب سرية الرســول  هكولسلمسا مت مبأساته وينتبه من غفلته، فريوح
ولذلك كان االنقالب الكلي من أقصى  ، ةاعلشفباضى منه  عله حي–  صلى اهللا عليه وسلم -

  .اليسار إىل أقصى اليمني من اللهو إىل الزهد 
  :عربøøي الرøعȊلا -4

ثرية كالتاريخ ك الةفيملعرعر العريب وعاء ثقافيا وفكريا حيتوي خمتلف األلوان اشلا لظي
كل  عم طعتقا يألنه" الشعر ديوان العرب" واملعتقدات والسحر والدين، فقد قيل قدميا 

 كالم خيتلف عن غريه من أنواع القول مبا ينبين رلشعا  «املعارف، وهذا التقاطع نعيشه ألن 
هم وء، االشعر أن لكذياح عن الطرائق املتعارفة يف التأليف والنظم، زيه من عدول أو انعل

  ،)1(»هغرييتوسعون فيه وجيوزون يف الشعر أشياء ال جيوزوهنا يف " أمراء الكالم" حسب اخلليل
هن  هبذا حيتل مكانة هامة يف الثقافة العربية، والشاعر عد عند العرب يف مƕلة النƑ والكارعشلاو

 حلكمه نادوقكانوا يƕلون الشاعر مƕلة النƑ فين" أي العرب " مإهن «كما يقول ابن سيناء
 دجن ذاة لفيرة الشعرية تتحاور مع كل األلوان املعرفية والثقااكلذفا ؛)2(»ويصدقون لكهانته

شاعرنا ابن اخللوف يتحاور مع هذا الشعر ويتقاطع معه، ألنه ابن بيئته؛ فهو ال ينطلق من 
 عدةلضع ه خيفراȟ، وهو من احملافظني على عمود الشعر واملتمسكني بعرفه التقليدي، فشعر

 اءعرشأ نشأة تقليدية على عادة شنقد  «فهو" عوامل ذاتية ومعنوية" عوامل تعرضت هلا حياته 
صره؛ حيث بدأ حتصيله العلمي بالطرق والوسائل املعهودة يف تلك الفترة، كحفȘ القرآن، ع

لشعر فȘ ا حبم التفسري والفقه والسنة النبوية، وكل ما يتعلق بأصول الدين، إىل جانوتعلم علو
؛ فالعرب قدميا يشترطون على أن الشاعر ال يكون شاعرا إال إذا كان حفاظة للشعر يبلعرا
  .)3(»له ومن مل يكن راوية ألشعار العرب تبني النقص يف صناعته  ويةاور

" القصيدة" قي يف ذاكرة شاعرنا قد وظفه يف نصههذا املخزون الشعري الذي ب لعلو
أكثر األمور فعالية يف عملية اإلبداع، وهنا قد   منهاالرتداد إىل املاضي أو استحضار «ألن 

                                                 
  49،ص1992،بطفي اليوسفي،الشعر والشعرية،الفالسفة واملفكرون العرب ما أجنزوه، وما هفوا إليه،الدار العربية للكتا لمدحم -   (1)
، 1984، 2سالمي، بريوت، طإلا ربغسراج األدباء، حتقيق حممد احلبيب بن خوجة، دار الالقرطاجين، منهاج البلغاء وم از ح -   (2)
  .122: ص
لعسكري احلسن بن عبد اهللا بن سهل، الصناعتني ، حتقيق علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة  الاله بو أ -  (3)
  .144: ، ص1965اهرة، ق ال،ايب احللƑب الىعيس
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ىل تشكيالت داخلية، قد متيل إىل  يؤدي إ– سادث مت سوف حي–حيدث متاس أو بالضرورة 
اقض ويف كل ذلك يكون للنص اجلديد التماثل وقد تنحاز إىل التخالف، وقد تنصرف إىل التن
سية مميزة تتراوح بني اإلعجاب فت ناموقف حمدد إزاء هذا التماس، ومن مث تتجلى به إفراز

رية أحيانا، إىل غري خسلوا ،انياالشديد ، والرفض الكامل ، وبينهما درجات من الرضى أح
قة وإحياء لنصوصهم لك بعث لتراث األمم السابذ يفو ،)1(»ذلك من ظواهر املعىن الشعري

  .الشعرية القدمية كي تظل معطاءة تغترف منها املخيلة التصويرية
 لدارس هذه القصيدة أن يعاين ذلك احلضور القوي للنص الشعري القدمي يف ميكن كما
هذا احلضور قائما من خالل التداخل الداليل عن طريق توليد معاين  ناك أواء سالنص اجلديد؛

م من الشعراء املتقدمني غريه وسثال املتنƑ،جرير ، النابغة الذبياين وأيب نواالشعراء السابقني أم
يدان، أم من خالل التداخل النصي على مستوى األلفاȗ والتراكيب أو Ƶا معا ، ألن  املايف هذ
وى إيقاع القراءة نفسها وهي خطابات  سستليلشعرية حسب رأي روالن بارت  ابةتاالك

يف حلظة أو حلظات على مربعات تها اختراقا بعد أن تشبعت  هبا فسكباخترقت الذات الشعرية 
والنص : ية هي فتح الذات لكل ما يأيت من اآلخرين لألصوات املتعددةرلشعاورق؛فالكتابة لمن ا
حتية املشتاق وتنجية " رئ هلذه القصيـدة اقلاف؛ )2( االنتقال من ثقافة الغري إىل متعة الكتابةهو

اعر قد تفاعل مع الشعر العريب واستقى منه ما يفيد جتربته الشعرية وتوجهه جيد الش" األشواق
 قىتسا عرلشا اي أهم املصادر الرئيسية اليت أرى بأن هكمتلالفكري وهذا ما سنراه يف مكانه ،و

  .اده املعريف مما وسع مداركه ومنى معارفه وخباصة من الناحية الشعريةها زمن
  
  
  
  
  
  

                                                 
  55/ 1992،3مارس /1عبد املطلب، التناص عند عبد القاهر اجلرجاين،جملة عالمات يف النقد األديب، جدة، السعودية، م دم حم -  (1)
: ، ص1988، املغرب، 1، طءبارت، لذة النص، ترمجة فؤاد الصفا واحلسني سبحان ،دار توبقال، الدار البيضا نالور :رينظ -  (2)
  . عدها بما و6
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ǭاȹيøøøا :ȷواøɅالد:  

 وما لشاعر أمحد بن اخللوف القسنطيين، يتكون من جزئني كما قلنا سابقا،ا ناويد
ن وايهمنا حنن يف هذا البحث هو اجلزء الثاين منه والذي حققه الدكتور العريب دحو حتت عنـ

والذي ضمنه تائيته، كما عنونه بعض النساǷ، والعامة " نتني يف مدح خري الفرقتني جلا جىن" 
  .)1("بديوان اإلسالم" ني للشاعر وبعض املترمج
ا حبسب فترة نظمه هلا مع ذكر هرتب ئد ديوانه خاصة باملديح النبوي، وقداصق لكو

 فيها جتاوزت أبياهتا ستا دئاصلقل اأق، و)ةدقصي 32(عناوين القصائد وعددها اثنتان وثالثون 
) تايب 513 (ة عشر بيتاوهو قليل جدا، ال يتجاوز ثالث قصائد، أطوهلا قد بلȠ  مخسمائة وثالث

؛ )  بيتا5988( ف بيت  آالةة ومخسئ ماعبينما بلȠ اŎموع الكلي للشعر ƣاين وƣانني وتس
ل القصائد بلȠ سبعة وƣانـني عد مدوإذ قسمنا عدد جمموع األبيات على جمموع القصائد، جن

 رعلشاوالت يف أو أكثر بقليل مما يستنتج أن كل قصائده من املط)  بيتا187(مائة بيــتا 
  :)3(يف مقدمة ديوانه الرائية اليت مطلعها يتأت، و)2(ريباملغ

  تطلƑ وبȬ اȹتصاري  Ȭنمو              لي ولȬ افتقاريȭوȬ تيعل  
  Ýواǹتياري  ȩ ȫصدي                وȽل ɍǙ  بƔ وǙليȬø أمديȬ Ʈيفو  
 واملتمثل يف املديح  بعدها امليمية  فالقصائد األخرى، وكلها ذات موضوع واحديتأت مث

هذه و كل ما هو عريب إسالمي، لوانتو )4( » كرس شعره للمديح النبوي«النبوي؛ فلقد
 صلـى –دونة الشعرية عبارة عن موسوعة من التاريخ اإلسالمي الذي خيص فترة الرسول ملا
  . واملدينة املنورة وغريها من األماكن املقدسة يف مكة–لم وسهللا عليه ا

مقدمة نثرية شيقة يف "  جىن اجلنتني يف مدح خري الفرقتني"  الديوان ع هلذاضو دقو
 عليـه  صلى اهللا–حيث يقول متحدثا عن الرسول ن اوديلأسلوهبا؛ فحدد فيها حمتوى ا

                                                 
ن اخللوف وديوانه جىن اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، املعروف بديوان اإلسالم، ديوان املطبوعات اجلامعية،  دحو، ابريبلع ا -  (1)
  .41 ، ص1993، رئااجلزا

  .60، 59: صه ـسنف: ظـرني -   (2)
  .73: ص لوف، الديوان خلا نبا -   (3)
  .1/103، 1985 ، 2كتاب، اجلزائر، طقاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، املؤسسة الوطنية للالو أب - (4)
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نفس مدخر ، وأجل مرغوب وأمي أ يه اليته طهر من أدران اآلثام بشفاعتوامل... «  -وسلـم
أتى مبا أصبحت له الصدور منشرحة ،وأمست به العيون اهللا، لقد دعا إىل اهللا على بصرية و

لنذير اري شالشبه بالرباهني الساطعة، فهو البب هامي قريرة،وأوضح احلجة باحلجج القاطعة، وحمى
ȇ السوي، علة العلل ، الناسخ عرالى السراج املنري، نقطة خط االستواء، إمام حضرة من عل

اسطة العقد الفريد، أمان اخلائف ، ومالذ الطائف أنس مبلته، سائر امللل، أحد ركين التوحيد، و
 يسر املعسر، نور املبصر، كƕ الفقري، عز نهفاللا املنقطع، قدوة املتبع، مورد الظمئان، غوث

احلقري، هدي الضال، مقصد الدال، جرب الكسري، فداء األسري، منجاة اهلالك، مشكاة 
قيم، رقية السليم، املطيع السامع، اجلوهر غريق، مستخلص احلريق، شفاء السلذ اقالسالك،من

أوان الوفاء مبا  هذاو« : قولهةقدمجاء يف هناية امل كما،)1(» ....الذي شرفت بذكره املسامع
جزاته وآياته، عم ردرا بهتوعدت وإبراز ما إليه أشرت من مدائحه اليت مدحتها بصفاته وحرب

يايت، وحني Ź ما أردت من املدح نظما وما امتدحت أبيايت حماسنه، لكنين مدحت هبا حسن أب
جىن " على جوهره تهلسملن ااته جودة السبك بقواه مسيت الديوأظهرف اهونثرا، وسبكت جلبين

  .)2(»ميكر الهه أرغب أن جيعل ذلك خالصا لوجهللا نمو " اجلنتني يف مدح خري الفرقتني
ويه هذا الديوان، إذ كشفت عبارات اليت أوردها يف املقدمة بقلمه توضح جبالء ما حي الهوهذ

ناوهلا تعر النا عن شخصية املمدوح، فحددت شخصه، وعينت بإسهاب املواطن اليت يريد الش
ة إما باألصل أو بالذات واجلسد والروح أو الصفات  قتعلممن هذه الشخصية،فكانت 

عليه   صلى اهللا– والسلوȫ أو الشجاعة والقوة وما إىل ذلك مما خيصه قالخأل وائلوالشما
   .-وسلــم 

صة جامعة حملتوى الديوان فهي تغين الدارس العابر عن البحث يف  خالنذإ ةدمقملفا
ن طريق تتبع القصائد اليت احتواها كما يؤكد على وحدة املوضوع يف هذا عته اموضوع

  صلى اهللا عليه-وي الشريف؛ هذا املديح الذي انطلق مع بعثته بنلاح دياملالديوان، واملتمثل يف 
 األدب العريب مع اŎتمع اإلسالمي املدين األول يف ، يفهراسوم  وعرف خصوصياته-وسلم 
ل شعر شعرائه كحسان بن ثابت، وعبد اهللا بن  من خال–ه وسلم ي عل صلى اهللا–عهده 

 استخدام اجلملة ىلأ الشاعر إجلما ك، )3(صصواخلى رواحة، وكعب بن زهري يف بردته عل

                                                 
  .65-64:  الديوان، ص،لوفاخلن اب -   (1)
  .71: ـه، صفسن -  (2)
  .374-372: بد احلكيم حسان، التصوف الشعر العريب ، صع: رظني -   (3)



  بوبات البحث وسياجاته: الفصل األول                                                     

عليـك : "  قصائد ديوانه، إن مل نقل كلها؛ نذكر على سبيل املثالاالمسية يف عنونة أغلب
قرع باب الفرج  مبدح طه الرفيــع " ،  "قطر الغمام يف مدح خري األنام" ، "توكلـي
ر دال" ، " خلتاما كسم حكشف اللثام عن مد" ، "حتفة اللبيب وسلوة الكئيب" ، " الدرج

  .إƀ" ...وزهرة املتعشقزهرة املتنشق " و"  السر العظيميم يفظنلا
  صلى اهللا–ل هذه العناوين نستشف أهنا تتصل بصريح العبارة بشخصية املمدوح الخ نمو

ظم معان بنية رمحية تولد ولعنا« :تكون دقة الشاعر يف اختيار العناوين ألن  وهلذا –عليه وسلم 
ى ذلك الباحث جرار ولود، فالعنوان هو املولد ، كما يرو امل النص، فإذا كان النص هتالدال

للعنوان   ربطهءاجف)1(»"العنوان النص" فينيه، أن العنوان والنص يشكالن بنية معادلية كربى 
ل ناوين كتابات أهعجل وعض الطول الذي مييز ثقافة عصره ب ع ماباملضمون ربطا حمكما دقيق

الديوان،والقارئ  أن هذا التوافق بني العنوان واملضمون أو النص قد ƽل كل قصائد الإ ه؛عصر
  .من خالل العنوان يكتشف املوضوع الذي يدور حوله النص

ها عند  جنديتلايف ديوانه ال يتجاوز يف موضوعاته تلك  يينط ابن اخللوف القسننأ امك
ها الثاين ، وما تزال مرعية عند الشعراء رثأ فىاقت والبصريي وهي موضوعات استأنس هبا األول

 مع تفاوت املهارة الفنية بني هذا الشاعر وذاȫ فموضوعاهتم تتناول هذا اللون من الشعر، ولكن
  )2(:األغراض التالية

  التحدǫ عن القرȷǓ الȮرȴøøøøøɅ* النبøøøوي                          Ǣøيلنسا* 
  øدǫ عن اɋسøراǒ واملعøراøǯحتلا                         * نفȄالɅر من ȽوǾ Ɂحتلا* 
  وȂȡواته"ص" جهاد الرسولنع التحدƇ *ǫ                          رسول الøȮرمدǳ ال* 
  سøøøل والتȊفøøøøøøøعوالت                   *      ǫ عن مولøøدȻ دحتلا* 
  .øøøاǥ والتøøøȒøرțجøøøانملا      * ǫ عن معȂǲاتøه                  دحتلا* 

ب يف األمر أن  يرغلاو النبوي  الشاعر املدحية تتناص مع معظم قصائد املديح ئدصافق
ديح النبوي؛ إذ ال نعلم أن ملا  يفمثلتابن اخللوف قد خص ديوانا كامال ملوضوع واحد وامل

شاعرا يف العربية قد أجنز ديوانا يف املديح النبوي كهذا الشاعر، كما جند يف شعره نوعا من 
اهر يترصد كل ما ميس ل إىل مؤرǷ مو حتداإلطناب واإلسهاب والتفصيل والتنويع؛ فهو ق

                                                 
(1)  Leo hoek, La marque de titre, mentant, éditeur, lahaye, paris, newyork,1981, p286.  
  .112 ، 111: ح خري الفرقتني ص مد يفنينتلعريب دحو، ابن خلوف وديوانه جىن اجلا: رظني -   (2)
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ن مل نقل كلها معقدة أكثر إ هدائ قصظما فقد متيز عن غريه، فمعذوهل،)3(السرية النبوية الشريفة
من غريه، حبيث أهنا أصبحت مسرحا للتاريخ اإلسالمي وفضاء واسعا رحبا لشريعته، فكان 

  )1(موضوعها عميق اجلذوريف القصيدة املدحية النبوية
دالالهتا من التصوف، نتيجة  بعض  بالزهديات اليت تقترب يفلشاعر امتازان اديوف

ظرة وجيزة عن  نكمتلعن حياته األوىل اليت امتازت باŎون ،ف لعفد ت رانحلياته الثانية و اليت ك
  ."قاحتية املشتاق وتنجية األشو: "هذا الديوان الذي يتضمن هذه التائية الشهرية بعنوان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .115: نفسه، ص: ظرين -   (3)
  .116  صه،ـسنف: رظـني -   (1)
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ǭةيلتائا: اثلا "Ơȧواȉية األǲوتن ȧتاȊية امل "  
، تعترب من  )اتيب 308(اعري شية ابن اخللوف اليت تتجاوز الثالث مائة وƣانية بيتائا تنإ

القصائد املغربية الطويلة واليت تعد ملحمة، ملا فيها من سرد تارخيي، وإيراد للخوارق، وما تعج 
اخلري والشر ومعاين روحية سامية؛  بني عواطفهبا من غيبات وما حتمله من صراع النفس وال

لقصيدة، واليت ال تشوهبا اذه هفهو يتقاطع مع الصوفية السنية من خالل أفكاره الصوفية يف 
 عن احلب األرضي ساعيا للوصول إىل  البعيدشائبة بوحدة روحية شكلها هذا احلب الصايف 

الق خالقا واملخلوق خملوقا  اخله ذاتهما باستقالليةنل مك« :ه قحق يذحب اهللا؛ فهو احلب ال
ه  إىل ديعت  وه منلقفضاءات ترفع اإلنسان إىل مستوى آخر غري املستوى الطيين ، الذي خ

له املناجاة اإلهلية، أين حيس بأنـه ينعتـق مـن قيـود اجلسـد ألن  ىلجتتف )1(  »امللكوت
رير جسده أيضا من صوف حني جياهد لتحرير جسده من اخلارج فإنه جياهد لتحت امل«

... االنسحاب إىل داخل الذات فيسعى إىل احلضرة الكلية فيشهد جسده يف اجلسد الكوين
    .)2(  »يجعل منه معربا ملقاومة النفسسد فجل إنفصال الذات عن امقاويو

 تعلوها غاللة من الرومانسية املوشاة ةلزجة قوية  عن كل هذه األفكار بلغ عربدوق
رات وصدق العاطفة ،واإليغال يف احلكمة وما حتمل من قيم األمة اإلسالمية بالصور ورونق العبا

 هفهذ ؛خالصة للروحانيات املدحية يف املغرب العريب  انتكوتفكريها يف فترة زمنية معينة ف
م على ويق وهق التفاعل النصي؛ فيرط عنار دولقصيدة نص شعري، يقوم على  تبادل األا
بل اهلداية سدد ح«ن  ألنه م– صلى اهللا عليه وسلم -ل اهللاحب رسو" وحدة احلب العميقة"

جوامع الكلم وخص ببدائع احلكم وعلم ألسنة  ويتأوأزاح عن البصائر غشاء الغواية؛ هو الذي 
 زة طبع وبراعة مƕع وإجيالالسل جيه فكان من ذلك احملل األفضل واملوضع الذي ال...العرب

ؤدي بنا إىل مفهوم ي اذهو )3(»ن وقلة تكلفع وفصاحة لفȘ وجزالة قول وصحة معاقطم
يوصل إىل  نهألل حيب ي مجلصويف للجمال، إذ يصبح اجلمال مظهرا من مظاهر االتصال، فك

  .طريق إىل سدرة املنتهىفهو احلق، 

                                                 
  ..34:  ص ،1995 ،1ط،ةـجدة ، السعودي, آل سعود، نظرية االتصال عند الصوفية، دار املنارة للنشر والتوزيعة ار س - (1)
، اهليئة 02، عدد 15ر وجسد مقيم، قراءة يف مناذج من شعر عبد املنعم رمضان، جملة فصول ، جملد ب عاماحلميد، حلد بعراك ش-   (2)

  .213: ، ص1996املصرية العامة للكتاب، صيف 
  .264: ، ص1986، 2حممد اخلضري، نور  اليقني يف سيد املرسلني، دار احلضارة للطباعة والنشر، ط خ شيال  - (3)
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اليت يتوسل هبا الشعراء استجابة لنداء خفي متأجج  لاثملة ارأوالسكر اقتضيا اقتراهنما باملب حلوا
ثا عن فراديس العامل العلوي، وعن ميالد جديد، هذا امليالد الذي كان يف اجلنة يف األعماق حب

ص والترابية، والشاعر متشبث قلنا  واجلالل والتخلص من معاينةرفعلالطهور حيث السمو وا
ه العليا وحنينه إىل عامله الروحي، أزمة مزدوجة يتصل ثلمبثه تشبل«هبذه احلقيقة وهذا يعود 

Ŏتمع ويتصل جانب آخر بوجوده الباطين وما يدور فيه من صراع بني اجلسد جانب منها با
بىن الشاعر قصيدته اليت تقع يف الصفحة  لقدو،)1( » نورل واوالروح، الشر واخلري أو بني الطني

ألتزمه  ذيال،و" البسيط" ليل بن أمحد خلا رى حبعلبناء تقليديا  ) 343 إىل 315( ما بني 
 مصرعا على عادة القدماء، فكان غزال عفيفا، فيه يا كما كان املطلع غزلالشاعر التزاما كامال

ة يف احملبوب كما وظف فيها مصطلحات النحويني ببوالكثري  من األوصاف العربية احمل
  .اƀ ...والعروضيني واملتصوفة والعذريني 

نفسية،  صورة كاملة حملبوبته، راح مصورا حالته الوجدانية ومعاناته الىطعأ أن دوبع
حلاالت الصوفية وما يعتري أصحاهبا من أمل، ومكابدة يف سبيل الوصول إىل اى عدتوبعدها اس

ومنها عرج على مناسك احلج    ،يبستعينا يف ذلك باملراسيل الشهرية يف الشعر العرمب ياحلب
لصوفية روحي بالعامل الديين عرب التاريخ البشري مما جعله ينتشي باخلمرة ا وما تتركه من اتصال

صفها بأسلوب قصصي حواري مبتعدا عن صوت األنا، أو ما يسمى بالصوت و يف داليت أجا
يف حواريات صوفية راقية، مدجلا يف مقامات  وأحوال األنبياء مع هذه اخلمرة؛  بنا الواحد؛ فإذا

د بن باملعية، اليت يتوكأ عليها للوصول إىل سيد خلق اهللا حمم مخرة املعرفة والوصول واالنتشاء
ض القصيدة والذي أجاد يف وصفه، وتبيان أمسائه  وهو غر– عليه وسلم هللالى ا ص– عبد اهللا

  .لقصيدة بالتوسل وطلب الغفراناتم خولطائفها و
 وحرقه ،قوشالبه عذذه األجواء كانت رؤية الشاعر املغريب ابن اخللوف الذي  هفيف

جسه اإلمياين املسيطر ا هقمعهذه املطولة، ليالتطلع إىل معارج النور، فتوسل باملرأة واخلمرة، يف 
 تعد سجدات للشعراء، فقد سبقه يت الةعلى جتربته الشعرية، مرفرفا جبناحيه يف التائيات العربي

ة ابن الفارض وكذا تائية ئيتا والشعراء يف نسج التائيات يف املديح النبوي مثل تائية الفرزدق
، وكذا بردة كعب بن زهري؛ يريصبول التائية بردة ادعبل اخلزاعي وغريها، وقد استدعى يف هذه

 املغريب إنه إحساس ينمياالعمق  اإل صورتدة عموما حتمل كثريا من الذاكرة الشعبية وصيلقفا
تآكل  بعد ال– عليه وسلم هللاى صل- ولاملؤمن، ورؤية الفنان العاشق ألهنا وليدة االعتزاز بالرس

                                                 
  .222: ، ص1978جداين يف الشعر العريب املعاصر، دار النهضة العربية، بريوت، وقط، االجتاه اللا قادرلا دبع -  (1)
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وضوعية والفنية سنبينها من امل داليها؛ وكل هذه األبعالداخلي لألمة، والتكالب النصراين ع
  .خالل دراستنا هلذه التائية 
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  :ȷاǲيøة العنøøøøويتارتسǙ/ ارابع
 هو أول عتبة تواجه الدارس، قصد استنطاقها واستقرائها، ألنه يغري الباحث ناونعلا

لغوي أقل من اجلملة نصا أو عمال  قطعم« : فهو شفراته الرامزة كف ةولحما وبتتبع دالالته،
د أحد املفاتيح التأويلية ملغلقات النص، كما يلعب دور اللغز الذي يزيد من عي امك )1(»فنيـا

شأن هذا ومن نوان بالنسبة للنص كاألم بالنسبة للطفل تطعمه يف كل حني، عفال حرية النص؛
  .)2(ورطيطه فهو احملمتو صلنع اساالتطعيم أن يزيد يف ات

 العودة إىل القراءة اللغوية ملدلوالت العنوان؛ فهي حتيلنـا إىل املعىن االصطـالحي دنع امأ
  .)3(»االستدالل ، األثر والتعويض ور، اخلروج ، القصد، اإلرادة، الوسم ، االعتراضهالظ  «
 )4(يوهوȫ ل رأيسبح صنللام لعن إذن عالمة لسانية تصور وتعين وتشري إىل احملتوى اانولعفا
 أيقونة بصرية يف فضاء الكتاب أو النص، أي التركيز على الفضاء البصري كما يشري إىل وهو

 ال نستطيع الولوج إىل اهبذوفسيفساء والعنوان لوحته اإلشارية،  صنلاف ؛)5(ذلك ترنس هوكس
الكاشفة ية ئوضل اقطةلنوذلك بالبحث عن ا" العنوان " أغوار النص ، إال بفك هذا اللغز احملري 

  " .القصيدة" اليت تدخلنا إىل رحم النص 

                                                 
  .155: ،ص1998 ، 1قطني، معجم املصطلحات األدبية، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط ييدسع -  (1)
  .41:  ، ص2002ردن، أل ان،ابسام قطوس، مسياء العنوان، وزارة الثقافة، مطبعة البهجة ،عم: رنظ  ي-   (2)
  "عنن"والثانية" عنا" باحث يف لسان العرب على مادتني األوىل لا  عقي -  (3)

  .296 ، 290، ص 13ينظر ج : هلا معان منها" ناع "دةما  - أ
  ـاتض بالنبرـت األنع: ظهـورال -1
  .هـعنونت يأالشيء ت جخر: جخلروا -2
  .هـصدتا أي قنـا عينت فاليعن: دقصال  -3
  .أردتي  أاـذكول لقبات عنيـ :دةراإلا -4
  .لسمـة اأوـة معالال: ـمسلوا -5
  .107 ، 101 ، ص 15ج" نعن" ة ادـم  - ب
  .ــرالشيء مبعىن ظهن ع: ورظهـال -1
  رض،عضرـعن يعن مبعىن أعت: االعتراض -2
  .كلما استدللت بشيء تظهره على غريه: االستدالل -3
  .ثراأل: نـواالعن : ي برنقال اب: ثرألا -4
  .رحيعرض وال يصيقال للرجل الذي : يضعرلتا -5

(4) -Leo hoek.la marque de titre .p28.  
  .31: بسام قطوس، السيماء والعنوان ، ص: رنظ ي -  (5)
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حناول " حتية املشتاق وتنجية األشواق" لعتبة اليت تواجهنا واملتمثلة يف عنوان القصيدة اه هذ ف
وفك شفراهتا الرامزة؛ فعن طريق هذا العنوان تتجلى لنا جوانب ، جاهدين استنطاقها واستقرائها

ا بنيويا يقوم رعنص «كزية للنص األديب باعتبار العنوان ت املرالاللدن ا مأساسية أو جمموعة
إذن عبارة عن شظايا موزعة  صنلاف ؛)1(»بوظيفة مجالية حمددة مع النص أي يف مواجهته أحيانا

  .لعنوان فيكون فسيفساءاها ئيلملم أجزا
ي؛ فهي مجلة ريبعتل ااقعلوية الداللية  اليت بني أيدينا جديرة بتحليلها ألن  هلا كيانا يف انبلاو 

 األول خرب ملبتدأ حمذوف قشلاف ؛" شواقألاة يتنج" + " ملشتاقا ةيحت" :امسية تتركب من شقني
اخلرب متصدرة " حتية " زا وبقيت ا جوة؛ وحذف اسم اإلشارة املعرف"هذه حتية املشتاق" تقديره 

أي الشوق " ق االشتيا" إىلصفة الشاعر اليت وضحها بإضافتها  فهي؛للكالم ألهنا املقصودة 
ضفي عليها قوة أخرى يف األمن ا يمم، والتحية هي السالم؛ هي األمن ؛ هي احلب واالشتياق 
ل إليه ، وال يرجو إال ولوصاإال  طلبيألن احملب املشتاق العاشق ال يضمر إال اخلري حملبوبه، وال 

لى كل ذي روح ع اىلتع ألفة روحانية وإهلام شوقي أوجبها اهللا قلعشا  «اللقاء  به ألن 
األلفة وهي موجودة يف النفس مقدرة تلك ب الليحصل به اللذة العظمى اليت ال يقدر على مثاهلا إ

  .)2(»قته من اخللق بر طدمراتبها عند أرباهبا فما أحد إال عاȇ ألمر يستدل به على ق
ا ون جعل يضفي على سالمه ل- عليه وسلم   صلى اهللا– األدب مع رسول اهللا ولعل من

ن الضعف اإلنساين املتمثل يف اجلملة الثانية املعطوفة واليت توحي بأن  هذه التحية وسيلة اولأن م
وأن ،ان طن أسباب تنجية هذه األشواق من االحنراف، والضـالل،ومسارب الشي مببوس

، وإذا اشتاق اقترب والن وازداد تقوى فَكَبńَر هواه  ،وكلما كرب هواه قشتاااملؤمن إذا أحب 
لسليمة اليت خلقت البشرية  اهةوجوحتكم يف هواه وأشواقه، ووجهها اليته ناسنبإ  أحسكلما

 كثر يف كالم الصوفية دوران هذه األلفاȗ، كلذل «ألجلها؛ فهي لون من احلب الصويف 
القرب والبعد والوحشة واألنس واالنبساط واهليبة والغيبة واحلضور والصحو والسكر، هذه   

ȗجيري بعضه اآلخر، جمرى الرمز وقد كان اينمباالصطالح، رى جم هعضبجيري  مما األلفا 
ب؛ ألهنا حاالت تتعلق باحلب حلا الم يفلك ل– احلال  بطبيعة–الكالم يف هذه األحوال تابعا 
حلب لون من ألوان التطهري من الترابية العالقة بنا؛ ا اذ؛فه)3(»ويتوقف وجودها على وجوده

                                                 
  303: ، ص1996  ،1فضل ، بالغة اخلطاب وعلم النص، الشركة املصرية العاملية للنشر، القاهرة ، طح ال ص-  (1)
  .294: حلكيم حسان، التصوف يف الشعر العريب ، ص ابد ع -  (2)
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ران لونا من التعبري الروحي، من تعلق املؤمن فالغ ها ، وبذلك يكونهذه الترابية اليت خلقنا من
 صلى – برسالة حممد بن عبد اهللا ميلسلتن ا مبرسوله تعلقا روحيا صافيا ال تشوبه شائبة؛ لونا

  .)1 (﴾ وا اَهللا َوَأِطيُعوا الرَُّسوَلُعَأِطي ǁ - عليه وسلماهللا
تني، إشارة إىل أن األمساء هي األوىل يف  عنوان مركب من مجلتني امسيأخرىن جهة م وهو 
  تأيت األفعال، ولذا كان االبتداء باالسم ولعلاهدعبو )2(﴾ َآَدَم اَألْسَماَء ُآلَُّهاَمَوَعلǁَّ الوجود

ميزة، مما جيعل هذا امل النحاة يقولون إن املبتدأ مرفوع باالبتداء، واالسم هو العالمة لعج ماذا ه
ارف األوىل عامل واملعرفية ألن األشواق فيها روحانية، والروح معرفةالعنوان مميزا باالمسية 

ِل  ُقُوَنَك َعِن َاْلرُّوِحلَيْسَأَوǁواألخرية ألهنا نفحة من روح اهللا والشوق يف هذه احلالة روحي
  .)3(﴾رُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي ْلَا

تكون العناوين فيها  عن بيئته؛ وعن ثقافة عصره اليت اقتضت أن فشكهذا العنوان يل مثو
طويلة مفسرة  مسجوعة ألن النص وليد بيئته وصنيع  اإلنسان الذي ال  يكون إال مرآة لعصره 

يعترب العنوان الفكرة املركزية للنص وصريورته ذا ؛وهبة لواقع النصسعاك وبيئته؛ فالعنوان مرآة
افئ الكون الواقعي الكون الشعري والذي يكفهي ية، ساساألار فكألال كاليت تتمحور حوهلا 

الديين  يف هذه الفترة؛ فترة احلروب الصليبية ، وانزواء الناس يف الرباطات طلبا للقرŷ نسجا 
  .ملديح النبوي مسة العصر فكان ا–هللا رمحة ا– يوصريبعلى منوال بردة ال

لقصيدة، الفكرة ودليلها، الفكرة يف الفكر ا ةيائ ثنىلإري شن العنوان بثنائيته يأ امك 
 ،ŷونقيضها، الشوق ونقيضه؛فالعنوان إذن قصدي مناسبايت، عقائدي، القصد منه القر

بري باجلملة االمسية، يفيد ثبوت عالت « أن –لم نعما ك–ن  وحنȘ أن العنوان مجلة امسية  حالملاو
شيئا بعد شيء على نقيض  الفعل  الذي يقتضي   هداملعىن والصفة للشيء من غري أن يقتضي جتد

دل على أن ي اذهو.)4(» جتدد الصفة واستمرارها  وحدوثهما حاال بعد حالوأ عىنامل ةمزاول
  ،  ألنه يبحث عن االمتالء بعد شعوره بالفراȟ،نجاةالشاعر يريد أن يثبت دوام الشوق لدوام ال

 قابل بني التحية والتنجية، واملشتاق واألشواق، فكانت التحية دائما لتكون النجاة اولذ
نفسه واألشواق ال تتغري، بل تسري بوترية واحدة وصفة واحدة هي  االشتياقن دائمة،ويكو

                                                 
  .36/  ا ـدـــم    حم-   (1)
  .31 /ـــرة ــبقال  -  (2)
  .85 /ــــراء ـإلسا -  (3)
  .141:، ص 1983، 1والتوزيع، سوريا ، ط نشرلدار احلوار، ل يب،رسلوم، نظرية اللغة واجلمال يف النقد العر ام ت -  (4)
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تبدل، أي دوام الفعل رغم تغري األحوال أو بلغة الصوفية دوام لاو ريالثبات واللزوم وعدم التغ
  .)1( وتغري األحوالمقاملا

 نعج رخي عنوان واملضمون فإننا نالحȘ إستراتيجية العنوان املفسر للمضمون ملل اما أ
ه الغزل الصوف وخباصة الغزل باخلمرة،وما متثله من  تالألشواق إذ كان الغزل يف االستهالل مثا

عماله وسريته أهم أ وذكر - عليه وسلم  صلى اهللا–دوام السكر باحملبوب، فمدح الرسول 
لدعاء او العطرة بعد أن مللم سرية األنبياء السابقني يف إشارات إحيائية، وختم النص باالبتهاالت

   .ةانجلوهي لب ا
 يكون العنوان انتقائي مواكب ملضمون القصيدة، وعنصر من عناصر وضع القارئ يف ذاهبو

ي مع عنوانه الدقيق، فيكون بذلك رلشعاجو النص الروحي أثناء التلقي، وهبذا يتكامل النص 
ة يية، ويضفي مجال إخباراتلد طاقتوالعنوان عالمة اختزالية للنص خيتزن داللته أو بذلك عالمة 

االنفعالية املرجعية، االنتباهية واجلمالية أو كما : عطى وظائفه لك أية على النص وبذرعش
ن ان إذعنولفا ؛)2(اء، الوصف، والتعينيإلحيااإلغراء، : حددها جريار جنيت يف أربع أساسية هي 

ا باب احلرية لتدخل هتاحفنع تقر،  حديقة كونية تفوح بشذى اإلميانأمامقة روحانية توقفنا حل
هبذا إىل البيوت الروحية للشاعر حيث االشراقـات الصافية تشع بداخله؛ فالعنوان مالئم لنصه 

  .وعصـره وغرض القصيــدة
  
 

                                                 
  .331ص  ، صويفالـم جعامل: مـكياد احلعس: رنظـ ي -  (1)
  .107: يل محداوي، السيميو طيقا والعنونة، صمج : ظرين -  (2)



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التناص مع القرآن الكریم : أوال 

  التناص مع القصص القرآني: ثانيا 

   التناص مع التصوف: ثالثا 

  التمهيد  - أ

  المقدمة الطللية    - ب

   الغزل الصوفي -جـ 

   الحب الصوفي -د

  لرمز الصوفي  ا-هـ 

  ليلى  -1

  الخمرة  -2



  "العميق"التناص العمودي :                                         الفصل الثاني 

  :يدهمت
 نتاج مفهوم «ه التناص الذي ال يعين ما يبدو واضحا على السطح ألن هذا التناص إن

عميق، ينبين هاجسه على أساس انتقال الذات الشاعرة بوجداهنا، وميوهلها وحركيتها إىل النص 
  .الذي تتجلى فيه خمتلف املراجع الروحية والذوقية واجلمالية املكونة لتلك الذات املبدعة

ليات النص الشعري الرؤيوي تتجسد يف االفتنان اللغوي عن طريق البحث عن جت نإ
  .)1(»اللغة العليا اليت تساند لغة الشعر ومتدها بأبعاد التعبري الشاعري

ذا النوع من التناص يلتجئ إليه الشعراء املعاصرون يف كثري من الشعر الذايت والشبيه هو
طريق القناع أو الرمز أو األسطورة، حيث تتالحم ن ع بالشعر امللحمي عن طريق االستدعاء أو

النصوص السابقة يف النص الالحق تالمحا فنيا مجاليا ال ميكن فك شفرات النص احلديث إال بعد 
.... وعي فين ومجايل به كما يف أشعار بدر شاكر السياب، ومعني بسيسو، ونزار قباين

  .وغريهم
لقدمي واحلديث، إذ يكون القرآن الكرمي ا يفة كثرية يف الشعر الصوأمثل جند له كما

وجداين من القرآن لا ستلهامالاري واإلبداع مؤكدة قابلية بلتعاظات  حلناءأثمركزا للرؤيا الشعرية 
  .)2(الكرمي وأساليبه، وخطاباته املتنوعة املتجهة صوب األشواق الروحية العميقة يف اإلنسان 

صادر واملراجع املكونة لنص القصيدة  املنعأويل االهتمام يف هذا التناص بالبحث سو
عن طريق جتليات  أم. )3(مجاليا وفكريا سواء عن طريق البحث عن اللغة العليا أو اللغة الثانية

نماذج السابقة لا تمرارساب الشاعر يتحدى «اإلشارات الرامزة إىل تلك النصوص الغائبة ألن 
  .)4( »ليعرب عن ذاته وجتربته الشخصية من خالهلا

كرمي، ويستحضر بعض لا رآنقلاؤاه من ر دشاعر يستملن األ هلذه القصيدة جيد متأفامل
ا يتخذ من قصص األنبياء منطلقا ملضامني نصوصه، وينسج ة كموجوديلا التهمأتآياته يف سياق 

بعباراته الشعرية قالبا لغويا يكتسب مجاليته من مجال اللغة القرآنية، ويسعى يف ذلك إىل السمو 
  .صوفيةلا اركفأفاء الروحي من خالل تقاطعه مع صلاي واإلهل

                                                 
  .147: حممد بنعمارة، الصوفية يف الشعر املغريب املعاصر، ص-  (1)
  .148ص :  نفسه-  (2)
  .15: ، ص1994، 1 بريوت، ط،ة، املركز الثقايف العريبفاضل تامر، اللغة الثاني:  ينظر-(3)

  39: ، ص1998، الكويت، أكتوبر، 339، البيان، العدد " منوذجا"البحرية اخلالدة ألمحد عدواين" أمحد علي حممد، يف التناص  - (4)
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ذا ما سنبينه من خالل تناصاته، مع القرآن الكرمي والقصص القرآين والتصوف؛ هو
 ذإ رآينقلا املصدر الصويف واملصدر نيبه القصيدة ذه ز يفيمنولعل من الصعوبة مبكان أن 

 وفق نسبية التأثر آخذين ادستشهيتداخل هذان املصدران تداخال كليا، ولذلك سنحاول اال
بأغلبية الرؤيا ؛ إذ قد جيد القارئ نصوصا ميكن ردها إىل التصوف ولكن حني يتأملها كثريا 

  :حيس بأهنا تستمد قوهتا من القرآن الكرمي وهذا ما سنراه فيما يلي
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  :التناص مع القرȷǓ الȮرɍ  :Ƈأو
ا اهللا تعاىل فصحاء هب ى بفضل فصاحته وبالغته اليت حتدمير شكل القرآن الكدقل

العرب، نصا مقدسا، ومصدرا إعجازيا أحدث ثورة فنية على معظم التعابري اليت ابتدعها العريب 
شعرا ونثرا؛ وقد سعى إليه الشاعر يف تناصاته لترقية أبعاده اللغوية والفكرية، ألنه العروة الوثقى 

حناول قراءهتا «" حتية املشتاق وتنجية األشواق" يدة صق ملأتنإذ ن وحناليت يتمسك هبا؛ 
 النص الغائب، املتمثل يف القرآن الكرمي، ةرو وكلماهتا، يتبني لنا بوضوح حماها حروفقواستنطا

ومدى العالقة املتشابكة بني النص الغائب ونصنا احلاضر، فالتناص القرآين جيعل الشاعر مييل 
فاإلشارة القرآنية تغين النص ... ق التحليق بواسطة اإلشارة واإلحياءبلغته الشعرية صوب آفا

  .)1( »به كثافته التعبريية، وتعطيه تطابقا بني وظيفة اإلشارة وسياق املعاين كسري وتعالش
 عن طريق التآلف بني «ا أن للقرآن الكرمي مكانته يف نسيج قصيدة املديح النبوي مك

حاول أÜ)2( »شعري ومعادلة املضمون القرآين لا وضوعملاام بني لغة القرآن ولغة الشعر واالنسج
ائب يف ثنايا هذه القصيدة، وهذا غلاصر دراسيت يف إثبات وجود النص أحقصيدة أن ليف هذه ا

سيستلزم مين استبطان النص احلاضر للعثور على إحياءات النص الغائب وهذا يستدعي مين 
نص احلاضر، ألن الشاعر يريد الوصول إىل مبتغى معني التأويل الذي ال يكترث كثريا بظاهر ال

التناص مع آي القرآن الكرمي اليت يستحضرها بقول ابن ك معه يف ذل من كل هذا، حƓ نقع
  .)3(اخللوف 
    النǲوم ŏا ترجɂ اƬداɅاتƗ    Ǚȷ بثناɅاÛȻ ومن عǢǲلضأ

ناص إشاري إىل أول ما يصادفنا يف هذا البيت؛ هذا التناص التخالفي وباألحرى تإن 
 هي اليت وماعر النجشإذ جعل ال، )4( ﴾َعَالَماٍت َوِبالّنْجِم ُهْم َيْهَتُدوَنَو ǁاآلية الكرمية 

نسان اجلائر الضال بالنجوم وهو تناص إشاري بتقنية التخالف إذ إلا هتتدي هبا عوض أن يهتدي
  .تشبيه املقلوبيوحي مبدى اجلمالية الفنية اليت آمن هبا الشاعر، وجعلها من باب ال

 د نفسية ا هذا التناص إحياء بعالقة الليل باجلمال عند العرب وما له من دالالت وأبعيفو
ركة، وخيلو العاشق بنفسه، فريحل حلا  ألن الليل يسكن فيه الناس وتسكن فيه،بوبحملاصوير تل

                                                 
  .10: حممد بن عمارة، الصوفية يف الشعر العريب املعاصر ، ص-  (1)
  .155: نفسه ص-  (2)
  .316: ن اخللوف، الديوان، صاب - (3)
  .16/ النحل  - (4)
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 والتأمـل بتصوراته و ميتطي جناح اخليال مستبطنا ذاته استبطانا نفسيا فيه كثري من األمل
 ،)1( » الليل ال يعطي للناظر يف نظره، سوى نفسه فهو يدرȫ وال يدرȫ به«والـروعة ألن 

: ال الذات اإلهلية ألهنامج لك عن فراديس العامل العلوي أين يترائ له اجلمال احلقيقي ذاحثا يفب
ور اجلمال  اجلمال األزيل املطلق املعشوق على احلقيقة يف كل مجيل، وقد جتلى يف مجيع ص«

 لكي يعشق ألن طبيعته األزلية قد اقتضت ذلك، بل إن ما يسمى باحلب اإلنساين ليس يف
حلسي واجلمال ا لن اجلماأل )2( »واحلب غايته االحتاد... با إهليا وبرزخا إليه حاحلقيقة إال

كثريا ما كان حب ف ،)3(املطلق وجهان حلقيقة واحدة بعد أن ظهر الكالم يف وحدة الوجود 
عقول، وهذا ما سعى إليه الشاعر من خالل ملا الصور الكونية سبيال لالرتقاء من احملسوس إىل

  .قصيدةلهذه ا
الشاعر يبدع حلظات إميانية مضيئة بصفاء القرآن، فال جيد سوى امللجأ القرآين ل زاالو

 يف حتاورت مع الدالالت اليت قبلها، ولكن صهرها تل دالالكشتليستل منه عبارات وألفاظا 
ذات الشاعرة، تتفيأ ظالل لغته ، وتتأمل يف حضرة لل امهلإ مصدر «ذاته ألن القرآن الكرمي 

هل من ينابيعه املختلفة وتتزود ما شاء اهللا هلا ، من إعجازه ، وتنوع أساليبه تنكالم اإلهلي، ولا
رية النص مد الذات املبدعة شاعريتها البشرية من شاعتستواختالف إشاراته ووفرة خماطباته، و

  )5(:ذا ما جنده عند شاعرنا يف حماورته للخمرة اإلهلية يقولهو)4( »القرآين 
ȩي ال:ولاȽتر ǳالرو Ǩلȩ ÛǳوȊاعøو   قهȭداداتøøا منها امتƬو ɍ Ȥي  
ȩلوا :Ǩلȩ Ûي النورȽ :Ǩنعȍ ر النفيساتنم    النور ماøøȢا الőجاجاȁ ها  
ȩي ال: لواȽرانǨøلȩ Û :اøهǞاب    النار تطفȻǾȽ اراتملاøا استعøøا باملƬ   
  ه ألƧائها øȕرǹ ȧفيøøاتيف    اللوȩ ǳد رȽ:ǨƧي اللوȩ ÛǳلǨ:وȩال
ȩلوا:ɅدȽǨلȩ ÛرسيøȮي الȽ  ǨȴƬ    نلǥاøȮȊرسي مȮها الǵور مصبا  

ي هذه األبيات يعانق الشاعر آيات القرآن الكرمي أين تراءى له الصفاء واإلشراق فف
الروح، ( له فكان معجم من املفردات القرآنية س ذلك على اجلانب اللغوي كعنالرباين، فا

 جعلته يتلا الرؤية رر هذه األبيات تكفقد تكررت يف) النور، املصباح، النار، اللوح، مشكاة
                                                 

  1009: سعاد احلكيم، املعجم الصويف، ص -   (1)
  .297:  ص،عبد احلكيم حسان، التصوف يف الشعر العريب - (2)
  .297:  ص،نفسه: ينظر - (3)
  .156:، ص"المفهوم والتجليات" محمد بنعمارة، الصوفية في الشعر المغربي المعاصر  (4)
  .324، 323: ن اخللوف، الديوان ، صاب-  (5)
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مسافرا يبحث عن حقيقته، فيعطيها بعض الدالالت القوية ولكن ال ơرج عن سياقها املعروف 
 :ه إال أن املعىن كان متآلفا مع قوله تعـاىلحوير والتغيري الذي أحدثتلاحƓ عند الشاعر فرغم 

ǁ تعاىل ولهقو )1( ﴾رُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّيْلَاِل  ُقُوَنَك َعِن َاْلرُّوِحلَيْسَأَو: ǁُر ُنوهللا 
ِ في ُزَجاَجٍة، ِمَالّسَمَواِت َواََْألْرِض، َمَثُل ُنوِرِه َآ ْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح ، َاْلِمْصَباُح

 َالَو َآَأّنَها َآْوَآٌب ُدّرّي ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَآٍة َزيُتوَنٍة ، َال َشْرِقيٍَّة َاْلُزَجاَجُة
ǁ : له أيضاوقو)2(﴾ ٍرَغْرِبيٍَّة، َيَكاُد َزيُتَها ُيِضيٌء َوَلْو َلْم َتْمَسْسٌه َناٌر ُنوٌر َعَلى ُنـو

كلمات ، لوصف اخلمرة، ألن اخلمرة  الذهو قد جلأ إىل استخدام ههف  )3(﴾ َلْوٍح َمْحُفوٍظيِف
 تعددت األمساء والكنه واحد فهي اخلمرة وȗهي الروح هي النور، هي النار هي اللوح احملف

لنورانية اليت اشجرة املباركة ألن واحدية اخلالق يقتضي وحدانية املعرفة لا ،..كالم اهللا...اإلهلية
 أن املعرفة احلقة، يأ )4( ﴾ ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُء  َيْهِدي اُهللاٍرُنوٌر َعَلى ُنـوǁ تصدر عن ذاته 

  .هي جوهر األشياء
  

لشاعر ابن اخللوف عرب عن كل هذا بلغة نورانية، تأخذنا إىل واحة اهلدى وحمراب اف
يف  تجلى لنا تلك الومضات من عند امللكوت، فهي سبحات من نور تتغلغلت نالتوحد أي

 إشراقة للفؤاد وضوء للضمري إهنا القدرة االوجود؛ إهنوجدانه، وتبعد عنه ظالم اجلسد، وعتمة 
إذا عمد اإلنسان إىل مرآة قلبه وجالها ف« )5( لرسم آفاق للطهر أبن تومض شعلة نورانية

  .)6( » له من ذلك نور، واهللا نور منبسط على مجيع املوجودات لصحبالذكر تالوة للقرآن ف
 جعل اسم النور داال «ذي يشع به على عباده لذا ر إذن هو اخلمرة اإلهلية، كالم اهللا الولنفا

على التƕه عن العدم وعلى إخـراج األشيـاء كلهــا مـن ظلمــة العــدم إىل 
قبس النوراين كي يشع يف أعماقه لا ن ظلمة الوجود دعا الشاعر هذامف )1( »ظهور الوجـود 

  .ح حمفوȗوصفاء وطهرا فهو كالم اهللا يف ل

                                                 
  85/ اإلسراء  - (1)
  .35/ النور-  (2)
  22/ الربوج-  (3)
  35/النور  - (4)
 ،2002تأمالت يف سجنيات مفدي زكريا، جملة احلياة ، مجعية التراث، العدد السادس يف اجلزائر ، نوفمرب : حممد زغينة: بنظر  - (5)
  . وما بعدها 228: ص
  .1081: ، املعجم الصويف ، صسعاد احلكيم-  (6)
  .232/ 18 ، 1984حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،  - (1)
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  .)2(: ريق البنية اللفظية بقول  طاورة النص القرآين عناصل الشاعر يف حمويو
ǽتا Ȼات عنصرǾال الƤ مالƨصم     ا ǥاøȮȊم ȷاøيمƨور له اȹ ǳبا  
ȹهوøينتȕ ل النورɎج Û لɎƨر ا    Ʌاȴسقتها من التسني ȴȭ * فȒتاي *  

ْشَكاٍة َثُل ُنوِرِه َآِمَمǁ عاىل ت هذه اآلبيات تنعكس معاين اآليات القرآنية من قوله يفف
َيْبَقى َوْجُه َو ǁ :وله أيضاقو )4(﴾ ِفيَها َجَماٌلْمُكَلَو ǁ :له أيضاوق و)3( ﴾ِفيَها ِمْصَباٌح 

  )6( ﴾ َزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍمِمَوǁ  : ولهقو )5(﴾َرِبَك ُذو الََْجَالِل َواإلِْآَراِم
اجلمال واجلالل  :  من القرآن الكرميرعاا نقف أمام معاين هذه األلفاȗ اليت استقاها الشإنن

إهنا نشوة من ، شكاة والتسنيم، واليت تكون لوحة للعظمة واهليبة اإلهليةوالنور واملصباح وامل
القدسية يعيشها الشاعر بنشوة احملبة وميل اجلميل إىل اجلمال  بداللة املشاهدة وذلك ألن  كل 

إىل مجال احملبوب ليس شيء  ينجذب إىل أصله وجنسه وينتزع إىل إنسه ووصله فاجنذاب احملب 
... اهدة علميةمشاجلمال احلقيقي صفة أزلية هللا تعاىل، شاهدة يف ذاته أوال ومال فيه، جلإال 

  .)7( فاجلمال احلقيقي هو اهللا سبحانه، وكل مجيل يف الكون مظهرمجاله
و  اإلهلية؛ يسافر حنةمظن اخللوف يسافر بعيدا يف ملكوت اهللا ، باحثا عن سر القدرة والعفاب

مجال اجلالل، واجلمال املطلق واجلـالل املطلـق ألن وآفاق فسيحة يراها يف جالل اجلمال، 
تشعر الرهبة سي بارة عن صفات العظمة والكربياء واŎد والثناء وكل ما ع اجلالل«

ال مجلوكل هذا يظهر للخلق فقط يف صورة مجال اجلالل أو جالل اجلمال، أما ا... والتقديس
هـو ال يكـون شهـوده إال هللا فستحيل أمام البشر أما اجلالل املطلـق املطلق فهو م

 عبـارة عـن أوصافـه العليـا وأمسائـه «ـال اهللا مجو ،)1( »سبحانـه وتعاىل وحـده
 هو اخلري ومن اخلري يستمد العقل مجاله، ومن العقل تستمد النفس «جلمال او ، )2(»احلسـىن

                                                 
  .337: ابن اخللوف، الديوان، ص-  (2)
  قيل هو ماء يف اجلنة: تسنيم  *
  .قيقة واحدة يف صور خمتلفةذات معاين متعددة حبسب أنواعها واملراد هنا التجليات حل: فيضات  *

  35/ النور  - (3)
  06/النحل  - (4)
  .27/ الرمحن -  (5)
  .27/ املطففني  - (6)
  .370 / 1على التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، : ينظر - (7)
  .351 ص ،1978 القاهرة، ،عبد القادر حممود، دراسات يف الفلسفة الدينية الصوفية والعلمية، دار الفكر العريب - (1)
  .349 صاملرجع السابق، - (2)
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تقبل   ما متسه وتسيطر عليه مجيال يف حدود قدرته علىلك ولإن النفس إهلية وهي حت...مجاهلا
مسو التصوير ، ا غة فيهلبف ،)3( »وتصري النفـس مجيلـة بقـدر مـا تشبه باهللا...مالجلا

 العامل اإلهلي أين يفيض علينا بنور إهلي صاف من خالل تلك األلفاȗ اليت اȫيصلنا الشاعر بذ
اع بذلك أن يلون خارطة شعره وأن يضفي طتسصيدة، وااستلها من القرآن واملبثوثة عرب الق

ق وكنه الوجود، عما لونا جديدا وأبعاد مجالية معنوية توحي بأجواء الصوفية واإليغال يف الهعلي
وكل هذا يعود إىل الترسبات الثقافية يف أعماقه اليت تبدو كخيوط ضوئية خفية تلوح عن بعد، 

لبحث يف ơلق النص من خالل  ا« حني يقول إنولعل هذا ما يذهب إليه حسن حممد محاد
معة لال النصية يدخلنا مباشرة إىل ترسباته وأعماقه متجاوزين بذلك السطوح النصية اهتداخالت

يف جسد النص اليت تبدو لنا كقمم الثلج اليت ơفي النصوص األساسية املكونة له، تلك 
  .)4(»النصوص املتقاطعة واملتصارعة داخل الذات املؤلفة 

لعوامل الداخلية اليت نشأ الشاعر عليها ليات تراكمت فيها إضاءات قرآنية نتيجة بأله اذفه
 عن بنية هذا النص اخلصوصية وسياقاته وارتباطاته ناأو حتت ظروفها املوضوعية مما يكشف ل

  .وتواصله مع القرآن الكرمي
 مامقف أ ون– ى اهللا عليه وسلم صل–ل هذا ما جيعلنا ندخل إىل حضرة الرسول ولع
  .)5(: معراجه

  *ȒرȒǵ ǥرت فيهøا السعøøاداتƩ   قøهلȻ يف ليلة املعøراǹ ǯاادع 
  تاøɅا عرȇ أøǵاȕته للباري عنǙƂ  ر من فرȉه فوȧ البøøراȧوسا
  ȩ ȷاȩ ǡوسƙ أو أدǹ         ƙǵ ƅاȕبه يف مȊهد رفعǨ عنه اǲƩاباتوȭا
  عبƘø معنøاȻ العبøøاراتȽد اǃ جهرا واȍطفاƞ Ȼا          Ơ Ɓوي تاȉو

  : أن يقولىلإ
  *ألفق Ɓ تنȤȊȮ عنøه الدجنøات او     ملǲȒعøهȻاسراȻ يف ليل مدع
 حافȘ يتشاعر يف هذه األبيات يتناص مع النص القرآين عن طريق البنية اللفظية اللاف

عراج على هندستها، وعلى مستوى البنية الداللية فيها، أين حاول أن يصف لنا ليلة اإلسراء وامل
                                                 

  80 ص1983، 2 ط،فلسفة اجلمال، نشأهتا وتطورها، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة: أمري حلمي مطر - (3)
  .80:  صنفسه، -  (4)
  .330: ابن اخللوف، الديوان  - (5)
  .ء واملعراج كالصالة  يف ليلة اإلسرا– صلى اهللا عليه وسلم –ما Ź تكليفه به : السعادات  *-
  .الظالم أو طبقات السحب واملراد هنا الظالم:  الدجنات  *
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ْبَحاَن الَِّذي ُس  ǁ: قوله تعاىل يف كرميآن البكل تفاصيلها، مستلهما هذه الصفات من القر
َم ُث  ǁ:له أيضاوقو)1( ﴾ اَلَحَراِم ِإَلى َالَمْسِجِد ْاألْقَصىِدِجْس َاْلَمَنِم ًالْيَل َأْسَرى ِبَعْبِدِه

َأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى، َما َآَذَب  َأْدَنى، َفْوَأَقاَب َقْوَسْيِن  َنَدَنا َفَتَدَلى، َفَكا
َفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى َوَلَقْد َرَآُه َنْزَلًة ُأْخَرى، ِعْنَد ِسْدَرِة َأ ى،َأَراْلُفَؤاُد َما 
   .)2( ﴾ اْلُمــْنَتَهى
ى اهللا  صل–ة تبني كيف أن اهللا سبحانه وتعاىل أسرى بعبده النƑ ميرات الكيه اآلفهذ

عجائب اخللق وما فيه من أدلة القدرة  وال لريفعه إىل السماء فريى من العرب لي–ليه وسلم ع
الشاعر تفيض روحه باإلشراقات الربانية وتشع نفسه باإلميان مما أنار بصريته، فإذا ف ،)3(الباهرة 

ر لنا هذه املعجزة وإذا بالسعادة حتفه من كل اجلهات، إذ حياول أن يصو مارا  أمهبه يقف منب
  الذي حاولت مغريات املادة أن تطمسه ألنحيالسمو عن العامل املادي بالعروج السماوي الرو

همة الغامضة، املبملادة ليست هي كل شيء يف هذا الوجود فهناȫ العواطف واالحساسات  ا«
Ŏالروح ا ȫكل األلوان الالهنائية من الشعور اإلنساينه هولة اليتوهنا ȫي من أمر ريب، وهنا 

الشاعر هبذا يسعى إىل حتقيق هدفه ف ،)4( »ر والسبيل الوحيد إىل معرفتها إمنا هو التخيل والتصو
  .الروحي الوجداين واملتمثل يف الوصول إىل احلب اإلهلي  لينال بذلك التوبة والغفران

تقاطع معها ليأخذ منها معاين يو رآنية،قلاع النصوص م يتعايȈ ر يزال الشاعوال
  .)5(:ية وجتربته الشعرية يقول شعورلته الم حائاليلفة  ملا ودالالت خمت
  ǾاɅȁ ȫح به șلȴ وșلماتل    سراǯ املنƘ املستȒاǒ به  الȽو
َباَرَك الَِّذي َتǁتأمل هلذا البيت الشعري جيده يتقاطع مع آي القرآن يف قوله تعاىل فامل

  ǁ:قوله أيضاو ، )1(﴾ ًرا ُمِنيرًاَمَقَووًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا ُرب َعَل ِفي السََّماِءَج
لظُُّلَماِت ِإَلى  اُجُهْم ِمَنِريْخ  ǁ:وله أيضاقو )2(﴾عِِيًا ِإَلى اهللا ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنيًرا اَوَد

ن يتضح لنا هذا التحاور التآلفي مع هذه اآليات فتظهر عالقة حماكاة واحتراق ذإ )3( ﴾ النُّوِر
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رانية تأخذنا إىل عامل روحي نوراين أين ون الشاعر يكتب بلغة معا؛ إذمن ناحية اللفȘ واملعىن 
تتجلى تلك اإلشراقات الربانية من عند امللكوت فحب الرسول هو الكاشف الذي يرى به 

خيرج الناس ي املؤمن نور اهللا وتزول عنه غشاوة القلب واللحȘ؛ فهو املصباح املنري املشع، الذ
 احلب اإلنساين إىل نم نتقالالايقول به الشعراء الفرس   هذا ماعلولمن الظلمات إىل النور، 

  .)4(احلب اإلهلي عرب موت الذات
إعادة بعثها من جديد يف القصائد الشعرية، إمنا و ،رآنيةقلاتفاعل إذن مع النصوص فال

عرب سرمدية الزمن، فبعثها بعث لـدالالت بعيـدة ا هو بعث للقيم اليت حاول اإلنسان طمسه
صل للثقافة الدينية للشاعر، ألنه كان مشدودا إىل القرآن الكرمي، ومشاهده ارارها توواستم

جلالل القرآين ينمو يف نفسه ويالمس روحه، مما جعله يستل منه ما يضفي على ا ناملؤثرة، فكا
ة يداستبطان القرآن الكرمي واستدعائه جيعل القصن قصائده حركة وتدفقا يف الداللة اجلمالية أل

م داخلي، ألن شظايا القرآن تفصح عما حيس به من لوعة احلب، مما يقربه إىل خ غنية بزحية،
  .اليقني

اته ومشاهده وامتداد يآ دعاءتساكرمي يف هذه التائية هو لون من لا رآنقلاص مع انتالإن 
رانية على هذه القصيدة ، مما يكشف لنا عن نوللحاضر يف املاضي ولون من إضفاء شحنات 

كائز ثقافة الشاعر؛ فهو يتكئ على القرآن الكرمي من جهة ومن جهة ثانية يلفت مكامن ور
 وتعاىل، وصريورة احلياة، فكان النص القرآين بذلك املعني هنانظرنا إىل مجال وجالل اهللا سبح
القصص القرآين رحلة إميانية ع لعل هذا ما جعله يرحل مة، والذي استقى منه معظم هذه التائي

  .كما سنبني
  
  :التناص مع القصȌ القرǓين: ياǭȹا

ناء غإو القصص القرآين رافد من روافد اإلبداع الفين ملا فيه من متعة وإفادة، إن
باإلشارة، وماله من داللة عميقة وخباصة حني تصبح هذه القصص القرآنية قناعا، ومعادال 

ية والنفسية اجلمال  للشعر إذ يكشف استدعاء هذه القصص ألوانا من االنفعاالتياموضوع
ويضع ثقافة الشاعر على احملك، إذ تتوارد الصور املخزونة على الذهن وتتوزع يف النص حيث 
تتعانق الشخصيات املقدسة بتقنيات خمتلفة فيها لون من املوضوعية أحيانا والدرامية أخرى رغم 
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 العاطفية ومن طغيان اجلانب العاطفي على قصيدة ابن اخللوف، تأثرا بالقصيدة العربية الغنائية
ذلك استدعاء هذه الشخصيات عن طريق أسلوب القص واستخدامه كمعادل موضوعي 

  .)1(لتجربته الذاتية ولعل هذا ما توصل إليه الشاعر العريب يف العصر احلديث 
الشاعر بثها يف قصيدته، شخصيات كان د ل أهم الرموز الدينية واحلضارية اليت أعاولع

 دعامات اإلسالم قصص األنبياء، بدءا بآدم أب البشرية وصوال حملمد  نشرهلا الدور الفعال يف
  )2(: يقول الشاعر  نيعليه الصالة والسالم خاŹ األنبياء واملرسل

      ŏاǨالعفو وارتفع ǢȽ دمɇ   ŏ     يف العليا مقامات ȄɅدرɋ ا  
 –الم سيهما ال عل– )ريس  وإد*آدم (تني الشخصيتني البارزتني، اه استدعاء مباشر هلإن

 طريق التضمني الذي أحدثه الشاعر يف قصيدته من  عنو تناص إشاري للقصص القرآينوه
، وهذا االستدعاء حيمل تداعيات معقدة ترتبط "آدم وإدريس " خالل استدعائه المسني علمني 

ة يف ا إىل أبطال وأماكن تنتمي إىل ثقافات متباعدريبقصص تارخيية وأسطورية وتشري قليال أو كث
  )3( مان واملكانزال

ا الترابط والعودة بنا إىل هذه الشخصيات التارخيية اإلسالمية هلو تواصل حضاري فهذ
و تناص إشاري؛  وه–إشارة إىل قصة آدم عليه السالم " آدم ، العفو" كلميت ف وتارخيي وديين

والتأويل،  ى الرؤيةما يريد الذهاب إليه مباشرة ، بل سنعتمد علو إذ مل يعطينا الشاعر القصة أ
فمن خالهلما سنرحل إىل القرآن الكرمي مث إىل قصص " آدم ، العفو" من خالل هذين اللفظني 

ǁ صة آدم عليه السالم يف اجلنة؛ فآدم قد عصى ربه نتيجة للغفلة والسهوق األنبياء، إىل
ُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا اَال َربََّنا َظَلْمَنا أَنَق ǁ"ستغفر  لربه اف )1( ﴾ َوَعَصى آَدُم َربَُّه

شوع لذلك خو كسارنابلقد حتدث إىل ربه ف ؛)2( ﴾ َوَتْرَحْمَنا َلَنُكو َننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن
الشاعر قد استدعى قصة آدم ف ،)4( ﴾ اْجَتَباُه َربُُّه َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدىمَّ ُث ǁ)3(تاب اهللا عليه 
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ا بذلك فظلمات من ربه فتاب عليه عن طريق اإلشارة، حمايف تلقى ك وك–يه السالم  عل–
َلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َآِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه  إنَُِّه ُهَو َتَف ǁ :"على بنية الكلمة وبناء املعـىن 

 هلعنه تناص تآلفي مشى وفق جتربته الشعورية، فإحساسه بالذنب جإ ،)5(  ﴾التََّواُب الرَِّحيُم
 القصة، وكيف أن اهللا يغفر ملن يشاء، وهو الغفور التواب، وحده قادر على يستدعي هذه

 صوابه بعد حياة مليئة ىل إلت حينما تاب الشاعر، وتاب من غفلته وعادقيذلك؛ ألن القصيدة 
باللهو واŎون؛ وهو يف كل هذا ينشد التوبة والغفران، موظفا بذلك معاين تقاطعت بني 

توقȘ يف أذهاننا قصة آدم عليه السالم وكيف تاب اهللا عليه، " لعفوآدم، ا " يتالنصني، فكلم
  .الدعوة ن الدالالت الكامنة فيه والعربة من هذه عوبالتايل فهو نبȈ يف الذاكرة

  

يف  وك–يه السالم  عل–" إدريس" يتقاطع الشاعر يف هذا البيت مع نƑ آخر وهو كما
ْذُآْر ِفْي اَو ǁ:ية الكرميةɈل رياشإ استدعاء أن اهللا اجتباه ورفعه إىل السماوات العال وهو

  .)6( ﴾يَس ِإنَُّه َآاَن ِصدِّيًقا َنِبيًّا، َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليًّاِرْدِإاْلِكَتاِب 
   
  مع ما خصه اهللا سبحانه وتعاىل به من عخصية هلو تقاطلش التقاطع مع هذه انإ

 لوية اليتعلاإمنا هو يطمح لتلك املرتبة درجات، والشاعر عندما جرى وراء هذه الشخصية، 
كانة ملرب لنا عن نشوة املثل وآمال األلباب ورجاء اإلنسان الضعيف أمام ربه ليتبوأ افعف هبا رش

شاعر يف قصة أخرى من قصص القرآن الكرمي لتقي مع النو.الرفيعة عنده وينال هبذا حسن املآب
  )1 (:ولليل وأخيه إسحاق يقخلا اعيلمسإوهي قصة سيدنا 

  ŏ ȴا ɋسحاǵ ȧفته عناɅاتȭو    دȻ فنǲاȉر Ǿبيح أباǨȹولل
 استدعى يثاورة القصص القرآين يف هذا البيت كان عن طريق البنية اللفظية حفمح

 Șالذبيح"لفـ " Ƒوهو حيمل دالالت هذه القصـة، - السالمهيلع- *" إمساعيل"وهو لقب الن 
 هذا املرتكز  علىعتمادالا نفسه، حيث ميكن  ميثل إشارة توصيف وتعيني يف الوقت«فاللقـب

تدعاء اللقب هلو داللة على تلك سا ف.)2(»الداليل بوصفه خطوة أوىل للتفرقة بني أمساء األعالم
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لشاعر، وتأثره بكل ما يرتبط به فلرمبا هي اقيم اإلسالمية اليت حتملها الشخصية، ومدى تفاعل ال
صة قل دعاءتساوليعيدها ألصلها األول؛ فهي لفت االنتباه للقارئ ليكشف هذه الشخصية 

ُحَك، َبْذَأَيا ُبِنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنِّي  ǁ : قوله تعاىل يف–يه السالم  عل– "اعيلمسإ"
َيا َأَبِت اْفَعْل ǁ  تعاىلهكيف استجاب إمساعيل ألبيه إبراهيم يف قولو ،)3 (﴾ىَفاْنُظْر َماَذا َتَر
َفَلمَّا اْسَلَما  ǁ : قوله تعاىل ىلإ )4( ﴾ِجُدِني ِإْن َشاَء اهللا ِمَن الصَّاِبِريَن َما ُتْؤَمْر َسَت
َأْن َيا إْبَراِهيُم َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَيا، ِإنَّ  ǁ :اه اهللا تعاىل يف قوله د نا،))5(( ﴾ َوَتلَُّه ِلْلَجِبِين

  .)6( ﴾ُن، َوَفَديَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم ُيِبالُء اْلُمَآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن، ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَب
شاعر استدعاها يف قصيدته عن طريق لن اأالل هذه اآليات كيف خيتضح لنا من إذ 

" IMITATION TRANSGRESSION" التحاور التآلفي فتظهر لنا عالقة حماكاة واحتراق دائمة 
شاعرة الاكرة؛ إذ ما يزال مدا روحيا للذات  النصوص القرآنية؛ فاملوقف الديين مل ميح من الذعم

ة املعنوية لتنجلي أوجاع الشاعر واستدعاء هذه الشخصيات لون وألنه يصلها باحلياة وميدها بالق
اعر يف كل هذا ال يريد شلامن ألوان استدعاء الذكريات اإلسالمية حبثا عن املثل العليا؛ ف

ة فحسب، بل  يكشف فيهما عن ذاته هو أنا الذات اخلاصة بالشخصية التراثي«الكشف عن 
املوضوعية للشخصية نا  يف احلركات اليت تعرب عن األدضا، فإذا كان الشاعر حياول تصنع احلياأي

 لتزامالاحل من هذا  يف التراثية حرصا منه على تثبيت مالمح القناع يف ذهن املتلقى، فإنه يصبح
 اة التراثية املستدعاة، حيث جيد من خالهل احلركات اليت تعرب عن املكنون النفسي للشخصييف

لذلك تومض و ،)1( »دون مباشرة" أنا الذات" ة صمتسعا شعوريا يسمح له ببث رؤيته اخلا
ناة اعهذه اإلشارات واألفكار حمرقة فتتكاثف املشاعر حول قطب واحد هو قطب األمل وامل

عي واملقدس وتتحول هذه ين واملاضي البعيد، الواقآلابذلك يتعانق و ،عاليةفنابأطياف 
ائع متكث يف الذاكرة بفضل حماور ق الو«بة حني يشعر الشاعر بالزمن ألن رغاالستدعاءات إىل 
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لذلك يرحل الشاعر مستحث اخلطى إىل منابع النور و ،)2(»فكرية، وتتميز بعمق فريد ثابت 
رية أو ترابية احلياة ظة الوئام مع الكون واحلياة، رفضا لضبابية النفس، ونفضا لغباحل نحبثا ع

 اهللا، فإذا الشعر حلظة ت فتكون هذه الشخصيات فيضا من فيوضادسباحثا عن الفيض املق
لسماء، مما جيعل املكان يعبق بكل اب تصالالاتنوير وحلظة إشعاع تواصلي وحلظة النورانية ؛حلظة 

بأن العمل " تورميشال بي"اة، فيتوحد املوضوعي بالواقعي باملقدس وهلذا يصرح  ياحل انولأ
 إبداع الفرد هو نوع من ندي، إرف يبدأ ال وجود لعمل «: ولهبقاألديب هو دائما عمل مجاعي 

خل نسيج ثقايف، أين يتواجد الفرد بالضرورة، والفرد هو حلظة من هذا النسيج اد العقدة
بداعية املتمثلة يف ذه العملية اإله؛ف)3( »ع مجاليا ال فرديا ادبإلااوية، نعترب زلاالثقايف، من هذه 
الغائب املتمثل يف القصص  نص الشاعر املوجود أمامنا والنص ازدواجية بني التناص عملية

القرآين، فالشاعر استدعى هذه القصة اليت تعكس إحساسه  باألمل والضعف أمام قدرة اهللا، 
  .هليةإلاعذاب؛ فهي وقفة أمام لوحة للمناجاة لا طالبا النجاة من
 اآلية نم *اقسحعر يتعايȈ مع القصص القرآين حيث يستدعي قصة إشال ال يزاوال

بعد أن صدق إبراهيم الرؤيا، نزل ف)4(﴾يًّا ِمَن الصَّاِلِحيَن ِبَن َحاَقْسِإِب ُهَوَبشَّْرَناǁ الكرمية 
نه سريزق أ معه البشارة بتزلن–يه السالم  عل–الذبح العظيم من السماء ليفتدي به إمساعيل

َقاَلْت َياَوْيَلَتي ǁ ستقبلت امرأته البشرى بالدهشة  فا–يه السالمعل–حاق بولد آخر هو إس
  .)1( ﴾ َشْيًخا ِإنَّ َهَذا َلَشيء َعِجيٌب  َأَأِلُد َوَأَنا َعُجوٌز، َوَهَذا َبْعِلي

يات القرآن، آل ينيةمضتا التعايȈ إذن مع القصص القرآين أكسب القصيدة حلة فهذ
اته فأعطاها دالالت قيمة تعرب عن هذا التقاطع اإلبداعي ورصتوساƵت فيه ذات الشاعر 

ء النص، وال ا املدهȈ، فليس التناص هنا إلثروحاجلمايل الذي يتسم بالعفوية والتلقائية والوض
من أجل خمالفته، وإمنا هو نبع ارتوى منه الشاعر فكانت قصص القرآن حاضرة يف كل بارقة يف 

  .ة اهللاكل حملة من حملات الوقوف أمام عظم
 وحدته وغربته ومأساته  يف–يه السالم  عل–لك يرحل بنا إىل إبراهيم أيب األنبياء وبذ
ن اإلنسان حيس بنكبته ومأساته، أل لدعاء ملجأ هلمااثنان يف اللحظة الروحية، فكان الويندمج ا
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 ةدأا املوقف سياحة بتوذه حضارتسافإذا به يستحضر املوقف الذي يالئمه، وبذلك يكون 
هل عميقني يف املقدس ولعل هذا ما جعل الشاعر ينفصل عن واقعه املعيشي ويلتحم بالواقع ومت

ألمل يف نفسه، ذلك اخلالص الذي كان اص باحثا عن التوازن الذي ولد الالروحي يتلمس اخل
  . وقصته مع زوجه-يه السالم عل– اهيمربإلسيدنا 
ر شخصيات الرسل شيوعا يف  أكث هي–د كانت شخصية حممد عليه الصالة السالم ولق

حلة التعبري  مر–لة التعبري عن املوروث، ولكنها يف املرحلة الثانية حرمنتاج املرحلة األوىل، 
خصيات التراث الديين،  لش–شيوع استدعائها ث  حي من– تلك املكانة نباملوروث ơلت ع

را ملا فيه من وإمنا هذا االستدعاء يكون عن توظيف شخصية الرسول الكرمي توظيفا مباش
  )3(من ذلك قول الشاعرو ،)2(قداسـة

Ʈمد  ÛدƥأƘøǹ  امألاøȹøومÛن    ǹفاتصɅرȉ افȍر أوȭǾته يف ال  
Ûهȕمن ÛتارǺامل Ûȴأبو القاس  Ǩرفȉ    بعهبøوات ا البسيطة والسøلسم.  
تأمل هلذين البيتني جيد الشاعر يستدعي أمساء وألقاب الشخصية احملمدية، واليت حتمل ملاف
ية لتشرȫ كال من املبدع فاكت القوة والقدرة والتربية والتوجيه واهلدى، فهي إشارة دالال

 دي السم العلم داخل النص الص فاملعىن الق«واملتلقي يف استحضار هذه الدالالت اخلفية 
عتمد على داللة االسم اŎرد فقط ولكن على وظيفته داخل السياق أو باألحرى على التفاعل ي

ستدعاء هذه ا نن هنا فإمو )1( »ا، وانعكاس هذا التفاعل يف ذهن املتلقي الثنائي بينهم
مية اليت سالى تلك القيم اإللهلو داللة ع) ه، أبو القاسم، املختارط ،نامألاأمحد خري ( األلقـاب 

  .-ى اهللا عليه وسلم  صل–لها النص، ومدى تفاعل الشاعر وتأثره بكل ما يرتبط بشخصه محي
 لفة معآتيت متأفستل منه هذه األمساء للشخصية احملمدية يف رآينقلايات القصص شاعر يعانق آفال
 ٌد َرُسوُل اهللامََّحُم  ǁ:لـهوقو )2(﴾ ْشَقـىَتِل ـَك اْلقـُْرآَنْيَل َعْلَناَزْنَأه َما طـ ǁ:ىلاعتله وق
 تقاطع مع اء واأللقاب هلومساستحضار هذه األف                                          )3(﴾

هذه الشخصية من حيث الصفات واستدعاء لكل اخلصال احلميدة اليت يتميز هبا ولسنته اليت 
 الشخصية اليت ميزج الشاعر فيها بني استخدام هذهيتبعها  الناس؛ فعرب  السياق الشعري تتوزع 
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املبثوثة   الرؤى اجلمالية ذه واحد بشكل جيعل القارئ يستمتع هبقاالسم املباشر واللقب يف سيا
يف القصيدة، ويرجع سبب املزج بني الصيغتني اللقب واالسم املباشر للشخصية احملمدية إىل 

جهة ومن جهة أخرى تربكا  من )4( »حرص الشاعر على إحداث تنوع موسيقي بني املقاطع «
 تناصه معه ونكيو رآينقلاقصيدة على داللة القصص لبأمسائه؛ فابن اخللوف حيافȘ يف هذه ا

ها من ظاهرة التناص نم قتباسالاه موقفا مجاليا، إذ هو اقرب إىل ظاهرة نم رثكأطا سرديا بسي
  .حديثا
ستدعائه لشخصيات األنبياء بل إن ا لشاعر ملتصق باملقدس من خاللن اأكن أن Ƴلص ومي

دالالت الت فسيحة زاخرة بالذكريات مشحونة بالهذا املقدس يعشȈ يف ذهنه وحيمله إىل جما
نفسية ودالالت روحية، وبذلك ينسجم مع الوسط اآلين، ولعل استدعاء هذه دالالت 

الشخصيات الدينية يعود إىل ما متتاز به من االعتراف باحلق والصالح والسلطة والرؤيا واإلنابة 
ه وتعاىل وألن وحدانية اخلالق نوالعلم واملعرفة ، وألن كل هذه الشخصيات رسل هللا سبحا

ة فكان هؤالء مجيعا ميثلون املعرفة النورانية الواحدة، املعرفة احلقة، معرفة تقتضي وحدانية املعرف
كان و ،دءبلاان  فك–ى اهللا عليه وسلم  صل–أصل هذه املعرفة الرسول و ،شياءألاجوهر 

ومن ذلك ما انتهى  إليه ابن  النهاية، كما يذهب إىل ذلك كثري من شعراء الزهد والتصوف،
هي املشكاة اليت يستقي منها مجيع األنبياء  –ى اهللا عليه وسلم  صل–ن حقيقة الرسول  أعريب

  )1( »قيقة احملمدية حلا  بدأ اخللق اهلباء، وأول موجود فيه« :واألولياء، العلم الباطن، إذ يقول 
  .)2(:ول البصرييويق
  øȴøتصلǨ من ȹورŏ Ȼاƴا ǚف       Ǔي أت الرسل الȮرام ŏالȭو
  ناس يف الȚلȴلل ارȽاوȹأهرȭ ȴȽ      ɅȚ ȷواȭبهøال ه Ȅƽ فǚȹȒف

  )3(:قوله أيضا وأ
  ا تصدر ɍǙ عن ضوئȬ األضواǒم        ف    øل ø مصباøȭ ǳل فȹǨȒأ
  øاøǒاألȹبي øȬها برت ȩوموبȊ               فترǥ من الرسل ȒǨɍǙم ام

شاعر تتبعهم لن ا أ هذه التائية إذيف نبياءألاى العموم ال ميكن أن نتتبع كل قصص وعل
إحياءات وتصورات وشعور فياض، حيث حشد هذه الشخصيات ليعرب  بلوى اآلخرالواحد ت

                                                 
   .38: محد جماهد، أشكال التناص الشعري، دراسة يف توظيف الشخصيات التراثية، صأ - (4)
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عن خواطره وهواجسه بتقنية بسيطة ألن وساوسه وهواجسه تتدافع وتتالحق؛ لذلك فلن تكف 
كريات وانبعاث للحلم الرباين ذو اررسأذه الشخصيات املقدسة ملا فيها من ه ععن التحليق م

ذا اللون من التناص يف طياته دالالت مكثفة ذات  ه ولذا محلبدي وسياحة يف ملكوت اهللا،األ
أبعاد أثريية تتراءى يف القصيدة كتيار متدفق من احلقائق واخلواطر مبكنونات األشواق ووشائج 

  .يعها تتساوق مع بعضها البعض من حيث توظيف التقنياتمج اهلواجس؛ وهي يف
  
ǭ التصوف   التناص مع: الثا  
  هيøدمت -أ

ظاهرة دينية فريدة لتربية املسلمني تربية ذوقية وجدانية متس القلب والروح « لتصوفا
قبل اجلوارح واألعضاء، فهو يرتبط باŎاهدة والرياضة واألحوال واملقامات، فهو روح جديدة، 

التصديق  ميزجها بالعاطفة الدينية املؤسسة على أعمال القلوب وتنحصر هذه األعمال يف
 ،)1( »ن واليقني والصدق واإلخالص واملعرفة والتوكل واحملبة والشوق والوجد واإلميا

تصفية القلب عن موافقة الربية ومفارقة  «تلفة فقد قيل بأنه خم ةوللتصوف تعاريف عديد
األخالق الطبيعية، وإمخاد صفات البشرية، وجمانبة الدعاوى النفسانية ومنازلة الصفات 

احلقيقة، واستعمال ما هو أويل على السرمدية والنصح جلميع األمة،  والتعلق بعلوم ةالروحاني
وقيل ترȫ  يف الشريعة –صلى اهللا عليه وسلم  –والوفاء هللا تعاىل على احلقيقة وإتباع رسول اهللا 

: فȘ حواسك عن مراعاة أنفاسك، وقيلحذل اŎهود واألنس باملعبود، وقيل ب وقيل ،االختيار
التفرȟ عن الدنيا، : هو صفاء املعاملة مع اهللا تعاىل، واصله: وقيلض عن االعتراض، ااإلعر
خدمة التشرف ، وترȫ التكلف واستعمال التطرق : الصرب حتت األمل والنهي، وقيل: وقيل
و ه« :كما قد قيل. )2(»ياس مما يف أيدي اخلالئقاألخذ باحلقائق والكالم بالدقائق واال: وقيل

صلى اهللا عليه  –باع الرسول ت أي ا؛)3(»خلق دين  كل  منخلق سين واخلروج الدخول يف كل
أخالق كرمية ظهرت يف زمن كرمي من رجل  «حممد بن علي قصاب :  ولذلك يقول-وسلم

                                                 
  21: ،ص1980 بريوت، ،شرف الدين ، دراسات يف التصوف اإلسالمي، شخصيات ومذاهب، دار النهضة العربيةحممد جالل - )1(

عبد املنعم احلقي، دار الرشـاد للطباعـة والنـشر          / د:  حتقيق ، العالمة علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات          -(2)
  .69 – 68: ،ص1991 القاهرة، ،والتوزيع

، بـريوت، لبنـان،     1 جودة نصر، شعر عمر بن الفارض، دراسة فيفن الشعر الصويف، دار األندلس للطباعة والنـشر، ط                 عاطف -(3)
  .16: ، ص1982
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 ومن هنا فالصوفية لون من املعرفة اإلهلية، لكن هذه املعرفة ال تتم ،)4(»كرمي من قوم كرام 
... ارجا أو ظاهرا حياتيا مندرجا يف األنا اليوميأو أنيته بوصفها خ "أناه" مادام العارف واعيا

بالفناء، وبالفناء يفقد الوجود تعيناته وحتديداته ... فال يدرȫ الوجود حقا إال بتجاوز هذه األنا
عارف واحلالة املوضوعية للعامل، ويتمزق حجاب لوقيوده، فيتم التطابق بني احلالة الذاتية ل

  )5(.وصاف املذمومة والبقاء هو قيام األوصاف احملمودة ط األوهو سق: الوهم، فيكون الفناء
 –أي أولئك الفقراء يف عهد الرسول " الصفة " هبذا فإن الصوفية سواء أكانت مشتقة من و

 أو كانت مشتقة من الصوفة ،)1(أو كما أورد اجلاحȘ بأهنم النساȫ  –صلى اهللا عليه وسلم 
 الـاول أن يكون أمام ربه ذليال، قليصوف، ألن الصويف حيلوهي القطعة الصغرية من ا

  .)2(كالصوفة 
ما األدب الصويف فهو ذلك األدب الذي يعتمد هذه املعرفة اليت تتكئ على اخليال أ

واحلب اإلهلي مما يعمق الرؤية الروحانية للشاعر املتصوف؛ والسؤال الذي يطرح نفسه ملاذا 
 Ý التصوف يف املديح  

 معا عندما يتخلصان من جاذبية األرض ينتهيان إىل  كالصويف Ƶا«ق دالشاعر الصاف
جاذبية املنتهى ويشاهدان ويعيشان ما يشبه بغية موسى عليه السالم حني أمر أن خيلع نعليه 

سياحة يف األرض  « وألن الشاعر وهو ميدح خري خلق اهللا فإنه يكون يف )3( »بالواد املقدس 
 فالتصوف Û)4( »، وإىل كثافة عاملها اإلهلي إىل سدرة املنتهى ويف وجودها السفلي، وعروج

 للصوفية أشواقا روحية هاربة من نأل يتجاوز موطن الواقع ويكون يف موطن الرؤى والكثافة،
عامل الطني والظلمة إىل عامل النور والضوء؛ فهذه األشواق تصعد جتربة املديح وتوسع دائرة 

 يعيȈ جبسده فوق «ربة فالشاعر املتصوف ملسيطر على التجااملمدوح وتعمق اهلاجس اإلمياين 
األرض، ويعيȈ بروحه الشعرية مرفرفا بني جنات عدن أي يف رحاب سدرة املنتهى، وهو يف 

  .)5( »ىل فراديس العامل العلوي إوحنني دائم إىل الغيب 

                                                 
  .2/552 ، أبو القاسم القشري، الرسالة القشريية يف علم التصوف، حتقيق عبد احلليم حممود، دار الكتاب العريب ، بريوت  -(4)

  .41 ، 40: ، ص1992 ،1 والسريالية، دار الساقي، بريوت، لبنان ، ط أدونيس، الصوفية: ينظر- (5)
  .1/128 هـ 1313أبو عثمان عمرو بن حبر، البيان والتبيني، القاهرة،  - (1)

  .148:  ص،أمحد الشرباسي، الغزايل والتصوف اإلسالمي، دار اهلالل، القاهرة  (2)-
  ..81:  ص1974، أكتوبر أول 82:  ص،املعاصر، جملة اهلالللغزل وƵوم اإلنسان احممد أبو األنوار، شعر  (3)-
  .81: نفسه ص-  (4)
  . 83: نفسه ص- (5)
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 السكر الصويف طريق إىل سدرة املنتهى ولذلك يعذهبم الشوق نملاذا السكرÝ ألو
م التطلع إىل معارج النور؛ فاخلمرة يتوسل هبا الشاعر الصويف، حينما ينتقل من ملتصوفة وحيرقها

موقع الشعور باحلب إىل موقع التعبري عنه؛ فاخلمرة استجابة لنداء خفي متأجج يف األعماق حبثا 
  .عن الالواقع والالحاضر والالوعي

إىل السمو اإلهلي سالم فهو يسعى شاعرنا ابن اخللوف كما الحظنا قد تزود مببادئ اإلو
 قد «والصفاء الروحي وهذا ما ساعده على اجتياز أبعاد الواقع ليكشف عن أسرار خفية هلذا 

جتاوز البصر إىل البصرية فترى بعينها الثاقبة املتزودة بنور اهللا ما ال ميكن للعلم بأرقامه وقوانينه 
نا نالحȘ توافق الƕعة الرمزية نإ فالعقيدة، وهلذا  إنه توحد بني الواقع وÜ)1( »األرضية أن تراه 

يف شعر ابن اخللوف ببعض املصطلحات اخلاصة بالƕعة الصوفية، مما دفع به إىل حتميل بعض 
  .األلفاȗ لدالالت عرفانية جتاوزت معناها املعجمي املتعارف عليها لدى اجلميع

وضوعي الذي  على الرمز املدالشاعر حينما أراد التعبري عن جتربته الشعرية قد اعتمو
استلهمه من شعر العذريني  أو شعر احلنني يف األدب العريب، أو شعر اخلمريني، شأنه يف ذلك 
شأن الكثريين من املتصوفة الذين اعتمدوا الرمز، ألنه قد وافق هواهم، فهم ال يريدون اإلباحة 

عن إجياد لغة  قد عجزوا «ببعض األسرار اإلهلية واليت يتمنون أن تبقى حبيسة سرائرهم فهم  
  .)2( »خاصة هبم 

لذلك كانت املقدمة الطللية يف الشعر الصويف، وكان الغزل الصويف وكان احلب الصويف و
. وكان الرمز الصويف، وكانت اخلمرة الصوفية وكانت التجليات الكربى يف اخلمرة املعرفية

ǡ- عر الصويف ملقدمةاȊالطللية يف ال:   
ة واالستغراق يف عاطفة االغتراب اليت تبقى مصاحبة ن الطلل له القدرة على اإلشارإ

لɌنسان ألنه يعيȈ حلظة تغريب آدم عن املعية اإلهلية مما جيعل هذا الطلل هو اجلنة الكربى اليت 
جتري الكلمة  يبحث عنها الشاعر ألن احلب حيقق القرب والنشوة واالنعطاف؛ ولذلك

يادي وتƕاح إىل معان تأويلية خفية الكتشاف الوجدانية عند الشاعر الصويف من معناها االعت
ن الغزل يف أبعد أبعاده رمز مليالد حياة جديدة يف اجلنة الطهور بني آدم وحواء ألو ،املطلق

ة اليت تسمو لوسيظل حمور احلياة اإلنسانية يف جتددها اخلالق فعامله وحلمته العواطف النبي
مراقي الكمال واجلمال كما عند الصوفية باإلنسان إىل غايات ال حدود هلا؛ حيث يصل به 

                                                 
  17:  ، ص1985، 1أمحد بسام الساعي، الواقعية اإلسالمية يف األدب والنقد، دار املنارة للنشر، السعودية ، ط -  (1)
  .1/249العصرية، بريوت ، سالمي يف األدب  واألخالق، املكتبة زكي مبارȫ، التصوف اإل - (2)
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 ،)3(وليس الغزل كما عند البعض خطيئة ومرادفا ملعاين االنتقاص والتضليل، وقضاء املآرب 
ألصيل، اوهلذا كان الغزل استهالال، ومطلعا للقصائد احلقة اليت بقيت خالدة عرب التاريخ العريب 

  )4(: الذكريات وكان الشوق واحلنني يقول وكانت الوقفة الطللية هامة يف نظر الشاعر وكانت 
ǵǵ ȻرȽȁ له من ȏاɅيث الرøمȴ  موøنøƣ øر دوالياøøابهǗǽ øøتا  
  دǨǵ وللقياȷ علɂ العيداȍ ȷدǵاتǵ ȍيث ورȧ اƩمɂ يف القȒيȩ Ǣد     و
  تاøر وɅǓاøعȊأ لøø الطنø ماȍ  Ƭøحǵ* Ȥيث أوراȧ أȡصاȷ النقاو
  تاøø اللطافاøت فيهرȊȹ øلøسائر  هøل ** املدǵøȴƃيث ȕي النسيو
  ***ت اɅøøرƧ ǳøهاøø رمنȭŒǖøø  هǵøيث باȷ اللوɁ باǨȹ معاȕفو
  )1(:ىل أن يقولإ
ȭɁباللو ȴ****مر لنا Ȥوالعط Ɏب  والطɂمƩالنقا وا ƙ***** اتȩأو ȷوالبا  
  اتøميق *ȷايف ȹعمو* اɋبرɅقƙ يف    øɂدود مȴȭøȒ بلثȴ الثناɅا واخلو
  اتø فوǹ ȧد الدȽر ȉاماɎɅøǨ  ȭŒǖøت الƔ سلفولقيا لتلȬ الس
  *ɎɅتول ǵبǾا تلȬ الاȩøøول Ʌأ  Ǿاøا ǵلȢȍ Ǩرت فاستعȚمǨ فلمل
ȩوتɎǵ ر باملاضيȽق الدƩد أøهøا  ȭلطاتȡ ي والعمرȉواǵ ا يفŒǖ  
  .اتøمقام: ا تلȭ ɍǙ Ȭما ȩالوام  اøا ǵلمøرت Ɓ ȷǖȭ تȮن Ȓȩيتهم

وف على الطلل وتذكر احلبيبة قدمة الغزلية جنده ميزج بني الوقالشاعر يف هذه املو
ووصفها، فقد مزج بينهما مزجا يكاد يصعب فيه التفريق بني الوقوف على الطلل والغزل 

اللوى، الطال، العطف، النقا، احلمى، ( باحملبوب، حيث جند الشاعر يذكر  أماكن حين إليها مثل
                                                 

  .75 ، 74: ، ص1974 أول أكتوبر، ،82: س، شعر الغزل وƵوم اإلنسان املعاصر ، جملة اهلالل ، األنوار أبوحممد : ينظر-  (3)
  .319: ابن اخللوف، الديوان، ص-  (4)
  .الذي جرى فيه املاء: الغصن النقي *

  .دعطر ينسب إىل املندل وهي من بالد اهلن: املتديل  **
  .صلبة، معتدلة:مسهريات ***
  .322، 321: ابن اخللوف، الديوان، ص - (1)

       .اللوى رمز للرقة ****
   أماكن موجودة بنجد يتحدث عنها  الصوفية كثريا :اإلبريقني والنعمان *****

  ايلليتصغري ال: اللويالت *
  .اإلبريقني مشهدين للذات مشهد يف الغيب ومشهد يف الشهادة*
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ه األماكن ويتمىن العودة بته تسكن هناȫ؛ فهو يتشوق إىل هذح أنأل...) البان، اإلبريقني،نعمان
إليها غري أننا حينما نتعامل مع الشعر الصويف، ينبغي أن نضع يف االعتبار أن القراءة التقليدية 
هلذا الشعر ال تقدم لنا شيئا لذلك وجب االعتماد على التأويل، ألنه ليس أمام القارئ شيء 

  .)2( »الق النص وهبذا املعىن خيلق النص، إنه خالق آخر يواكب خ«واضح يشرحه 
؛ إمنا الغرض منه هو جناوز الظاهر إىل الباطن، يفوبالتايل فذكر الديار يف الشعر الصو

عليا  ويصبح الطلل احلاضر رمزا للحقيقة الغائبة ،رمزا للمقامات العليا اليت درست، وعاف
شأن غريه  ابن اخللوف، نأاملعىن الظاهر ش  فهي إذن رموز عرفانية بعيدة كل البعد عن،الزمان

  .)1(:من املتصوفة أمثال ابن عريب حني يقول 
  اسøدا أو اȹرȡ øيǢ فيه ɍǹ    اøسرا دلøاȕلɎ عند األǭيب
  اليوم أضحɂ موȊǵا وعابساو    األمȭ Ȅاȷ مȹǘسا وضاȮǵاب

ملشتركة االوقفة الطللية هبذا تكون هامة يف نظر الشاعر ألهنا جتربة تتكئ على املعرفة و
؛ فهي تقنية تستهدف إغناء النص بشبكة من عالقات التناص ومنحه أبعادا بني الشاعر واملتلقي

نفسية وحضارية؛ فالشاعر إذن قد استطاع حقا أن يستبطن جوهر الوقوف على األطالل 
  .ويوظفها توظيفا عرفانيا مالئما لتجربته الشعرية وموافقا حلالته النفسية

  : الȂȢل الصويف -øج
رفيا يتواصل مع الواقع االجتماعي من جهة ومع الواقع شكل الغزل الصويف نسقا معي  

اخلاص من جهة أخرى، فكان بناء الغزل الصويف بناء عربيا، يشكل البكاء على األطالل 
 جانب عنصر اخلمرة ىلإ وكان وصف املرأة أو فعل احلب عنصرا أساسا فيه ه،استهالالت

ملقامات الروحية واملعرفية، وكانت مرة الشعرية، ومنها كانت اخلالصوفية اليت اتكأت على ا
هذه األشعار ترقى يف عامل تأويلي خاص لتجسيد عالقة املتصوف مبعشوقه ولذا كان وصف 
احلبيب ووصف معاناة احملب، وجتسيدها أهم عنصر مجايل داليل يثري املتعة والدهشة وهذا ما 

  .)2(: توضحه األبيات التالية 
  اȻ األدɍتوø دعقɅøدø بتصøǨامȩ    يف ǹدɅه ɅǓات  *دȟصرسل المل

                                                 
   243: ، ص1984، املركز الثقايف العريب املعاصر، ديوان املطبوعات اجلامعية، والتأويل زيد، إشكاليات القراءة أبونصر حامد -  (2)

  .75: صابن عريب، ترمجان األشواف،دار صادر للطباعة والنشر ، بريوت،  -  (1)
   .317 ، 316، 315: ابن اخللوف، الديوان، ص -  (2)
* ȟجانب الوجه:الصد.  
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    تاøøل ȷǙ اعǲمȹ Ǩقطاøا من Ƭǹ    ةøت معرȩاøللحواجȹ Ǣوȹو
  اترøات وفرøرȭ ǡحøلȬ الȭøǾ    اƬø رات Ʌفøرøاȭ Șǵوللو
  تاøø املنينø فيهرøا السمȮȽøǾو    اهø افناȷ فنيǨ بøȤمعاȕللو
  تاøøنجاȷ وøƘ وȹحø وȍبلøيل    لǵ Ȭسن تراǛ فوȧ وجنتهم
  تاøت بعيوȷ الناس ǵبدø بøȴاɅȭ          ار وجنتهفصȌ الثȢر يف دɅنم
ȉǥƎوسلسال وعن Ûǳفنت    هد وراøعنهد øاȢǭ øوɅǘلǘر لøøøتا  
  تاøø فتȭ øȐȮالبياȷø اƨفوƬ ȷأ    نǨ اعلȴ لوɍ سحر مقلتهȭام
  تاøø رȉفرȷø القدود Ƭا ȭالسمأ    هȩ øامتƠ øƙققǨ لوɍ لɍو
  * ȍيد السري والȚباǒ اƩاجرɅاتǹɎǲ              ت وعرأا ȍال أو ɍǙ Ȑȡ وم
  ر ورداتاøø األȽȁنøصناÛ علته مȡ    سبهȒ*Ơرǯ اخلد لدȷ العطȤم
  اترøøرÛ وللȂȢال ȹفاøفن ǰŒ الاøلن            Ȯحل اللحȍ ÛȘايف اƨيدÛسنم

  .)1(:ىل أن يقولإ
  تاøøاȹ ȷصبرøلɂ اȮȹسارÛ وللȮسع    اøوارȹ ǳصبǨ أجفاȷ مقلتهج
ȭȮواسر فتǨǭو ǽǙ Ǣبالقل Ǣ    موȭ سودɊلøاȩ øøيȩ دøبلǭو øتا  
غم ما يف األبيات من تكلف باد وخباصة يف استدعائه ملصطلحات حنوية عروضية، إال ر

أننا حنس بلون من املعاناة، ولعل العصر بطابع الصنعة أثر يف الشاعر، هذا التأثر، إال أننا وعندما 
 العفيف والغزل الصريح مع العلم لغزل العذريانتصفح هذه األبيات، نلمح تلك املزاوجة بني 

أن الشاعر، ال يهمه من النوعني إال ما حيقق عرفانياته، فهذه اآلبيات تعكس لنا ما يكابده 
الشاعر من أمل وعذاب، وما حيمله يف أغواره من لواعج الشوق والشكوى، وهذا ما جيعلنا 

إلنسان ويصفها ا ه من بينحنسب وحنن نقرأ هذه األبيات، إمنا نقرأ شعرا يتغزل فيه مبحبوبت
 ȗوصفا ماديا من خالل هذه األلفا )،Șملقل، القلبا اخلد، احلواجب، اللواح (.... ȗفهي ألفا

ترمز إىل مدلوالت غري تلك اليت تعارف عليها الناس يف دنيا احلس، حيث وظفها الشاعر يف 

                                                 
   . والطهارةاألنوثةات املؤمنات املقيمات مبكة املكرمة، رمز نعرائس الشعر الصويف واملقصود النساء املصو: الظباء احلاجريات *
  .لينه : لدن العطف  *

  .318: ابن اخللوف، الديوان، ص - (1)
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ذي تبدوا فيه، ومن مث ء املادي الاقصيدته لريمز هبا إىل مفاهيم وجدانية على الرغم من الرد
  .)2(واخلمرة احلسية وأرادوا هبا معاين روحية  احلسي استعمل الصوفيون الوصف احلسي والغزل

احلقيقة أن الشاعر ال يريد هبذه األلفاȗ اليت استقاها من معجم شعراء الغزل العفيف، و
لفاȗ وصور مرموزة تشري دة إهنا أيدالالهتا احلسية القريبة، وإمنا يلوح هبا إىل دالالت جمردة بع

إىل احلقيقة، دون أن تكون هي احلقيقة فنحن إذن أمام فيوضات روحية باطنة، اơذت أشكاال 
فكن على أي مذهب شئت  «: مادية ظاهرة، ولعل هذا يعود إىل فلسفة ابن عريب الذي يقول

د وـوج احلق علة افإنك لن جتد إال التأنيث يتقدم حƓ عند أصحاب العلة، الذين جعلو
  .)1( » مـالعل

هكذا جند أنفسنا أمام لغة موحية إىل عامل من الرموز الشفيفة واألسرار اللطيفة؛ فاملتمعن و
حلسية املباشرة والثانية غائبة ، متثلها ا هلذه األبيات جيدها تقرأ بلغتني األوىل متثلها اللغة يف داللتها

لغائب هنا هو احلاضر واحلاضر هو الغائب واقع إن الالتلوحيات والفيوضات الروحية اخلفية، وا
  .ة الصوفية عامةغلوتلك مسة ال

غزل الصويف والذي استقاه من الشعر الغزيل سواء للابن اخللوف قد وظف املرأة كرمز و  
  .العفيف أو الصريح كما جاء وصفه للمرأة وصفا تقليديا على عادة الشعراء اجلاهليني

 اهللا دادرجات احلب والشوق ال يبلغها إال القليل من عب هي أمسى ةحملبا  :ǢƩ الصويفا -د
كل شيء يف املنهج الصويف،  « الصاحلني ، فهي تفاين احملب يف الوصول إىل احلبيب فهي

فالكون خلق باحلب، ويدرȫ باحلب واهللا جل جالله ال تدركه األبصار، وال حتيط به العقول، 
ه وروحه فيمتطي بذلك املعراج األكرب الذي لبه ووجدانقولكن الصويف يوقد مشاعل احلب يف 

 فتكون بذلك النسيم الذي يتنفس، وغذاء الروح واحلياة اليت حييا، والنور ،)2( »يصله بربه 
الذي به يبصر ويكون القلب هو الدليل يف حبر الظلمات، فتكون بذلك األحوال واملقامات اليت 

ل بعد اخلروج من احلرف واحملروف كما كان الوصوومƓ حل هبا العاشق الصويف ازداد قربا 
  .)3(يقول النفري 

                                                 
  12، 11: هـ،ص1404،)ت.د( اهرة  دار املعارف، الق،على اخلطيب، اجتاهات األدب الصويف بني احلالج وابن عريب: ينظر -  (2)
، ولɌطالع على 224: ، ص1980 ، ،بريوت2ي ط،ابن عريب، فصوص احلكم، حتقيق أبو العال عفيفي، دار الكتاب العرب-  (1)
  1996، 1لة التأنيث والتذكري يف األدب العريب، يراجع عبد اهللا حممد الغذامي، املرأة واللغة، املركز الثقايف العريب ، بريوت، طأمس
   .65:  ص، التصوف اإلسالمي، مطبعة هنضة مر، القاهرةأعالمطه عبد الباقي سرور، من -  (2)
  .151: ، ص1979، بريوت 2 اهللا، دار العودة ، طرأيتمصطفى حممود، : ينظر - (3)
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بلغة املتصوفة  –صلى اله عليه وسلم  –ابن اخللوف يف هذه القصيدة ميدح الرسول و
لوصول إىل ا ذلك يف وغرضه ،)4(» املدائح النبوية باب كبري من أبواب الشعر الصويف «ألن 

صلى اهللا عليه  –حتاد به، وحب حبيبه حممد هللا واالا هو أساس الفناء يف «احلب اإلهلي الذي 
نور األنوار، والذي وجد قبل أن يوجد الوجود والعدم، كما كان حمور آراء الصوفية  –وسلم 

 لذا جند شاعرنا يعانق العامل اخلفي من خالل احلب اإلهلي، هذا احلب ،)5( »يف وحدة األديان 
 احلب اإلهلي « يف تصوير الروحي اŎرد ألن احملسوس النابع من أعماق الروح، مستعينا باملادي

 لذا جنده يصف ،)1(»ال يغزو القلوب إال بعد أن تكون قد انطبعت عليه آثار اللغة احلسية 
  )2(:حالته النفسية وما يعانيه من حب وهيام ولوعة واشتياق 

  Ʌبحȉ ثɅدǵ عƧوا Ȥȩ ǢƩتمل   ا مدعي اȉǙ واȽرف األȕ ɂه علøتاɍ*  
  **وعنه ȩد șهرت يف اǵ ǢƩاɍت          هȉ ȧøøرعتاø العȊعøي اتبȹǾا الأ
  ǵعن البحر ما أبدت جف ǫدøاتأ    ين أووȉاȊƩفي اơ قل عن النار ماȹ  
  ƃǵأ Ɂوƨوا ɂيف األس øو    لال متصوƬيف اøيه مقاموȹومعا Ɂøøتا  
ɍعي øǢيف س øوȡ Ǘأين امر ɁøȂفيه مقأ    ل ƃمال وƨا ɁوȽøتاɍ  
ة باحلب الصويف، فهو ينهل من الصفاء الروحي الذي يتميز به الصوفية مفعوم هنا أبياتإ  

سواء من حيث األفكار أو األلفاȗ حيث جنده يتكئ على املصطلح الصويف لوصف حالته 
، ت اشتماال،" ومقاماتحاالت("النفسية وما يعانيه من لوعة احلب والصبابة واالشتياق مثل 

الصوفية يف التعبري عن احلب وما يكابه من مشاعر  التجارب عنه التحام مإ....) حشاشات
باحثا عن النور  اإلهلي املنبثق من أعماقه الذي حيقق له سامية ليتخطى الواقع املادي املزيف 

 حالة تلطف عن العبادة، حتمل اإلنسان على التعظيم له، «الراحة النفسية الن حمبة العبد هللا 
 واحلب عند الشاعر ،)3( »ياج إليه وعدم القرار من دونه االهتووإيثار رضاه، وقلة الصرب عنه، 

                                                 
  .67:  األدب الصويف بني احلالج وابن عريب صاجتاهاتعلي اخلطيب،  - (4)

   .288 :صيف الشعر العريب ،عبد احلكيم حسان، التصوف  -5)(
  .12 : هـ ، ص1404، )ط.د(  احلالج وابن عريب، دار املعارف، القاهرة  األدب الصويف بنياجتاهاتعلي اخلطيب، -  (1)
  .321 ، 320: ابن اخللوف، الديوان ، ص - (2)
  )متزاج اجلماليات واجلاللياتا(من الشمائل وعند الصوفية هي : شتماالتا * 
  . يف مقابل ثبات املقاماألحوالمصطلحات صوفية واحلال أصله حال حيول، قال به من رأى زوال : اماتحاالت ومق **
  .144:  ، ص1957ي، الرسالة القشريية، دار الكتاب العريب، بريوت ، ريالقش - (3)
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 ومييز الصوفية بني الشوق ،)4( » اهتياج القلوب إىل لقاء احملبوب «مرتبط بالشوق والشوق 
واالشتياق، فالشوق يسكن باللقاء والرؤية واالشتياق ال يزول  باللقاء، فاالشتياق مقام أعلى 

Ɠعل الشاعر يف مناجاة ج  وهذا ما،)5(رى له أثر وال قرار ال ي من الشوق من دخل فيه هام ح
دائمة للمحبوب األعلى، ويرى يف اجلمال الظاهر القريب جماال للجمال الشامل احلقيقي، 
فيتخطى بذلك األشكال واأللوان، لينفذ إىل اجلوهر واحلقيقة؛ حيث حيس بأنه ينعتق من قيود 

  )6(: لحظات التجلي وأماكن الذكريات يقول وب اجلسد، فيستعني مبراسيل الشعر العريب،
  اتǾالعود فيȬ لǾي األȉواȧ لف     ةɅøاليلة السفح ɎȽ عدت ǭاȹي 
  ن جاǢȹ اƩي أȽدőا الرساɍتم             ةɅøاȹسيȴ الصبا Ƚل Ǩƽ بارȩو
  نǨ لنا يف دار األÛȬɅ اƩماماتȡ          وȩد وȽ Ɂل تȭǾرɅن لɅا مȢاين الو
  داتاøر معاǢø أǹبǥ اøǾƩلف    ǵدɅثɅƃ Ȭا ƥام اƩمȭ ɂرر و
كذا يصور الشاعر حالته النفسية ويستدعي تلك الذكريات وما تركته يف نفسه ه

؛ وحباالهتم نييحاالت الوصل والوصول إىل احلبيب وهي أشبه ما تكون حباالت الشعراء العذر
يف  ا يوحي بأن الشاعرالنفسية الوجدانية، بلغة حوارية راقية مدجلا يف مقامات وأحوال اهلوى مم

 حممد بن عبد حالة انتشاء وخباصة حني يتوكأ على مثل هذه الذكريات ليصل إىل خري خلق اهللا
القصيدة اليت أجاد فيها من حيث الوصف وتبيان  وهو غرض - عليه الصالة والسالم-اهللا

  .لقية وأمسائه وكل ما خيصه من صفات َخلقية وُخ-لى اهللا عليه وسلمص–لطائف الرسول 

                                                 
   .148 : ص،نفسه - (4)
  .148: ص:  نفسه :ينظر-  (5)
  .322 ،321:ابن اخللوف، الديوان ، ص - (6)
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Ƚø-ا Ȃøويفل الرمøøص:  
لرمز عند الصوفية أسلوب من أساليب التعبري، شاع يف شعرهم أجلأهتم إليه أسباب ا

 الرمز معىن «ودوافع خمتلفة وللصوفية تعريفات وحتليالت كثرية حتدد نظرهتم إىل الرمز منها 
 ما «رة وهي  ويسمى أيضا اإلشا،)1( »باطن خمزون حتت كالم ظاهر ال يظفر به إال أهله 

  .)2( »ن املتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه عخيفى 
الصوفية إذن مييزون بني أسلوبني تعبرييني أوهلما اإلشارة أو التلويح، وثانيهما العبارة  ف

لوب التلوحيي املرموز يف نقل لطائف أسرارهم، ودقائق سأو التصريح، فقد عمدوا إىل األ
الوضعية ومل تف مبقصدهم يف التعبري عن  فهم اللغة يف حدودهامعانيهم وأذواقهم، حيث مل تسع

ملنطق، وتƕع إىل املطلق اŎرد امواجيدهم ألن مضامينهم قائمة على الذوق واحلدس ال العقل و
ن ـال احملدود اŎسد، ويبقى الرمز أفضل السبل وأكثر مالئمة لطبيعة املعاين الصوفية فع

ناهي واألزيل وجنسده، وميكننا أن نشري إىل املتناقضات ، إذ أنه  ميكننا أن نصور الالمت«طريقـه
ما من سبيل إىل التعبري عن التجربة الصوفية إال باستخدام لغة مرموزة شبيهة بلغة الشفرة اليت 

 ولعل هذا ما جعل ابن اخللوف يستخدم رموزا كثرية يف هذه Û)3( »حتمل طابع األسرار 
اجريات، عريف النقا، اإلشتماالت ،  األحوال ، الظباء، احلاملقامات،( القصيدة  ومن ذلك 

 وال يسعنا يف هذا اŎال إال أن حنلل ،*....) اإلبريقني ونعمان  ،ليلى، الكأس، اخلمر، الراح
  :بعض هذه الرموز نظرا لكثرهتا ومنها 

 الصفاء رمز العفة والطهارة والنقاوة، والرباءة يف دروب احملبة اإلهلية، حيث  :يلɂøøل-1
وذ من خأة األبدية حيث الروح والرحيان ومالئكة الرمحن، فليلى رمز صويف محواهلناء والرا

أشعار قيس بن امللوح، وهي إحدى عرائس الشعر العريب، إهنا ليلى العامرية، فالشعر العذري 
ه شعر كان مصدرا أساسيا يف احلب الصويف ملا فيه من أبعاد إنسانية، روحية ومجالية فنية، ألن

فاحلب هو الروح،  )1( ﴾َنا وِحْن ُرِم ايَهَنَفْخَنا ِفَف ǁن، وهفا إىل روحانيته اعف ترابية اإلنس
  .)2(:هو اخلمرة اليت هنفو إليها 

                                                 
  .136:  ، ص1988 ، القاهرة ، 3ط،نشر والتوزيع ل دار الثقافة ل،سالمي مدخل إىل التصوف اإل،أبو الوفا الغنيمي التفتزاين  - (1)
  .144:  ص1986، بريوت، 1، دار األندلس، ط" عاطف جودة نصر، شعر عمر بن الفارض، دراسة يف فن الشعر الصويف -   (2)
  .144: ، صنفسه - (3)
  .الرموز يف القواميس الصوفية ومنها املعجم الصويف لسعاد احلكيمهذه : أنظر  *

  .91/ األنبياء  - (1)
  .323: ، صالديوانابن اخللوف،  - (2)
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ȩقهاȊتع ǳالرو Ǩلȩ Ûǳي الروȽ ها امتداداتو    الواøا منƬو Û ɍ Ȥيȭ  
الروح، تعددت األمساء ليلـى هي اخلمرة، واخلمرة هي ليلى ، والروح ليلى ، وليلى هي ف

  )3(:  ألهنا دوالكنه واحد أح
  ȹوارȻ فاƱلǨ عنøا العماøøɅاتأ  لȚاȽرÛ الباȕنÛ النور الǾي ŏرتا

هي كالم اهللا، تƕيله ووحيه الذي يزيل عمايات البشر واختالفهم يف تأويلها وإعطائهم أمساء ف
  .)4(: هلا حسب مقدرهتم العلمية واملعرفية ، إهنا سبيل اهلداية 

  ȊفǨ عنه العماɅاتȮ الȮوȷ واȹيف  اøارت ألبصرȽد**لو علɂ أȭمه ف
  ألȩدام Ʌسعɂ وƁ تقعøøدǓ Ȼفاتا  لو ƂǙ مقعد ȁفǨ لقøام عøلɂو
  Ƨعتهȴ معاȹيøøها التɎøøوات أل  و علɂ الصɅ ȴتلǡȂǵ ɂ سورőاول
ياحي، ومستوى أرفع زنالكلمة هلا مستوى معجمي ومستوى ا ا حقيقة احلقائق ألنإهن

ن وـا تكذـم وهكاـوالروح طلبا للمق مستوى اخللق والبدء" احلقائق العميقة " مستوى هو
احلقيقة احملمدية هي أيضا الذات اإلهلية نفسها يف التعني األول من هذه التعينات أو  «

  )5( »التشخصات اليت تظهر فيها، أي حممد وهي أيضا االسم األعظم 
الذين سعوا إىل حتقيق صلتهم باإلله فاستقام نه حقا تفاعل نصي من جتارب الصوفية إ

  )1(: كهم وهذا ما وجدناه من خالل جتربة ابن اخللوف املزودة باإلميان الروحي يقول لمس
Ʌدȩمر و ǢعȊمن يف الȁ اǾبǵا    Ƚسيماتȹ علينا من الوادي Ǩب  
  لمحøرمƙ بلبيȬø املناجøاǥل  ǵبǾا ȁمن اǵɋرام ǵيث ǵلǨو
  ابǨ لنا Ɩƞ واƩيȤ ساعاتǵǽǙ    ȕبǾا العيȈ يف أȭناف مȮةو

  .)2(:أبيات أيب العالء املعري   نه يتكأ علىإ
Ʌمن جب ȷاɅا جبل الرǾبǵ اøȹاȭ من ȷاɅن الرȭا ساǾبǵل          وøا  
  اøøات من ƹاȹيøøة         تǖتيȬ من ȩبل الرɅاȷ أǵياǵøȹبǾا ȹفحو

                                                 
  .326:  ص،نفسه - (3)
  324 : ص،نفسه  - (4)
  .الذي يولد أعمى : هاألكم **
  .3:  لبنان، ص،،بريوت8اإلسالمية، دار املعرفة ، مج  زكي خورشيد، عبد احلميد يونس، دائرة املعارف إبراهيمأمحد الشنتاوي  - (5)
  .322، ص الديوانابن اخللوف،  - (1)
  227:  ص1997 ،مصطفى ناصف، حماورات مع النثر العريب، عامل املعرفة، الكويت، فرباير - (2)
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هتيج " حبذا " ى، أبيات الشاعرين توحي بالتشويق واحلنني والصعود حنو األعلف
ن الواضح يف أن أبا مو «لشاعرين، فتكون بذلك مركز الرحى الذي تدور حوله احلركة ا

... تومئ إىل شهوة الصعود... العالء املعري مشغول بنوع من احلركة واالجتاه إىل السماء
 وجبل الريان يبدو أعلى من األرض، واكثر قهرا تتكرر كلمة اجلبل تكرارا واضحا يف هذين

كلمة الريان ويوحي إلينا هذا االقتران الذي يصاحب التكرار أن هناȫ شوقا بالبيتني، وتقرن 
 "ǵبǾا " لشاعر فكـرر ا ولعل هذا الشوق هو الذي هز،)3( »أساسيا غامضا حنو الصعود 
عند شاعرنا ابن اخللوف من املستوى الرمزي يف الشعر  "ǵبǾا " كثريا، وبـذلك يتحـول 

بحث عن احلقائق العميقة عن الروحي، حيث ينساب الشاعر لستوى الرمزي يف االعفيف إىل امل
هذه الرباق املوصل إىل منتهى املنتهى، وليس إىل " حبذا " مبشاعره عرب شعائر اإلسالم، فإذا 

  .يف البقاع املقدسة... احلبيب الساكن بالريان إنه البحث عن احلبيب يف مكة، يف مىن
فس، ويزكوا هبا إىل مدارج السالكني، نصويف الذي يطهر الهو الشوق ال" فحبذا  "

حيث اخلمرة اإلهلية، فهو له عالقة بالسكر، بل من أفعال اإليصال إليه، ولون من املكابدة 
  )4(:الروحية والتطهري ولذا تكون خامتة الشوق 

  ارت علينا  به للقرȭ ǡاساتد  ǵبǾøøا يف ȕيبøøة ȁمøøنو
ǵ واملقام Ƈدȹ ǢبيƩيث اǵøمɂ  سهوǖȭ يف ǳباتاالراǭǙفي وȹ *  
  ƽ ȻǾوس اȹارت أو سɎفاتȊ  ȽعȊعǨ يف Ʌد الساÛȧ فقلǨ لهف
رمز للمعية األوىل، حيث احلبيب والراح والنور والسالفات، وشعشعة " حبذا"ن إ
بتدأ واخلرب، اجلمع بني خري اخللـق وأول من خلق، وكان البدء وكان اخلتام، واخلرب ملااخلمرة 
 الشاعر املتصوف العاشق الوهلان املسافر يف الشعاب، بدءا من لاليت متث" حب" علية اجلملة الف

والتكوين والتأسيس " طيبة اجلمع " إىل مىن وعرفات ووصوال إىل طيبة ...شعب أيب طالب
  .واللقاء وإشعاع النور 

ألبدية؛ معية من املقام باملعية األوىل، تكون املعية الثانية؛ املعية املطلقة؛معية الراحة او
  )1(: واملصاحبة وتكون املناجاة  التجلي

                                                 
  .231 : ص،نفسه - (3)
  .323 : ص،ابن اخللوف، الديوان - (4)
سعاد ( ثنائيات السلوȫ الصويف كالفناء والبقاء، فعندما يذهب احملو العبد عن نفسه يثبته عند ربه احملو واإلثبات من : نفي وإثبات *

  .)1016: احلكيم، املعجم الصويف، ص
  .342، 341: ابن اخللوف، الديوان، ص - (1)
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Ʌ ȴøالعفو من لع ƙøƥالرا ȴǵا أرȩاتøɅواȢد الȉته عن الرǵȂǵȁ    دø  
  قد توالǨ علȚƩ ɂي Ȋȡواتف أǵلȴ اƩلماǒ اȤȊȭ ما اعترɁ بصري   Ʌا
ي الكاشف، هي اهلوى، هي احلب الذي يرى به املؤمن نور اهللا، وتزول به ه "فحبذا " 

   .!!! شاوات القلب واللحȘغ
  :خلمøøرǥ ا -2

اخلمرة الصوفية مثقلة بالرموز املاورائية تبحث عن املطلق، عن الروحاين إىل أن             
د يع معادال للتجربة الصوفية اليت تستهدف الوصول إىل املطلق واالتصال به، إهنا جتربة ت«تصبح 

 فاخلمرة نفي وإثبات، تريح  ؛)2( »اء والعامل واهللا مع األشي – معرفيا -لɌنسان وحدته املفتقدة
  .اجلسد وهتدئ الروح تريح اآلالم

  3(:يصفها الشاعر يف قصيدته قائالو
  ما ترɁ الȊمȍ Ȅاȹتها األȉعاتأ           صوȹة Ǣǲǵ األبصøار ȹيøرȽام
ȍاŏارȉ ȷاȂǵاأل Ǣتصح Ɓ ǒرات          هباøه املسøلو مسها الصلد مست  
  ƴǖȭا øȽي لɊرواǳ راøøøǵات         تøهاɍɇøǖم Ȋȹاǳ ترøøɅح ار
Ơاøőورȍ ǳبسنا األروا Ǩبǲ         افاتøا اللطøőدøبǖعن العقول ف  
  ȉيøøاǒ مøøرɊǥǓلøƴǖا øȽي Ȯ               ȭر أرت ȭل ȉيǒ يف مȚاȽرȽاب

الشاعر يف هذه األبيات يصف اخلمرة، وكيف أهنا حتجبت بسنا األرواح وال تدركها ف
ت السرور، ال تدركها األبصار، الار ، ابنة الالوعي، ابنة الوجدان، وحوالعقول ألهنا ابنة الن

فاألشعة حتجبها عن األنظار، فهي بكر تبدي ظاهرها وتستر باطنها، فاخلمرة هلا ظاهر وباطن، 
عند حدودها الظاهرة  ةوال يدرȫ اخللق إال ظاهرها؛ فقدميا كان الشعراء يقفون من اخلمر

يصفون لوهنا وشعاعها وطيبها والكأس والندمي وجمالس الشراب وما  طرها اخلارجية؛ فطفقواوأ
وا هبا كما أملوا باملرأة، إذ استنفذوا القول ملأيصاحب شرب اخلمر من ơاذل، وهلوسة فهم قد 

ا حƓ بدت كممياء كثرية األصباȟ، لكنها دون إختالجة ـا مجيعـيف مالحمها وقسماهت
ال استعارة أساليب الشعراء الغزليني واخلمريني للتعبري عن إما على الشعراء املتصوفة و)1(أوحنني 

اخلمرة عندهم وسيلتان ومشاعرهم ومواجيدهم، اليت رأوها أنسب وسيلة لبلوȟ غايتهم، فاملرأة 
                                                 

  .243: نصر أبو حامد، إشكالية القراءة والتأويل، ص - (2)
  .320: ابن اخللوف، الديوان، ص - (3)
  .7: ص، 1981 احلاوي، فن الشعر اخلمري وتطوره عند العرب، دار الثقافة، بريوت، يلياإ: ينظر-  (1)
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لشعر الصويف، وما ينسب إليها من أوصاف حسية إمنا هي تلويح إىل ذات اال غايتان فاملرأة يف 
منا هي رمز لالنتشاء الروحي، وإمياء ملا حيسه إ مرة وأوصافهابوب األعظم وصفاته وأن اخلاحمل

  .الصوفية من أذواق عالية
تعبري عن خلجات نفسه للهذا ما حدى بابن اخللوف إىل إتكائه على اخلمرة الصوفية و

و نواس حني يصف فيها أب" مدعي العلم" ومشاعره، لذلك وظف اخلمرة النواسية يف قصيدته 
  )2(: اخلمرة قائال
  و مسها øǲǵر مسته سøراǒل      راɍ ǒ تƕل األȂǵاȷ ساǵتهاȍف
ȩقها والليɅبابر ǨامøلȮمعت øر          ǒɍأل Ǩمن وجهها يف البي ǳɎف  
  ƴǖا أȽǾǹا بالعȡǙ ƙøفøøاǖ           ȭǒرسلǨ من فȴ اɋبرɅقȍ ƙافيةف
  لطافة وǹفا عøن øȮȉلها املاǨȩ                ǒ عن الøماƓǵ ǒ ما ɎɅئمهار
         Ɠøǵ تولøد أøȹوار وأضøواŏ   ǒا øȹورا ملاȁجøها و مȂجǨفل
ة ذلأبو نواس يصف يف هذه األبيات اخلمرة لوهنا وشعاعها فهو ميجدها وال يتصور الف

ا هنأبغريها، فيعطيها أƵية كبرية إىل حد التقديس والعبادة ألهنا ملكت مشاعره، فهو يعظم ش
دواء؛ فهي رمز املتعة الكاملة واجلمال والعظمة و سيما بعدما متكنت منه حƓ صارت داء وال

املثالية، الن غرضه األمسى يف احلياة هو إمتاع النفس باخلمر واجلمال، فهو ال يرجو نعيم 
ده اآلخرة، وأن جنته يف الدنيا، فالسعادة الكربى، وجنة النعيم عنده يف احلياة الدنيا، وهذا ما جن

وا أن يهدوا اإلنسان إىل العيشة املثلى حلصول على ل الذين حاونييعند الفالسفة السقراط
  .)1(السعادة
هو قد نظر إىل فلسفة املثل األفالطونية وانتفع هبا يف شعره، وهبذا فهو ال ينظر إىل ف

خلالدة اجلمال يف صوره احملسوسة حسبما نستجليه يف مذهب القدماء وإمنا يف صوره املعقولة ا
  .)2(ثال اجلمال اخلالد محƓ يصبح الشيء اجلميل رمزا إىل 

يب نواس فصارت اخلمرة والكأس والندمي رموزا عندهم إىل أر الصوفية بثأهكذا تو
 وابن اخللوف من أولئك الشعراء الذين اơذوا اخلمرة النواسية رمزا للتعبري ،)3( لذاتـه الروحية

                                                 
  .62:  املكتبة الثقافية، بريوت، لبنان، ص،أبو نواس، الديوان - (2)
  .430:، ص1982 اجلامعية، اجلزائر، موهوب مصطفاوي، املثالية يف الشعر العريب، ديوان املطبوعات: ينظر -  (1)
  .444:  ص،نفسه - (2)
  .467 : ص،نفسه-  (3)
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مرة احلسية ع أن نقول إن أبا منواس انتفع بشعره شعراء اخلعن جتربته الشعرية، وهكذا نستطي
  شعراء اخلمرة املعنويةو

هذا الرمز يسكر ويضيء، وحيرق وينري، فتصطدم فيه األضداد؛ ففي اخلمرة االنبساط ف
نقباȗ، وفيها السكون واحلركة فيها املعرفة وحر الوثب إىل األعلى، فرمز اخلمرة سر ال واال

 تصبح هذه اخلمرة نـورا ل ب،)4(وح رـري النفس، وتنقية للقلب وجتلية لليقبض عليه فهي تطه
العلم والعني    والنور عبارة عن الوجود احلق باعتبار ظهوره يف نفسه وإظهاره لغريه يف«

  .)5( »ويسمى ƽسا أيضا
 والسكر عند الصوفية «لعل سبب غموض هذا الرمز اخلمري يعود إىل أن اخلمرة و

ية اإلنسان اليت هي جوهر نحملب يف مشاهدة مجال احملبوب فجأة، ألن روحادهȈ يلحق سر ا
العقل ملا اجنذبت إىل مجال احملبوب بعد العقل عن  النفس، وذهل احلس عن احملسوس، وأمل 

 نله وهيجاوهشا ودعامل املعرفة، وأصاب السر   بالباطن فرح ونشاط وهزة وانبساط للتباعد
  .)6( »حلقلتحري نظره يف شهود مجال ا

و يبحث عن االتصال والسمو بالتجربة الشعرية هحني يعمق الشاعر مثل هذا الرمز، فو
معارج النور، فتكون بذلك اخلمرة الوسيط الذي يتوسل به  الصوفية إىل منتهى املنتهى إىل

عن الشاعر فينتقل من موقع الشعور باحلب إىل موقع التعبري عنه، فما اخلمرة إال أداة عن التعبري 
  .)1( وجدانية وذوقية، بنيتها اللغة ةالالمرئي ألن الشعر هوس عنكبويت ألنه جترب

بذلك تصبح اخلمرة رمزا معرفيا صوفيا مجاليا ووسيلة من وسائل االتصال وليست و
مظهرا من مظاهر االنفصال ألهنا مجيلة ومظهر من مظاهر اجلمال وكل مجيل يوصل إىل احلق 

  .)2( متسق يف نظام واحد هو نظام مجايل إىل اهللا، وأن الكون كله
بارة عن طاقة روحية، طاقة نورانية توصل إىل املعية اإلهلية، وال يسعفنا عا ذهبالرمز و

  .التأويل لكل ما هو صويف وإمنا هي رؤية هلذا الرمز
إن تتبعنا هلذا التناص يكشف لنا عن الثقافة الواسعة للشاعر ومعرفته احلقة لعوامل   
تلف النصوص اليت استطاع حماورهتا خموالتواصل؛ مما يؤكد لنا بعده الثقايف وتواصله مع التفاعل 

                                                 
  .18:  ص،1972 دار الثقافة،بريوت، ، القاضيد اإلشارات اإلهلية، حتقيق ودا،أبو حيان التوحيدي: ينظر-  (4)
  .211:  ، ص4 الفنون، مج اصطالحاتالتهانوي، كشاف  - (5)
  .356: ، ص2 الفنون، مج اصطالحاتالتهانوي، كشاف  - (6)
  .90: ، ص1978 ،1 اخلال، احلداثة يف الشعر، دار الطليعة ، بريوت، طينظر يوسف -  (1)
  .140: روجيه غارودي، حوار احلضارات، ص: ينظر - (2)
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بطريقة تآلفية، خاصة أثناء تعامله مع النص املقدس؛ فهو مل خيرج عن احلدود وخاصة يف املعىن 
املراد، كما حاول توليد معان جديدة من أجل تعميق وتوسيع املضمون الداليل للنص الذي قام 

ورته، وخاصة يف تناصاته املختلفة مع النصوص الصوفية؛ حيث استخرج منها دالالت مبحا
عميقة عمق الصفاء الروحي، فأدرȫ هذه التجربة الذاتية اليت مر هبا؛ وكان واعيا بالتداخل 
النصي وإنشاء عالقات واضحة يف بعض األحيان وخفية يف أحيان أخرى؛ فتتفجر تلك البنية 

م لنا صورة احلب اإلهلي من أجل الوصول لالرتقاء والعروج؛ فكانت رؤية الداخلية للنص لترس
  .إميانية أعطت نصا تشابكت فيه العالقات وتراءت لنا فيه نفحات نورانية
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  : متهيøøøøøد
إن هذا النوع من التناص يأخذنا إىل عملية كشــف عن العالقة املوجودة بني نـص 

الذي حنن بصدد دراسته بنصوص أخرى، واستدعائه هلا مهما كان لون "  القصيدة" الكاتـب 
هذا االستدعاء، سواء عن طريق األخذ أو االحتذاء أو السرقة والغصب واالستعارة  واالقتباس 

 ينطلق فيه هاجس اإلجناز من صناعة اللفȘ «ضمني وما إىل ذلك من  التناص األفقي الذي والت
واملعىن وحسن اختيارƵا، واالهتمام بالنظم وحتنب عيوبه، وسقطاته واإلتيان باملعاين القوية 

 اكتشاف العالقات اليت عقدهتا نصوص الكاتب بعضها «، وذلك من أجل )1(»والصور احلية 
 والذي يريد )2(»اليت تكشف بدورها عن اخللفية النصية اليت يتعامل معها الكاتبمع البعض و

الوصول بنا إىل معرفة مدى تطور فكر الكاتب أو مجوده، ومدى تنوع مصادره أو حمدودياته، 
وبالتايل مدى أصالته ومتيزه أو اجترار أفكار قد تكون واحدة يف مجيع إنتاجه وبذلك تكون 

  .)3(جتربة مغلقة
ما دراستنا هلذه القصيدة، إال من أجل سرب أغوارها والسفر يف حنايا معانيها؛ فنتخطى و

النص احلاضر مستهدفني الوصول إىل النصوص  الغائبة وكيف تشكلت يف هذه القصيدة بدء 
باحلديث النبوي الشريف وصوال إىل الشعر العريب القدمي، وبني هذا وذاȫ نكتشف روح 

 مهما كان  املضمون  الداليل ،فإن « :وسلطة الكاتب يف نصه ألنه اإلبداع املوجودة فيه 
يفترض مسبقا وجود نصوص أخرى وهذا  Signifging practices : وضعه بوصفه ممارسة دالة

، )4(» معناه القول إن كل نص ومنذ البداية خاضع لسلطة نصوص أخرى تفرض عليه عاملا ما
البنية وإعادهتا إىل مكوناهتا األصلية، ألن التناص حصيلة إال فك هذه " املتلقي" وما على القارئ 

تراكم نصوص قد استوعبها الكاتب أو الشاعر ووظفها بالزيادة والنقصان والقلب والتضاد، 
  :وهذا ما ميكن استبطانه مما يلي" الظاهري" وما إىل ذلك من تقنيات التناص  األفقي 

  

                                                 
  .147حممد بنعمارة، الصوفية يف الشعر املغريب املعاصر،  ص - (1)
 روالن بارت، نظرية النص، ترمجة منجي الشملي وعبد اهللا صولة وحممد القاضي، حوليات اجلامعة التونسية، كلية اآلداب -  (2)

  .81: ، ص1988  ،27والعلوم اإلنسانية، عدد 
  .51، 50: ، ص1991، 1عمر أو كان، مدخل لدراسة النص والسلطة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط:  ينظر-  (3)
،  اهليئة 2 عدد 15 عبد النƑ اصطفيت، خيط التراث يف نسيج الشعر العريب  احلديث ،مدخل تناصي، جملة  فصول، جملد -  (4)

  .185: ، ص1996املصرية االعامة للكتاب، صيف 
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 ɍأو :ȤɅرȊث الɅدƩالتناص مع ا:  

يتقاطع مع نص معجز ثان " حتية املشتاق وتنجية األشواق" يف قصيدته هذه الشاعر 
واملتمثل يف احلديث الشريف ألنه استحضره يف نصه الشعري، وأعاد كتابته وفق جتربته 
الشعورية، منطلقا من ثقافته الروحية، ليؤكد وحدة شخصيته، فكانت نصوصه نقطة تشابك 

 الدالة على وعيه العميق مبا جاء به نƑ  اهلدى، وهذا للكثري من النصوص احلضارية املقدسة
  )1(: االستمداد من الذاكرة أفصح عنه الشاعر صراحة يف نصه يقول

  Ƚل ǹȁرفǨ بȬ يف النƘاȷ جنات    Ʌا أس عارضه يف ورد وجنته
      املتأمل هلذا  البيت جيد  الشاعر يعاين أمل  احلب والصبابة و حرقة البعد ، وما يالقيه من

عوارض وحواجز يف سبيل الوصول إىل احلبيب، ويتساءل بذلك هل زخرف له يف النريان 
 حيث روى – صلى اهللا  عليه وسلم –جناتÝ فهو يتقاطع يف هذا البيت مع حديث  للرسول 

 حفت« : صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا :  رضي اهللا عنه قال–الشيخان عن أيب هريرة 
  .)2(» النار بالشهواتباملكاره، وحفت اجلنة

    فطريق اجلنة وعر كثري العقبات، شديد املشقات، وطريق  النار أحيط بكل ما يوافق النفس 
ويالئمها من الشهوات، وهذا يعين أن الطريق إىل  اجلنة يتلخص يف هتوين شأن  الدنيا وأرخاص  

ب إليه الشاعر أيضا، فكانت وهذا ما ذه .)3(احلياة فيها وتعظيم شأن اآلخرة وإعزاز احلياة فيها
حماورته لنص احلديث، تكمن يف استدعاء الدالالت  اخلفية  الكامنة فيه وتوظيفها يف قصيدته 
وفق ما  يالئم حالته النفسية، فكان بذلك تناصا تآلفيا مشى وفق جتربته الشعورية موظفا معاين 

ديث  النبوي  والقصيدة، ولدت تقاطعت بني النصني ؛ فهذه العالقة  املشتركة بني النصني احل
حالة إنسانية أشبه ما تكون باحلالة الصوفية، إذ تتصارع يف الشاعر نزعتان، نزعة ترابية تشده 
إىل األرض ونزعة روحانية ترفعه إىل السماء، ال يرى يف هذا اجلمال الدنيوي إال شهوة حفت 

  .هبا النار

                                                 
  318: ابن اخللوف، الديوان، ص  -  (1)
النووي : ، وكذلك1/479، 1936ي ونسنك، ، املعجم املفهرس أللفاȗ  احلديث النبوي، مكتبة بريل يف مدينة ليدن،   أ-  (2)

  .171، 170رياض  االصاحلني ، ص
  .126:  ، ص1999, 1امعية، اجلزائر، طحممـــد الصاſ الصديق، السراج املنري، ديوان املطبوعات اجل:  ينظر-  (3)
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 الوقت نفسه يف ذهن  املتلقي بطريقة وتبقى قيمة هذا النص املعجز  الغائب واحلاضر يف
حمافظة، وهذا يعود إىل روحانية الشاعر وحمافظته على دينه وأصول تعامله مع هذا النص املعجز، 

  )1(:ونرحل مع الشاعر عرب تناصاته املختلفة مع احلديث  النبوي الذي ضمنه يف قصيدته يقول 
Ǩلǵ يثǵ رامǵɋمن اȁ اǾبǵ         Ȭن بلبيøøøللمحرميǥاملناجا  
ǽǙ ةȮتاف مȭيف أ Ȉا العيǾبǵساعات       و ȤيƩوا Ɩƞ لنا Ǩابȕ  

     ǨƵ يثǵ Ƙا عرفات اخلǾبǵات  وøي سحابȍبوابل العفو للعا      
ɂøƥ واملقام Ƈدȹ ǢبيƩيث اǵ  اتøبǭǙفي وȹ سهاǖȭ يف ǳوالرا     

 على التمين املتكررة والدالة" حبذا" إن أول ما يصادفنا يف هذه األبيات هو كلمة 
واحلنني والشوق ، فالشاعر يتحرق شوقا لزيارة هذه األماكن املقدسة أثناء اإلحرام، فيذكر 

واستحضار هذه املعامل الدينية تبني لنا مكانة هذا البلد اآلمن .... مكة، مىن، حيف ، عرفات،
ك املكان الذي يأتيه الناس من كل فج عميق، فيتطهرون من الرذائل، ويعانقون بأرواحهم ذل

  .الروحي الذي يبعث يف أنفسهم األمان و الطمأنينة 
فاألبيات إذن توحي بالتشويق واحلنني والصعود حنو األعلى ألن الشاعر يف مناجاة 
دائمة للوصول إىل احلبيب الساكن يف هذه األماكن املقدسة، فينساب بذلك مبشاعره عرب شعائر 

 حيث روى البخاري ومسلم عن أيب –عليه وسلم  صلى اهللا –اإلسالم، فكان تناصا مع سنته 
 : أي العمل أفضل قال- صلى  اهللا عليه وسلم–سئل رسول اهللا :  رضي اهللا عنه، قال–هريرة 

حـج  مث ماذاÝ قــال: إميان باهللا ورسوله، قيل مث ماذاÝ قال اجلهاد يف سبيل اهللا، قيل «
 – رسول اهللا  خطبنا: أيضا قال– رضي اهللا عنه -وروى مسلم عن أيب هريرة.)2( »مربور

  .)3( »يا أيها الناس قد فرض عليكم  احلج فحجوا «:  فقال–صلى اهللا عليه وسلم 
كما روى الشيخان .)4(»بين اإلسالم على مخس وعد احلج«وتقدم حديث الشيخني

من حـج هللا فلم يرفث ومل «-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :عن أيب هريرة أيضا قال

                                                 
  .323، 322: ابن  اخللوف، الديوان، ص  -  (1)
  .82  حيي بن  شرف الدين  النووي، رياض الصاحلني، الختصار الشيخ  النبهاين، مكتبة النهضة، اجلزائــر، ص -  (2)

  .27ث الصحيحة،  ص  ينظر حيي بن  شرف الدين النووي، شرح مƒ األربعني النووية يف األحادي-) 3،4(
  .82  حيي بن شرف الدين النووي، رياض الصاحلني، ص -) 5 (
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 صلى –قال رسول اهللا:وروى الشيخان عن أيب هريرة قال)5(»ق رجع كيـوم ولدته أمهيفس
 .)1(»إال اجلنة العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء«-اهللا عليه وسلم

 صلى اهللا عليه –فالتشوق إىل احلج واحلنني لزيارة أماكنه املقدسة، هلو سري على هنج الرسول 
من ناحية بناء املعىن، حيث ضمن الشاعر أبيات قصيدته معاين هذه   فكان تناصا تآلفيا–م وسل

األحاديث، ألنه واع هبذا التواصل الروحي و الديين، ألنه وكما نعلم قد تأصلت فيه جذور 
  الديين كماانتماءهالتربية الروحية  و الدينية؛ فهذه الصورة نابعة من التجربة الشعورية  له ومن 

  .)2(:قلنا،مث  نسافر مع  الشاعر يف استدعائه لرحلة اإلسراء واملعراج يقـول 
        ȒƩرȒǵ ǥرت فيها السعøøادات    دعاȻ يف ليلة املعراǹ ǯالقøøه
ƂǙ ȧاƎال ȧه فوȉات    وسار من فرøøøɅته للباري عناȕاǵأ ȇعر         
ɂȩر Ż ȫɎوأم  بالرسل واألم    Ʌǖوالت Ȃله الع ɂȩمر       ǥاøȩد مرøøي  

 ƂǙ لɎƨا Ǣǲǵ اȩترƯ ارȍات   وøضافɋا عبدي اɅ هøرفتȉ ȷأ         
  :إىل أن يقول 

  واȉفع فلوƁ ȫɍ ترǯ الȊفاعøات        ȹاداȻ سل تعطي أو ȩل Ʌستمع ȭرما
   واألفق Ɓ تنȤȊȮ عنه الدجنøات       وعاǽ يف ليل مسراȻ ملǲȒعøøøه

دة الشاعر لكتابة النص الغائب وتوظيفه فهذه األبيات تدل داللة واضحة على إعا
كان أبو ذر حيدث أن : توظيفا فنيا بطريقة االمتصاص حيث روى عن أنس بن مالك قال 

فرج عن سقف بييت،وأنا مبكة فƕل جربيل،  ف« : قال – صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 
انا فأفرغه يف ففرج صدري، مث غسله مباء زمزم، مث جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإمي

صدري، مث أطبقه مث أخذ بيدي، فعرج يب إىل السماء الدنيا، فلما جئت إىل السماء الدنيا قال 
نعم : هل معك أحد، قال: جربيل قال : من هذا Ý قال: افتح ، قال : جربيل خلازن السماء 

السماء الدنيا نعم، فلما فتح علونا : أرسل إليه، قال:  قال - صلى  اهللا عليه وسلم–معي حممد 
، فإذا رجل قاعد على ميينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل ميينه ضحك، وإذا نظر قبل 

هذا آدم : من هذاÝ قال: مرحى بالنƑ الصاſ واالبن الصاſ، قلت جلربيل: يساره بكى، فقال
ألسودة اليت عن وهذه األسودة على ميينه وƽاله، نسيم بنيه، فأهل اليمني منهم أهل اجلنة، وا

                                                 
  

  .82:  المرجع السابق، ص- (1)
  .330: ابن الخلوف ، الديوان، ص–(2)
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ƽاله أهل النار فإذا نظر عن ميينه ضحك، وإذا نظر قبل ƽاله بكى حƓ عرج يب إىل السماء 
 السبع والتقى مجيع األنبياء، ت وهكذا حƓ عرج السماوا)1(»..افتـح:الثانية فقال خلازهنا 

ى أميت ففرض اهللا عل « : إىل أن يقول – عليهم السالم –عيسى، إدريس، إبراهيم , موسى
ما فرض اهللا لك على أمتك، : مخسني صالة، فرجعت بذلك حƓ مررت على موسى، فقال

فارجع إىل ربك فإن أمتك ال تطيق ذلك، فراجعين فوضع : فرض مخسني صالة، قال: قلت
 وهكذا يستمر يف سرد  هذه املعجزة إىل  أن )2(»إىل أن أصبحت مخس صلوات... شطرها

  .نة الطهوريبلȠ سدرة املنتهى إىل  اجل
كان عبد : كما روى عن زياد بن عبد اهللا  البكائي عن حممد بن إسحاق  املطلƑ، قال

 صلى اهللا عليه وسلم بالرباق، وهي الدابة اليت –أويت رسول  اهللا « :اهللا بن مسعود يقول 
كانت حتمل عليها األنبياء قبله، تضع حافرها يف منتهى طرفها، فحمل عليها، مث خرج به 

به يرى اآليات فيما بني  السماء واألرض، حƓ انتهى إىل بيت  املقدس، فوجد  فيه صاح
إبراهيم اخلليل وموسى وعيسى يف نفر من األنبياء  قد مجعوا له فصلى هبم، مث أويت بثالثة آنية، 

:  صلى اهللا عليه وسلم–فقال  رسول اهللا : إناء فيه لƏ، وإناء فيه مخر، وإناء فيه ماء، قال 
إن أخذ املاء، غرق وغرقت أمته، وإن أخذ اخلمر غوى : معت قائال يقول حني عرضت عليافس

فأخذت إناء اللƏ، فشربت منه ، فقال : وغوت أمته ،وإن أخذ اللƏ هدى وهديت أمته، قال
  .)3( » ُهديَت وُهديتŃ أمتك يا حممــد – عليـه  الســالم –يل جربيل 

مع " احلديث"شاعر على دوام النص األصلي إنه تداخل نصي، حافȘ من خالله ال
سواء ( التواجد اللغوي  «إجراء بعض التغيري يف التشكيل الشعري ونقصد  بالتداخل النصي هنا

؛حيث إن  الشاعر استطاع من )4( »...لنص يف نص آخر) أكان نسبيا أم كامال أم ناقصا 
 وهي معجزة من حيث كوهنا خالل هذه األبيات الشعرية أن يصف لنا تلك الرحلة  العجيبة
 قطع – صلى اهللا عليه وسلم –خارقة للعادة وملا ألفه الناس من قوانني االنتقال، إذ إن  الرسول 

                                                 
فتح الباري، بشرح صحيح اإلمام عبد اهللا حممد بن إمساعيل  البخاري، شيخ اإلسالم، قاضي القضاة، احلافȘ أيب الفضل، شهاب  -  (1)
  .368 ، 364/ 1، 1985، 3لدين أمحد بن علي بن حممد  بن حجر العسقالين الشافعي، دار إحياء التراث العريب ، بريوت طا

  368، 364ص.  املرجع السابق-  (2)
يب، ابن هشام، السرية النبوية، حتقيق وضبط وشرح، مصطفى السيقا إبراهيم األبياري، عبد احلفيȘ شلƑ، دار إحياء التراث العر - (3)

  .38، 37/ 2لبنان ، ,  بريوت
  .90 جريار جنيت، مدخل جلامع النص، ص -(4)
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الرحلة ذهابا وإيابا مع كثرة ما رأى وشاهد من مشاهد ومناظر حيتاج بعضها إىل سنوات، كل 
 ȇ1(ذلك يف فترة زمنية قدرت بأهنا قبل أن  يرب د الفرا(.  

اعر قد عرف كيف يتعامل مع نص احلديث ويتناص معه عن طريق التضمني قراءة فالش
 فهذا )2( »إال جدلية التذكر اليت تنتج النص حاملة آثار نصوص متعاقبة «وتوظيفا وما التناص 

التفاعل مع نص احلديث ساعده على نسج جتربته وفق رؤيته وحالته النفسية، فهو منبهر 
 مما جعله يذكر يف هذه القصيدة كل ما خيصه من – عليه وسلم  صلى اهللا–بشخصية الرسول 

  )3(: صفات، حيث جنده يذكر أمسائه يقول 
           ƮمدÛ أƥدƘǹ Û األøøȹام  ومøن       øǹصته يف الȭǾر أوȍاف ȉرɅفات  
  اƩاȉرÛ العاÛǢȩ املاǵي الǾي ƮيǨ       عن الورƞ Ɂواضيه الȢøøøøواɅات

 صلى  اهللا –و  تطابقي مع حديث رواه البخاري عن أمساء الرسول إنه تناص تآلفي أ
  رضي اهللا عنه - عن  مالك عن ابن هشام عن حممد عن جبري بن مطعم عن أبيه –عليه وسلم 

أنا حممد وأمحد، وأنا : يل مخسة أمساء «– صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا :  قال –
 )4(»نا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي، وأنا العاقباملاحي الذي ميحو اهللا به الكفر، وأ

 Ƒضمنها الشاعر يف قصيدته  واستلها من – صلى اهللا عليه وسلم –فهذه األمساء اخلاصة بالن 
ومدى حبه له واتباع سنته ,هذا احلديث، وهذا يدل على مدى تعلق الشاعر بالرسول الكرمي 

 احلب اإلهلي وراء حب العقالء «يل حمبة اهللا ألن الشريفة وهذا احلب يوصله إىل هدفه وهو ن
وحب العقالء قائم هبم .... من اإلنسان واجلن وامللك، فإنه صفة قدمية قائمة بذاته تعاىل

، وحبه العميق  للشخصية  احملمدية جعله يسرد لنا صفاته  اخللقية أو )5( »فيحبونه حببه إياهـم
  )6(: احلسية

ǯȁأ*ǰأبل Û**Ɩȩأ Û***األ Ǩøد بسمȩ Ȥøȹ           الثنيات Ǣȕالر ǘلǘمنه عن الل   
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     عنه الفصøøاǵة تروɁ والبȡɎøات  ƮبǢ الثøȢر ǵلøو الøȮȊل منطقøøøه
   القدƠ Ûسبøøøه        øȡصناÛ تفتøح يف أعȻɎøø وردات**Û لدȷ* مȒرǯ اخلøد

  تÛ أǢȉ ساجي الطرف لøو فرضǨø       مǵɎه ما تعøøدته  املøøøǵɎا***أȡر
ȴȉأ**** ȴȊأفعاله ال ǡلتر      ǨøعȒǹ دȩ Ȅالنف ȤɅرȉ Ɂرǵأ Û*****عاتøøøالرفي  

țراǾدي ******عبل الȹÛ*******اتøمنه التفات Ǩøلǹ ÛƑș عن جيد     Ǩøملتف ȤȮال  
  ÛرǢǵ الصدرÛمنعطȤ    عن عøطȤ باǨȽȁ ȷ منه اȹعطافøات********ضȴǺ الȮرادس

     ȻدøȒتع Ûدرøالص ǒسوا Ûƙبƨي اȽاȁواتɎøøøøȕ فيها ÛǨجȂم ǥوɎǵ  *********  
  :إىل أن يقــــول

       تفرǨȩ يف معاȹيه الȮمɎøøت  ƟمعǨ فيه أوȍاف  اƨمالȭ Ûما
       فøøȮاǽ ȷاÛȫ وǃ اɋرادات  أرادȻ اƮ ǃبوبøا øøøøȒƜرته

 -  صلى اهللا عليه وسلم–لقد استدعى الشاعر يف هذه األبيات مجال هيئة  الرسول 
 الن ل فمحمد يعده  اهللا عز وج «لقته، مع مجال يف النفس ينعكس هباء على  الوجهوحسن خ

يكون نبيه اخلاŹ للبشرية، ورسوله اŎتƐ،  وسفريه إىل كل خلقه يقيم  احلجة على البشرية 
ا  هلذه  الوظيفة، فإنه يكفل له كل ما يساعده على إجنازهلكافة، ومن يرشحه اهللا عز وج

 جيعل لصاحبها قبوال يف نفوس الناس، وحيث ال جيد  الناس فيه ما يعيبه َخلقا و وإمتامها، حبيث
وأن تتوافر فيه الصفات الطيبة وحملات الذكاء، وسالمة الفطرة،  وسالمة اهليئة من ...ال ُخلقا

   .)1( »كل ما يعيبها من العيوب 

                                                 
  .أمحره: مضرج اخلد*

  لني: لدن **
  أسىن: أغر  ***

  .طويل األنف أو كثري الشمم:أشم  ****
  .الرفيعة العالية: الشم *****

  قوي: عبل الذراع ******
  كرمي:  ندي *******

  العظام اخلشنة: الكرادس ********
  وة احلسن والرونقمجع طال: الطالوات*********
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 مع  تلك اليت فهذه األوصاف اليت ذكرها الشاعر تتناص يف معظمها، إن مل نقل كلها
 Ƒهند بن أيب هالة ابن خدجية زوج رســـول – صلى اهللا عليه وسلم –ساقها ربيب الن 

 -  صلى  اهللا عليه وسلم -كان رسول اهللا :  وكان وصافا فقال– صلى اهللا عليه وسلم –اهللا 
ب فخما مفخما يتألأل وجهه، تأللؤ القمر ليلة  البدر، أطول  من الربوع، وأقصر من الشــذ

، عظيم اهلامة، رجل )أي ربعه أقرب إىل  الطول منه إىل القصر ومل يكن بائن الطول( 
وإال ال ) شعره قابل للفرق ( ، إذا انفرقت عقيقته فرق )أي شعره مرسل كأنه ممشط( الشعـر

، واسع اجلبني، أزج احلواجب، )أي نريا مزهرا( جياوز شحمة أذنيه، ذا وفرة، أزهر اللون 
له نور يعلوه حيسبه ) أي أنفه مائل( قرن بينهما عرق يدره الغضب، أقىن العرنني سوابȠ يف غري

أي بني (من مل يتأمله أشم، كث اللحية، سهل اخلدين، ضليع الفم، أشنب، مفلج األسنان 
شعره بني الصدر والسرة كأنه (دقيق املسربة ,) أسنانه مسافات قليلة جدا وهذا من اجلمال

مية يف صفاء الفضة، معتدل اخللق باديا متماسكا، سواء الصدر والبطن، كأن عنقه جيد د) خيط
أشعـر  الذراعني , فسيح الصدر، بعيد ما بني  املنكبني، عاري الثديني والبطن، مما سوى ذلك

أي كفاه (واملنكبني وأعايل  الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شنن  الكفني والقدمني 
أي إذا مشى، مشى بقوة، حبيث يرفع (إذا زال زال تقلعا , األطرافسائل ) وقدماه ممتلئة حلما

التفت , ذريع املشية، إذا مشى، كأنه ينحط من صبب، وإذا التفت, ميشي هونا)... رجله بقوة
, مجيعا، خافض  الطرف، نظره إىل األرض أطول من نظره إىل السماء، جل نظره املالحظة 

  .)1(عليه الصالة والسالم يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسالم 
 صلى  اهللا  – لرسوله الكرمي -لعز وج-إهنا صفات اجلمال والكمال اليت خصها اهللا 

اللهم كما أحسنت َخلْقـي فحسن   «  استجابة لدعائه  الذي يقول فيه–عليه وسلم 
  .  )2( »ُخلُقـي 

س خلقا  وجعله أكمل  النا– صلى اهللا عليه وسلم –فاستجاب اهللا تعاىل دعاءه 
، وهذه  الصفات )3(واجتمع فيه من خصال الكمال اليت ال حييط هبا حد وال حيصرها عد

والشاعر يتناص مع هذا .تناولتها كتب التاريخ والسرية النبوية  يف مجيع أطوارها املختلفة
 احلديث ومع ما ذكر يف كتب السرية النبوية تناصا إشاريا، تآلفيا حافȘ فيه على البنية اللفظية

                                                 
  .57، 56, املرجع السابق، ص:  ينظر-  (1)
  .72 حممد الصاſ الصديق، السراج املنري، ص -  (2)
  .72ص :  نفسه-  (3)
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 ألنه هكذا كان – صلى اهللا عليه وسلم –واملعنوية حماوال امتصاص كل ما يتعلق خبصاله 
إن اهللا عز وجــل  «: قال – صلى اهللا عليه وسلم –يتقرب إىل ربه وكما ورد عن الرسول 

وابن عريب يرى بأن  املخلوقات ما هي إال صور تتجلى فيها . )1(»اجلمـال مجيل حيب
ل  وأمسـاؤه احلسـىن لذلك فهـو يبني احلكمة مـن خلـق  صفــــات اهللا عز وج

كنت كƕا خمفيا مل أُعرف فخلقت اخللق فيه  «: اخللق فيفسر الـحديث القدســـي
فعرفوين بأن احلق تعاىل شاء أن  يظهر اخللق  عامة واإلنسان خاصة ليعرف، ولريى نفسه يف 

جلمال مظهرا من مظاهر االتصال، إذ  ، وهكذا يصبح  ا)2(»صورة تتجلى فيها صفاته وأمساؤه
  .اجلمال هو اهللا وأن كل مجيل يوصل إىل اجلمال احلق

  )3(: أخذ يف سرد معجزاته – صلى اهللا عليه وسلم –وبعد أن حتدث عن صفاته 
 ȴøȍ  اƩصɂ وله ȩد درت الøȊاøȽ      ǥو الǾي سبحǨø يف وسȔ راǵتøه          

ǥرøا جȽرøǵ يف ɂȊي ما مǾو الȽات    وøمامȡ  ǒاȒه من الرمøتȩ و ɍǙ          
  وŏ ȴȭا ȉفيǨ يف اخللق عاøøȽات     وȽو الǾي أبøرأ األعمɂ بنفثøøøه              

   وȽو الǾي استنطق العǲمي وǵن لøه                  اțǾƨ اليسÛƘ وجاǒته السحابøات
   الøȊرǡ  لǾات        عǾبا سواȡا له  يف   أعاد ملح أجاǯ املا بنفثتøøøøøøه

  :إىل أن يقول
         األسرارÛ ويف الȢار ɅǓات جليøøات   ويف الصبا واƩيا واȊȹɍقøøøاȧ ويف

   أǵوال عȚيمøøات*       ويف مر ɅسيȠ  ويف ǵنÛƙ ويف بدر ويف أøøøøǵد   
 سردا - صلى  اهللا عليه وسلم–نالحȘ أن الشاعر قد سرد لنا معجزات  الرسول 

كل ذلك سواء من كتب السرية النبوية أو األحاديث، لكي يبني لنا تلك تارخييا، مستلهما 
العالقة  احلميمة اليت تربطه حبضارته الدينية  املقدسة؛ إهنا حقا صفة  إجيابية ترسخت مبادؤها 
يف نفس الشاعر فشخصها لنا من  خالل هذه األبيات  اليت تتجلى فيها حلظات الصفاء والوحي 

 فقد كان البدئ وكان -لم شديد التعلق بالرسول صلى  اهللا عليه وسلمالشاعري؛ فهو كما نع
  )4(:اخلتام يقــــول 

                                                 
  .407 /1أي ونسنك، املعجم املفهرس أللفاȗ احلديث النبوي  - (1)
  .202ص , أبو الوفا الغنيمي التفتزاين،مدخل إىل التصوف اإلسالمي- (2)

  . وما بعدها 331ابن  اخللوف، الديوان، ص  (3)-
* Ƞجبل قريب من املدينة املنورة كان حاميا  للمسلمني يف غزوة األحزاب: مريسي.  

  .331ابن  اخللوف،  الديوان، ص   - (4)
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  بداɅة ǵصرت فيها  النهاøøɅات      وȽو الǾي ȭاȩ ȷبل الȮوÛȷ فاǵرا به
مث من كان أقرب – صلى اهللا  عليه وسلم –احملبوب األول من اخللق حممد  «ألن 

 صلى اهللا – تآلفيا مع كل ما روي عن الرسول  فلقد كان تناص الشاعر تناصا)1( »منــه
 من معجزات حمافظا بذلك على البنية  اللفظية واملعنوية للكلمة؛ ألن الكلمة كما -عليه وسلم

 )2(»تتجه حنو هدفها، تدخل بيئة حوار مضطـرب مليئة بالتوتــرات «:يقول باختيــن
فيجعل  الذاكرة تعيد  من جديد دعوة إنه يتقاطع مع هذه املعجزات ليعيدنا إىل ذلك  التراث، 

 رضي اهللا  عنـــــه –هذا التاريخ  اإلسالمي يف بداياته فقد روى  البخاري عن جابر 
 يعين يف اخلطبة فلما وضع املنرب – صلى اهللا عليه وسلم –كان جذع يقوم إليه  النƑ  « قال  –

 Ƒنزل الن Ɠفوضع يده عليه -يه وسلم  صلى اهللا عل-مسعنا للجذع مثل صوت  العشار ح 
 Ƒعلى املنرب – صلى  اله عليه وسلم –فسكن، ويف رواية فلما كان يوم اجلمعة قعد الن 

فصاحت النخلة  اليت كان خيطب عندها حƓ كادت أن تنشق، ويف رواية فصاحت صياح 
 Ƒل النƕف Ƒأخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنني ال– صلى اهللا  عليه وسلم -الص Ɠح  Ƒص

  .)3( »بكت على ما كانت تسمع من الذكــر: الذي ُيَسكĄَت حƓ استقرت، قال
:  رضـي اهللا عنه قـال-كما روي مسلم عن أيب الفضـل العباس بن عبد  املطلب

  يوم حنني فلزمت أنا وأبو سفيان بن  - صلى اهللا عليه وسلم –شهدت مع رسول  اهللا  «
 صلى  – فلم نفارقه ورسول اهللا -ليه الصالة والسالم  ع-احلارث بن عبد املطلب رسول اهللا 

 على بغلة  له بيضاء فلما التقى  املسلمون واملشركون وىل  املسلمون مدبرين –اهللا عليه وسلم 
 يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ  أكفها إرادة أن – صلى اهللا عليه وسلم –فطفق رسول اهللا 

 صلى  - فقال رسول اهللا– صلى اهللا عليه وسلم –هللا تسرع وأبو سفيان آخذا بركاب رسول ا
العباس وكان رجال صيتا فقلت بأعلى :  قال* أي عباس ناد أصحاب السَُّمَرة-اهللا عليه وسلم

أين أصحاب السمرة فو اهللا لكأن عطفتهم حني مسعوا صويت عطفة البقر على أوالدها : صويت 
 وهو على بغلته - صلى  اهللا عليه وسلم–ل   اهللا فنظرت رسو ....... يا لبيك، يا لبيك: فقالوا

                                                 
  .372، ص 1اصطالحات الفنون، مج  حممد علي التهانوي، كشاف - (1)
  .362، ص 1998، 1 عبد العزيز محودة، املرايا احملدبة، من البنيوية إىل التفكيكية، سلسلة عامل املعرفة، ط- (2)
  .92: ص,  النووي، رياض الصاحلني- (3)

 أن ال – صلى  اهللا عليه وسلم – هي الشجرة اليت حصلت حتتها بيعـة الرضـوان يوم  احلديبية، إذ بايعوا رسول  اهللا: السمرة *
  .يفرو ويف رواية بايعوه  على  املوت
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صلى اهللا عليه -،مث أخذ رسول اهللا *هذا حني محى  الوطيس : كاملتطاول عليها إىل قتاهلم فقال
اهنزموا ورب حممد؛ فذهبت أنظر فإذا القتال :  حصيات فرمى هبن وجوه الكفار مث قال–وسلم 

كليال وأمرهم **ماههم حبصياته فمازلت أرى حدهم على هيئته فيما أرى فواهللا ما هو إال أن ر
جاء  « قال – رضي اهللا عنـه –، وروى البخاري عن رفاعة بن رافع  الزرقي )1( »مدبرا 

 Ƒمن أفضل : ما تعدون أهل بدر فيكم، قال:  قال– صلى اهللا عليه وسلم –جربيل إىل الن
  .)2(  »املالئكـةاملسلمني أو كلمة نـحوها، قال وكـذلك من شهـد بدرا من 

ومن بني املعجزات اليت استحضرها كذلك يف قصيدته حادثة شق الصدر واليت يرويها 
حدثنــي ثور بن يزيد  عن خالد بن معدان، عن أصحاب رسول اهللا  «:ابن إسحاق يقول

أخربنا عن نفسكÝ قال نعم أنا دعوة أيب إبراهيم وبشرى :  قالوا  له– صلى اهللا عليه وسلم –
 ورأت أمي حني محلت يب، أنه خرج منها نور أضاءت به قصور -عليهما ا لسالم-عيسى 

الشام، واسترضعت يب يف بين سعد بن بكر، فبينما أنا يف هبم لنا أتان رجالن  عليهما ثياب 
بيض معهما طست من ذهب مملوء ثلجا فأضجعاين فشقا بطين مث استخرجا قلƑ فشقاه، 

ها ، مث غسال قلƑ وبطين بذلك الثلج، حƓ إذا أنقياه رداه كما فأخرجا منه علقة سوداء فألقيا
 حني بلȠ مخسني سنة من - عليه الصالة والسالم–كما تكررت هذه احلادثة له )3( .»كان

عمره أي يوم مسراه وهذا كله استحضره الشاعر كما هو ووضعه يف قصيدته مع احداث بعض 
 –افظا بذلك على  املعىن حيث بني  لنا معجزاته التغيري أو التحوير يف الكلمات واأللفاȗ حم

 من والدته وكيف كان يف صباه وتلك الغمامة  اليت كانت تضلله -صلى اهللا عليه وسلم 
وتتبعه يف يوم شديد احلرارة، وكيف درت شاة أم معبد، وكيف أبرأ  األعمى بنفثة يده، والنبع  

جاءه  الوحي آيات عظيمات، فقد سئل من املاء  الذي خرج من يده، ويف غار حرياء كيف 
 أحيانا يأتيين مثل صلصلة «: كيف يأتيك الوحي، قال– صلى اهللا عليه وسلم –الرسول 

اجلرس، وهو أشده عليا فيفصم عين، أو قد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل يل امللك فيكلمين 
ه وقد حرص الشاعر يف ، وغريها من املعجزات اليت استحضرها عرب قصيدت)4(»فأعي ما يقول

                                                 
  .ومعناه اشتدت احلــــــرب: الوطيس التنور-  *

  .بأسهــــــم: حدهــم-  **
  ). وما بعدها4/80ابن هشام، السرية النبوية (  وينظر 97، 96املرجع  السابق، ص  - (1)
  . وما بعدها 1/257بن هشام السرية النبوية، ا:  ولɌطالع أكثر  ينظر97نفسه، ص  - (2)
 3،1987،1/228ط أيب الفدا إمساعيل بن كثري ،السرية  النبوية، حتقيق مصطفى عبد الواحد، دار الرائد العريب، بريوت لبنان، - (3)
،229  

    .17، 16، 15/ 1فتح الباري بشرح صحيح اإلمام  البخاري،   - (4)
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" واسم املوصول" "هو"سرد هذه املعجزات على  التكرار  يف بداية األبيات مثل ضمري الغائب 
ليؤكد حقائق هذه املعجزات وأنه ضعيف أمام قدرة اهللا؛ فهو من " يف " وحرف اجلر"الذي 

ئص والعيوب سيهدي قلبه ويصلح حاله، ويغفر ذنبه؛ فهو يلتجئ إليه لتفريج ما به من  النقا
وأن يهديه إىل الصراط  املستقيم وأن حيوله من حاله  الذي هو  عليه من  الذنوب،  و املعاصي 

 لذلك زهد يف الدنيا وأدرȫ حقيقتها، فهي )1(إىل حال الكمال والغفران والسداد واالستقامة 
  )2(:دار زوال وانقالبات وغرور لذا جنده يقول 
  بل  البعيøد الǾي أȩصته ɍȁت    ليȄ البعيد الǾي أȩصته ǭروته
          ترɅد منهøا فللدȹيا اȹقɎبøøات  ɍ تطمǞن لدȹيøا ȩابلتƞ Ȭøا
  فقøد فرسن وللصيد افتراسات    Ƚي الȢرور فɎ تǖمن ȭواسرȽا
ǡرǹ هاƧلدار ر ȷوȭا الرǽت    ماɍاøƭ ȬøɅارƭ يف Ɂوللرد  
  وǾȮȽا الدøȽر تارات وتارات    دار مƓ أضحǨȮ أبɂȮ تقلبها

الشاعر بعد أن أصابه  الكرب وناله الشيب، وبعد أن استقر األمل واحلسرة والندم يف ف
نفسه، أحس بالوحدة، وأخذ يتأمل يف هذه الدنيا  اليت أدرȫ أهنا ظل زائل، ومرد كل شئ  
فيها  إىل الطني، نادما على ما فاته من شبابه الذي قضاه يف اللهو وتتبع ملذات  الدنيا اليت ال 

 عامال -Υ - راجعا بذلك إىل اهللا، تائبا طالبا الغفران، فهو يف حالة تقرب من  اهللا تنتهي،
 فقد روى  عن أيب العباس  سهل بن سعد  –  صلى  اهللا عليه وسلم -بأحاديث الرسول 

يا :  فقال– صلى  اهللا عليه وسلم -جاء رجل إىل النƑ :  قال– رضي  اهللا عنه –الساعدي 
ازهد يف الدنيا حيبك اهللا «:  عمل إذا عملته أحبين اهللا، وأحبين الناسÝ فقالرسول اهللا دلين على

 رضي اهللا –، كما روى مسلم عن املستورد ابن شداد )3(»وازهد فيما عند الناس حيبك الناس
ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم «- قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلــم –عنه 

إن «:  قال– رضي اهللا عنه –وروى مسلم عن جابر )4( »لينظر Ŷ ترجعف*إصبعه يف اليم 
 ميت *** فمر جبدي أسك ** مر بالسوق والناس كنفتيه– صلى اهللا عليه  وسلم –رسول اهللا 
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ما حنب إنه لنا بشيء وما : أيكم حيب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا: فتناوله فأخذ بأذنه مث قال
واهللا لو كان حيا كان عيبا؛ إنه أسك فكيف وهو ميت : نه لكم قالواأحتبون أ: نصنع به مث قال

 رضي –، كما روى مسلم عن أيب هريرة )1(»واهللا للدنيا أهون على اهللا من هذا عليكم: فقال
املؤمن وجنة  لدنيا سجن ا«- صلى اهللا عليه وسلـــم–قال رسول اهللا :   قال–اهللا عنه 
 صلى اهللا عليه وسلم –أخذ رسول اهللا :  أنه قال-هللا عنه  رضي  ا-وعن ابن عمر Û)2(»الكافر

كـن يف الدنيـا كأنك غريب، أو عابـر سبيـل وعد نفسـك من أهل «: مبنكـƑ فقال–
  .)3(»القبور

ألنه  هكذا – صلى  اهللا عليه وسلم –فالشاعر هبذا يتبع سيد  اهلدى حممد رسول اهللا 
باالعتكاف  والورع وترȫ –عز وجل -ا يف عبادة اهللاكان يتقرب من ربه، فقد Ź التقاطع بينهم

متاع احلياة الدنيا؛ إنه تناص إشاري، مشى وفق جتربته  الشعورية، حيث ضمن معاين هذه  
األحاديث قصيدته، ألن  الزهد يف الدنيا فيه حمبة  اهللا، وتلك  الغاية  اليت ينشدها  الشاعر  

 واإلقتداء به يف – صلى اهللا عليه وسلم –ل ويسعى  للوصول إليها، باتباعه لنهج الرسو
 رضي اهللا عنها –تصرفاته وأعماله للوصول إىل حب اهللا فقد روى عن مسلم عن عائشة 

من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره ف« - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قالت
  .)4(  »لقاء اهللا كره  اهللا لقاءه

 صلى  اهللا –ألحاديث الدينية اليت ساقها الصحابة عن الرسول فهذا التناص مع هذه  ا
ما هو إال معانقة لسبحات روحية لتهوميات وجدانية بدالالت هادفة بينت العمق -عليه وسلم 

يكون على علم بالشرع  الشريف وأن يعمل به وأن خيلص «الديين للشاعر، ألنه جيب عليه أن  
 من قلبه وهذا ال يتم باتباع الشرع على شريطة صفاء هللا فيه ليكون على هدى من ربه ونور

   .)5(»النية واإلخالص يف  العمل وإحكام أمر املعتقد يف التوحيد والتƕيه هللا عز وجل
فالشاعر استطاع حماورة  النص احلديثي، حيث استخرج منه دالالت خمتلفة، أدرȫ من 

  .  التفاعل النصيخالهلا التجربة  الذاتية اليت مر هبا فكان واعيا هبذا
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وال نزال نتعايȈ مع الشاعر يف تناصاته مع احلديث النبوي عرب قصيدته؛ فبعد أن امتدح  
  .)1(: جنده ميتدح  املقربني له  من  الصحابة يقول– صلى اهللا عليه وسلم –الرسول 

        فهȴ أولوا اƩق أǵيøاǒ وأمøوات    رجال ȍدȧ وفوا اǃ ما عهøøدوا
ȕ Ûǒاƥر  ȻدȉرأȭǾيف ال                    ȴøøøƬ  ȷبوøي- ǃت– واɎيƤ افȍأو   

Ǣøøøر سحøƜأ ǥدعا ǥماȭ ȴȉ    اداتȩ ǡحرøال ǥاƥ دورȍ يدȍ        
        ȡر ȭرام سراǥ اƩي سøøøادات    ȽȁرȽ Ûداǥ عيøøوȷ اȴøøƱ درر

  Ʌقøøاتسادوا بصحبة من ساد الورɁ وȴŏ                   Ǩƴ لǾا الفǺر أȹساǡ عر
املتأمل هلذه األبيات جيدها تتناص إشاريا مع تلك األحاديث اليت رويت عن الرسـول 

 واليت ضمنها هذه األبيات يف الدائرة اليت ơدم املعىن وتنتج دالالت – صلى اهللا عليه وسلم –
  صلى اهللا عليه– عن النƑ - رضي اهللا عنه -أكثر قوة ومنها ما روى الشيخان عن ابن مسعود 

وروى مسلم عن أيب )2(»إ ن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة «:  قال–وسلم 
أيها الناس إن  اهللا   «:  صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا :  قال– رضي اهللا عنه –هريرة 

َمُنوا ُآُلوا َأيَُّها الِذيَن آَيا ǁ :فقال تعاىل )3(»طيب ال يقبل إال طيبا وإن  اهللا أمر به املرسلني
 رضي اهللا –كما روى الشيخان عن عبد اهللا بن عمرو   Ü)4(﴾ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُآْم

 املسلم من سلم املسلمون من «-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا -: قال–عنهمـا 
عليه  صلى اهللا - أن النƑ – رضي اهللا  عنه– وروى الشيخان أيضا عن أنس )5( »لسانه ويده

ال تباغضو وال حتاسدو وال تدابرو وال تقاطعو وكونوا عباد اهللا إخوانا، وال حيل « : قال–وسلم
  .)6( » ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثــالث

 عن طريق  – صلى  اهللا عليه وسلم –والشاعر قد وظف هذه األحاديث للرسول 
ستوى بنية الكلمة، ليجسد لنـا التضمني، حمافظا بذلك على بنية املعىن، مع إجراء تغيري على م

واليت تعطينا بنية ) احلديث(والنص الغائب ) القصيدة( تلك العالقة املوجودة بني النص احلاضر 
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موحدة ملا جيمع بينهما يف وحدة املعىن  ألن الكاتب أو الشاعر إمنا يكتب لغة استمدها من  
   )1(ل نصوص متعاقبة يف ذهنهوهو خمزون تكون من خال....خمزون معجمي له وجود يف أعماقه

فاملغزى من األحاديث  املذكورة هو  الذي ذهب  إليه  الشاعر؛ فقد أورد لنا  الصفات اليت 
كان يتميز هبا الصحابة، من صدق وحق وطيبة ووفاء بالعهد والرمحة واحملبة، وكلها خصال 

وسعى  –  عليه وسلم  صلى  اهللا–محيدة وهذا هو  املعىن  الذي سعت إليه  أحاديث  الرسول 
  .إىل حتقيقه  الشاعر أيضا

 لذلك راح – صلى  اهللا عليه وسلم –إن ابن اخللوف شديد  التأثر بشخصية  الرسول 
 صلى  اهللا عليه -ينهل  من منبعه  العذب، من أقواله وأفعاله وكل ما يتعلق بسريته الزكية 

 ينبوع احلكمة، «بية العالقة به ليكونألنه يريد  السمو إىل  األعلى  والتخلص من الترا–وسلم 
وحياة  الفطنة ومصباح  القلب، وطبيب  البدن وقاتل  الشهوات وهادم الوسواس، ومƕل 

 – صلى اهللا عليه وسلم –واهللا تعاىل اصطفى  حممد . )2(»اإلهلام وعصمة  من شر النفس
ون، وصرب أيوب ، وجعله منوذجا فذا، ومثاال كامال، اجتمعت فيه شجاعة موسى وشفقة هار

؛ )3(صلوات اهللا عليهم أمجعني.... وإقدام داوود، وعظمة سليمان وبساطة حيي، ورمحة عيسى
إن مثلي ومثل األنبياء من قبل كمثل رجل بىن بيتا « - صلى  اهللا  عليه وسلم -فهو  القائل 

هال : يقولونفأحسنه وأمجله، إال موضع لبنة من زاوية فجعل  الناس يطوفون  به ويعجبون له و
 صلى  – فلقد كان من سبق  الرســول )4(»وضعت هذه اللبنةÝ فأنا  اللبنة وأنا خاŹ األنبياء

 كاملصابيح كل منها – صلوات  اهللا عليهم  أمجعيـــن - من   األنبياء –اهللا  عليه وسلم 
املة  من وضع يف زاوية خاصة ال يضيء غريها، فلما طلعت ƽس  الرمحة العامة، واهلداية الش

أرض احلجاز، مل تعد هناȫ حاجة إىل تلك  املصابيح، وليس  يف طلقة  أي نور آخر أن يقوم 
  .)5(مقام هذه  الشمس اليت سطعت على  العامل، فغمرته وبددت ظلماته

 يعترب  النموذج  املثايل  لɌنسانية قاطبة – صلى اهللا عليه وسلم –وهبذا فالنƑ حممد 
 فقد – صلى اهللا عليه وسلم -وكل  من  أحب النƑ ... وأعماله وأخالقهحيتذى به يف تصرفاته 

 صلى  –  أن رسول  اهللا – رضي اهللا  عنه –أحب  اهللا؛ فقد روى  البخاري عن أيب هريرة 
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اهللا   ومن يأŷ يا رسول: كل أميت يدخلون  اجلنة إال من أŷ، قيل« : قال –اهللا عليه وسلم 
  )1(» ، ومن عصاين فقد أŷمن أطاعين دخل اجلنة: قال

ونص احلديث النبوي الشريف، " القصيدة"فهذه العالقة  املشتركة بني نص  الشاعر 
ولدت صورة  للتراث، بطريقة حمافظة حƓ ترسخ يف ذهن  املتلقي قيمة هذا النص  املعجز  

  .الغائب واحلاضر يف الوقت نفسه
 يف هذه القصيدة مركز  الرحى، وعموما فإن التناص مع احلديث النبوي الشريف يعترب

ألن  احلديث النبوي  الشريف والسرية  النبوية  الشريفة من أهم املوضوعات اليت حاول  
الشاعر استالهلما وصياغتهما وفق رؤيته الشعرية اليت تبدو واضحة كل الوضوح يف هذا  النص، 

صورا ، وارحتاال يف بل إهنا تفصح عن هذا التواصل وتفرض نفسها على القارئ ممارسة وت
التاريخ العريب اإلسالمي، إن مل نقل كل ذلك كان  الوظيفة الكربى واهلدف  الذي أنتجت  
من أجله هذه القصيدة ومثل هذا التناص متأصل يف األدب العريب وخباصة يف قصائد املدح 

  صوفة ولذلك تتناغم القصيدة داخليا وخارجيا، مع مرجعيات كثرية من قصائد الزهاد واملت
 ترابط وظيفي مفهومي، اصطالحي، إن  مل نقل – صلى  اهللا  عليه وسلم –ومادحي الرسول 

أنه أصبح نظام فكرة ومنطلق ثقافة، وخصوصية بنائية، مشتركة يف إطار نظري عام، وال ميكن 
املتبعة أن يفهم  هذا  التناص مبعزل عن هذه  اإلشكالية  املرتبطة مبا قلناه آنفا، إال أن  التقنية  

فيه تقنية  سطحية؛ هي التآلف  والتكرار والترديد سواء باستدعاء الكل أو اجلزء أم اإلشارة إىل 
  .املرجعية، ولذلك سارت هذه القصيدة على بنية واحدة من هذه  اجلهة
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  :التناص مع الȊعر: ǭاȹيا
    : مع الȊعراǒ العرǡ عموما-أ     

يبدو له مƒ هذه " ية املشتاق وتنجية األشواقحت"إن الدارس لقصيدة الشاعر 
القصيدة مسكونا بذاكرة النصوص الشعرية العربية القدمية اليت تفاعل معها الشاعر ووظفها 
يف نصه املقروء، ومن مث تولدت فاعلية اخللق الشعري ألن الشعر العريب مدرسة إبداعية 

نهل من هذه املدرسة ملا فيها من عربت عن الوجود اإلنساين، وهلذا جند شاعرنا قد راح ي
مجالية الصورة وأناقة اللغة وقوة اإليقاع؛ فعند قراءتنا هلذا البيت الشعري الذي يقول فيه 

   )1(:الشاعر
  تȂȢو اȩتدارا وترȹو عن Ưادعة               فهي العيوȷ القوɅات الȒعيفات         

اخللوف، ويعلن عن تداخل   نصي فهذا البيت يكشف عن املخزون الشعري التراثي البن 
  )2(:واضح مع نص جرير، فكل من يقرأ هذا البيت يتبادر إىل ذهنه قول جرير

  ȷǙ العيوȷ الƔ يف ȕرفها ǵور                  ȩتلننا Ʒ Ɓ Żيينøا ȩتøøȹɎا       
         Ʌصرعن ǽا اللǢ وøøøȽن                   أضعǹ Ȥلق اȹǙ ǃساøøȹا

يتناص مع هاذين البيتني تناصا إشاريا، وحياكي لغته من حيث األلفاȗ فالشاعر 
واليت تقابل ألفاȗ جرير ) العيون، القوة، الضعف(وداللتها فقد استحضر كلمات 

فداللة األلفاȗ واحدة إال أن غرض القصيدتني ) يصرعن، الضعف، العيون، احلور، القتل(
  . نا قاهلا يف املديح النبوي كمدخل طللي غزيلخمتلفان؛ فجرير قاهلا يف رثاء زوجته، وشاعر

فطريقة التفاعل النصي هاهنا تكمن يف مدى قدرة الشاعر على استحضار هذه 
املفردات وحتويل املعىن من  غرض إىل غرض، من الرثاء إىل املدح، ولعل هذا يعود إىل 

وح أو املرثي؛ تقارب هاذين الغرضني يف الشعر العريب، إذ إن كليهما يعدد مناقب املمد
فكان تناصا تآلفيا من حيث املعىن ơالفيا من حيث الغرض بطريقة واعية وشعورية؛ فهي 
رمبا مغامرة شعرية خيوضها ابن اخللوف  ليحقق تفاعال حقيقيا بني جتربته الذاتية وبني 

 أن اإلنسان البنيوي يتناول التفاعل احلقيقي مث«التراث العريب، وهلذا يؤكد روالن بارت 
يعيد تأليفه، ويبدو هذا أمرا على قدر كاف من الضآلة، بيد أن الضئيل مبا يكفي من 
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وجهة نظر أخرى، فبني الشيئني اŎردين االثنني للفاعلية البنيوية حيدث شيء جديد ليس 
سوى اجلليل عموما، فاملصورة هي العمل مضافا إىل ذلك الشيء املوجود، وهلذه اإلضافة 

 اإلنسان ذاته؛ تارخيه وشرطه وحريته وعني املقاومة اليت تبديها قيمة تكمن يف كوهنا
   )1(»الطبيعة لعقله

فقراءته هلذا املوروث الشعري قد أضفى على قصيدته نوعا من احملاورة الفكرية 
  . واللفظية مع النص الغائب

ونراه  يسافر بنا عرب قصيدته ليضعنا يف رحاب شاعر آخر من رواد الشعر العريب 
يف نونيته اليت تتميز جبرسها املوسيقي واحلكمة املبثوثة بني أبياهتا؛ " أبو الطيب املتنƑ" القدمي

   )2(:وحنن إذ نتأمل قصيدة ابن اخللوف يقول
  وǵيث ورȧ اƩمام يف القȒيȩ Ǣد ȍد            Ǩǵ وللقياȷ علɂ العيداȍ ȷدǵات  

د إىل نصوص العصر فهذا البيت الشعري ينسج شعريته من نظام إشاري قدمي يعو
اجلاهلي اليت متتلك األبوة الشعرية لكل ما تالها من نصوص، وهذا ما أشار إليه تودوروف 

إننا عندما نقرأ نتاجا فإننا نقرأ دوما أكثر من نتاج بكثري، إننا ندخل يف اتصال «: بقوله
قاطع  والشاعر إذن يت)3(»وكل نص هو كتابة خمطوطة فوق أخرى... مع الذاكرة األدبية

  )4(:يف هذا البيت مع قول املتنƑ ميدح عضد الدولة
ȧمام الورƩا Ɩȡ اǽǙ*اين القياينȡفيها            أجابته أ **   

فلقد حافȘ ابن اخللوف على البنية اللفظية وكذا املعنوية على مستوى البيت حيث 
نصي بني إنه يقول اجتمعت أصوات احلمام والقياين جياوب بعضها البعض، إنه ترابط 

النص السابق والنص الالحق عن طريق آليات التعبري، فهذه احملاكاة بالنسبة للفȘ مل حيول 
التفاعل يظل أعم وأƽل ويسم خمتلف العالقات « ألن ةمعناها وإمنا أعطاها قيمة إجيابي

  )LIENS(النصية الكائنة واملمكنة فهو نظام يتشكل من جمموعة من النصوص ومن روابط 
                                                 

  .  33إفريقيا الشرق، المغرب، ص , بومسهولي، الشعر والتأويل، قراءة في شعر أدونيس عبد العزيز - (1)
  . 319 ابن الخلوف، الديوان، ص – (2)
، بيروت، 1ترجمة سامي سويدان، منشورات مرآز اإلنماء القومي، ط" رواية تعلم" تودوروف، نقد النقد – (3)

  . 91، ص 1986
، 2: ناصيف اليازجي، راجعه يوسف فرج عاد، دار نظير عبود، بيروت، ط المتنبي، الديوان، شرح الشيخ– (4)
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  . ج قينة، الجارية: القياني **
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   )1(»ها بذلك للمستعمل إمكانية االنتقال من نص إىل آخر حسب حاجياتهجتمع بين
فهذا التفاعل يساعد على نسج التجربة أو التنويع فيها واملهم أن يكون ترابطا نصيا 
ألجل إجناز جتربة نصية وفق رؤيته وحالته النفسية؛ فشاعرنا ولوع باتباع أساليب املبالغة 

 شعره جلية؛ فهي تربهن على شخصيته القوية أو اليت آمن هبا املتنƑ، وظهرت يف
النرجسية، فتراه من حني آلخر يستل معىن من معانيه، ويوظفه سواء عن طريق اإلشارة 
 Ƒواإلحياء أم عن طريق التناص الكلي التآلفي رغم اختالف الغرض، إذ جند أبو الطيب املتن

  )2(:يفتخر بنفسه وبشعره فيحاول الشاعر أن يقول على منواله
  أȹا الǾي اتبع العȊاȉ ȧرعته         وعنه ȩد șهرت يف اǵ ǢƩاɍت 

Ƒ3(:والقارئ هلذا البيت يتبادر إىل ذهنه مباشرة قول املتن(  
 ȴمȍ من به źلماȭ ǨعƧوأ        ǡأد ƂǙ ɂر األعمȚȹ يǾا الȹأ  

ا أن"وهذا التداخل النصي بني البيتني واضح جدا وخاصة يف بداية الشطر األول 
فيكفي للقارئ قراءة هذا املقطع ليكتشف خيوط هذا التداخل، فغرض الشاعرين " الذي

 صلى اهللا –واحد هو الفخر، أما املوضوع فمختلف فابن اخللوف يفتخر بعشقه للرسول 
 أما املتنƑ فيفتخر بأدبه، فهو تناص تآلفي من حيث البنية اللفظية وơالفي –عليه وسلم 

لية، وال خيرج من باب االفتخار واالعتزاز بنفسه إذ حياول أن من ناحية البنية الدال
يستحضر بعض أقوال شعراء الفخر وخباصة شعراء العصر اجلاهلي، ومن ذلك الشاعر 

  )4(:النابغة الذبياين؛ إذ حياول أن حياكيه حماكاة تامة كما يف قوله
  ɍفيه مقا ƃمال وƨا ɁوȽل        أȂȡ Ǜأين امر Ɂيف سو Ǣعي ɍ ت  

   )5(:فاملتأمل هلذا البيت يستحضر يف ذهنه مبجرد قراءة املقطع األول قول النابغة
ǢتائȮال țراȩ ن فلول منŏ          ȴسيوفه ȷأ Ƙȡ ȴفيه Ǣعي ɍ  

                                                 
ماي , 8، مجموعة 32الجزء ,  سعيد يقطين، التفاعل النصي، بين نظرية النص واإلعالميات، عالمات– (1)
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فكالƵا فخر، ولكن ابن اخللوف يعتز " ال عيب"فالبيتان يتقاطعان يف لفظيت   
م، وهنا الشاعر حاول احلفاȗ على بنفسه على عكس النابغة الذي ميدح قومه ويعتز هب

الشاعر «البنية اللفظية للنص إال أن الداللة ơتلف؛ فهو قد استقى ما يالئم جتربته ألن 
يتحدى باستمرار النماذج السابقة ليعرب عن ذاته وجتربته الشخصية من خالهلا، ألن إبداع 

اق النوع الذي يصوȟ الشاعر يدور يف فلك ثقافته فهو حباجة إىل أن يضع جتربته ضمن سي
 فابن اخللوف يف حماكاته هلذه القصيدة جنده قد وحد جتربته مع جتارب هؤالء )1(»قصيدته فيه

يقدم على كتابة نص أديب إال ويضع نفسه يف مواجهة مع ) شاعر(ما من كاتب «الشعراء ألن 
جم اجلنس األديب لذلك النص، وكلما عظم ذلك اجلنس األديب من املوروث عظم معه ح

التحدي، لذلك نرى كثريا من الشعر العمودي اليوم يسقط ويتضاءل كشعر وذلك لعظمة 
    )2(.»ى جتربتهلاملوروث الذي يواجه ويطغى عليه، ويستويل ع

ونواصل مع الشاعر يف تناصاته الشعرية من خالل تصوير جتربته ورؤيته للحب   
    )3(:يقول

  ه علȕ ɂرف األȽوا اȉتماɍتɅا مدعي اȤȩ ǢƩ واƧع ǵدɅث ȉبح         ل
فما نالحظه يف هذا البيت أن الشاعر يعيȈ حالة صراع داخلي؛ صراع من أجل   

الوصول إىل ذلك احلب السماوي، بعيدا عن احلب األرضي إىل االتصال الروحي من 
 وكأنه خياطب أولئك الذين – صلى اهللا عليه وسلم –خالل حبه العميق لسيد اخللق حممد 

 ويأمرهم بالوقوف والتأمل والتمعن، فهو العارف باحلب وخباياه، وهو من يدعون احلب
قول علمهم أسس العشق، وهذه النظرة سبقه إليها أبو نواس ولكن بصورة أخرى مغايرة ي

  )4(:أبو نواس
      ǵفȉ ǨøȚيǞا وȡابǨ عنȬ أȉياȩ  ǒل ملøن Ʌدعي يف العلȴ فلسفøة

 خارجي، فهو قد عاȇ يف العصر فأبو نواس يعيȈ أيضا حالة صراع ولكن صراع
 فقد حرص يف هذا )5(العباسي وكما نعلم فهو عصر اإلباحية واضطراب القيم األخالقية

                                                 
  . 39ص " اخللدة ألمحد عدواين منوذجاالبحرية " أمحد علي حممد، يف التناص –(1)
  . 228، 227 عبد اهللا حممد الغذامي، اخلطيئة والتكفري، ص –(2)
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البيت على ذكر لوم الالئمني ليظهر بصورة غري مباشرة شدة تعلقه باخلمرة؛ فهو جيادل 
دافع عن  فهو بذلك ي)1(علماء الكالم ويرى أن التحرج بالعفو إمنا يزري بالدين وحيقره

  .رأيه أمام النظام املعتزيل؛ يدافع عن قضية يؤمن هبا، وال أحد يستطيع منعه وردعه عنها
فطريقة التفاعل بني النصني تكمن يف مدى  قدرة الشاعر على استحضار هذه 
املفردات وهذه األفكار وحتويلها وفق ما يالئم جتربته اخلاصة مع إجراء بعض التغيري، فكان 

بتقنية التخالف، سعى من خالله الشاعر لتحقيق ما يصبو إليه وفق ما يتماشى تناصا تآلفيا 
  .ورؤيته اخلاصة وحالته الشعورية والشعرية

وهكذا نرحل مع الشاعر عرب قصيدته اليت خيتمها بنظرته الثاقبة للحياة وحكمته، 
 دوامة من ليزهد يف الدنيا، بعد أن أدرȫ حقيقتها، وأحاط به األمل والندم، ووجد نفسه يف

  )2(:األسئلة ال يستطيع اإلجابة عنها يقول
             مهامه ȹصبǨ فيها اƩبɎøøøت  ƂǙ مƓ أɅ Ǩȹا مøøøøøȢرور مترǳ يف
             لهƂǙ Û الرȭن عودات وروǵات  ȭيȤ املقام بوøøȭر ǵ Ƙøȕادøøøǭه

   املنيøøøاتأمøا ترɁ الȊيȩ Ǣøد أبدت عساøȭرɎȕ                  Ȼئعا ȩدمتهøن
     ɅلهيȬ عنه فلɈجال ميقøøات    øȽو النøɅǾر فحøøاǽر أȢɅ ȷرȫ مøøا
ȏرøن عøهل عƨل وأرم اøات  فراجع العقɅاŒ ǒواȽوي األǾل ɂففي النه             
Ǣøوت Ǩøما أضع Ǝواج ǃا ƂǙ ات  وارجعøøǲام منǭɇمن ا ǡففي املتا             
 Ȥȍوا Ûرف الدمعǽوا ǡالبا ɂعل Ȥȩات    وسلوøøجابɋا Ȭي توافيƽاƬبا    

إهنا أسئلة وجودية تتصارع بداخل الشاعر ملعرفة هذا الغد اŎهول،ألنه بعد التأمل 
يف هذه احلياة، وبعد أن رحل األمل إىل قرارة نفسه، واستقر فيها، وبعد هذه الوحدة اليت 

توبة والغفران ومن سيشفع له يعيشها فما عليه إال التوجه إىل اهللا والوقوف عند بابه طالبا ال
  )3( فهو الشفيع ألمته يوم احلساب- صلى اهللا عليه وسلم -يوم القيامة إال النƑ حممد

                                                 
  . 93/ 3, 1980, 1ايليا  احلاوي، يف النقد و األدب، العصر العباسي وقصائد حمللة، دار الكتاب اللبناين، بريوت،ط: ينظر - (1)
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Ɓاملقام و ȧا ضاǽǙ فيعȊت    فهو الɍع مقاøتنف Ɓو Ûامøع مقǲتن  
  ȡوǫ الطرɅد ǽǙا أȩصتøه Ȯȹبات  جƎ الȮسƘƭ ÛƘ املستƘǲ بøه
  ƕ الفقǽǙ Ƙا أعيتøه فاøøȩاتȭ    عȂ اƩقƭ ÛƘيǢ السائلƙ لøه
  فيممتƗøø أɅادɅه الȮرøøƹات    فهو الȮرƇ الǾي ƹمǨ ساǵته
  فصح ƃ منه جاȽات ووجهøات    وȽو البƘȊ الǾي ما أم وجهته

فهذه األبيات البن اخللوف تتقاطع مع شعراء الزهد ويف مقدمتها المية البوصريي 
  )1(:د معانيها يف األبيات التاليةاليت قاهلا معارضا بردة كعب بن زهري واليت جن

  وأǨȹ عن ȭل ما ȩدمǨ مسǘøول   ƂǙ مƓ أǨȹ باللǾات مøȢȊول
  وعقد عȂمȬ بالتسوƮ ȤɅلøøول  يف ȭل Ʌوم ترجɂ أȷ تتوȡ ǡدا  
  ƭرد بيد اɇمøال مسلøøøøول   فǲرد العȂم ȷǙ املوت ȍارمøه

  )2(:إىل أن يقـــــول
  ا وȷǙ عمøرت منقøولوأǨȹ عنه    ورǨǵ تعمر دارا ɍ بقاøƬ ǒا
Ɏøب Ƙمر للمسȊر فɅǾالن ǒل   جاøøار متهيǾøȹɋمع ا Ȅمهل فلي  
          فȮل ǽي ȍبوǥ بالȊيǢø معǾøول وȍن مȊيبȬ عن فعل تȊاȷ به
 Ǩøøة بعثƥر ɍǙ مدƮ ول وماǾøøøمب ǃل اȒوف ƙللعامل          
  وøøɅل        واȉتد للحȊر ơوȤɅ وȽ őو الȊفيع ǽǙا ȭاȷ املعاد ȡدا

  )3(:كما جند هذه املعاين يف أبيات الشافعـي
    وسيق Ǚلينا عŏǾا وعǾابøøøøها    ومن ȧǾɅ الدȹيا فǚين ȕعمتهøا
Ɏøȕرورا وباøȡ ɍǙ اȽأر ȴها   فلøسراب ǥɎهر الفș يف ǳɍ ماȭ    
   عليها Ƶ ǡɎȭهøøن اجتǾابøها   وما Ƚي ɍǙ جيفøة مستحيلøة
   وƟ ȷǙتŏǾا ȹاȁعتøøøŏɎȭ Ȭا   فƟ ȷǚتنبها ȭنǨ سلمøا ألȽلها
   مȢلقة األبواǡ مرǲǵ ɂǹابøøها    فطوبا لنفȄ أولعȩ Ǩعر دارȽا
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فالشعراء الثالثة زهدوا يف الدنيا بعد أن أدركوا حقيقتها؛ هذه الدنيا الزائلة اليت 
رأى فيها ابن اخللوف إهنا دار زوال؛ وإهنا بوتقة املعاناة؛ واألمل النفسي الذي يعيشه، 

يها البوصريي أرقا زمنيا يصاحب اإلنسان هبمومه وآالمه اليت ال تنتهي؛ أما عند ورأى ف
الشافعي فهي مذمومة، واعترب كل من فرح هبا ألجل املباهاة والتفاخر والتطاول على 

  .)1(الناس فهو مذموم، ومن فرح هبا لكوهنا من فضل اهللا عنه فهو حممود
تخذه مسلكا يف حياته، ليجسده يف والشاعر هبذا مل  جيد سوى طريق الزهاد ي

قصيدته من خالل هذه األبيات، وهكذا يتجلى لنا هذا التواصل، وهذا التقاطع مع شعراء 
  .الزهد

إنه تداخل نصي واضح؛ إذ سعى من خالله الشاعر لألخذ ممن سبقه من الشعراء، 
طع داخل التقا«ليزيد نصه أكثر إشراقا وتوهجا شعريا؛ وبذلك يتحقق التناص الذي هو 

 فهذا )2(»إنه النقل لتعبريات سابقة أو متزامنة... نص لتعبري مأخوذ من نصوص أخرى
 ȫالتحاور لنصوص الشعراء الثالثة ما هو إال حماورة هلذه احلكمة والعظة وحماولة إشرا

  .املتلقي يف استيعاب هذه النظرة
ǡ-اȍصوǹ يƘȍالبو ǥالتناص مع برد:  

صيدة ابن خلوف؛ فإننا حنس بأهنا تنبع من قصيدة ويف حقيقة األمر حني نتأمل ق
حيث إن بناؤها جاء على منوال الربدة يف مجيع أجزائها؛ - رمحه اهللا -اإلمام البوصريي

ولعل هذا يعود إىل أن املغاربة، كانت الربدة عندهم من أقدس القصائد، ولذلك كانوا 
اصة عند مشايخ الطرق يقرؤوهنا على موتاهم، بل كانت املالزم للقرآن الكرمي خب

  .والفاطميني، ولعل هذا ما جعلها أما حقيقية لكل املولديات
إذ تعترب الربدة من أشهر القصائد اليت تداولتها احملافل الدينية، وتناقلت روايتها 
احللقات األدبية، وحظيت باهتمام املتصوفة واألدباء والنقاد، ومل تعرف مثلها أية قصيدة 

ه على اختالف عصوره من جاهلية إىل معاصرة وحديثة؛ فقد شرحوها يف أدبنا العريب كل
عشرات الشروح، وشطروها ومخسوها، وسبعوها وعشروها، وضمنوها، وعارضوها ومن 

                                                 
 .107-106:حيي بن شرف الدين النووي، شرح مƒ األربعني النووية، ص: ينظر- (1)
 ترمجة أمحد املديين،    »ب النقدي اجلديد  مفهوم التناص يف اخلطا   «تزفيتان تودوروف وآخرون، يف أصول اخلطاب النقدي اجلديد،         - (2)
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كشف "الشعراء املعارضني املتأخرين واحملدثني أمثال حممود سامي البارودي يف قصيدته 
  .)1(وغريهم من الشعراء" ةهنج الربد"وأمحد شوقي يف " الغمة يف مدح سيد األمة

وهذه املكانة الرفيعة اليت حتتلها الربدة أثرت يف الكثري من الشعراء، واơذوها بذلك 
حتية املشتاق "قالبا هلم ينسجون على منواله، ومن هؤالء ابن اخللوف؛ إذ املتأمل لقصيدته

ع تلك املوجودة يف جيدها تتناص من ناحية املواضيع املبثوثة يف القصيدة م" وتنجية األشواق
  . قصيدة البوصريي

  *: النسيǢ النبوي-1
إن ابن اخللوف قد حرص على متابعة القدماء يف افتتاح القصائد بالنسيب؛ وإال ملا 
كان للتغزل يف مثل هذه القصيدة مكان؛ فهو استمد معظم صوره يف الغزل من الشعراء 

ما هو احلال عند شعراء الغزل وعند السابقني، إال أنه مل يغرق يف أوصاف الغزل املادية ك
بعض شعراء املدائح النبوية، وإمنا التزم االحتشام واألدب ألن الغزل الذي يصدر به املديح 

  )3(: وهذا ما جنده يف هذه األبيات)2(النبوي يتعني على الناظم أن حيتشم فيه ويتأدب
  أȷ اƨفوƬ ȷا ȭالبيȐ فتøøøȮات    ما ȭنǨ أعلȴ لوɍ سحر مقلتøøه
   أȷ القدود Ƭا ȭالسمر رȉفøøøات    وƠ ɍققǨ لوɍ لȩ ƙامتøøøøه
  يف الليل ȹوǳ ويف الصبøøاǳ أøȹات    ǹطيǢǵ Ǣ تداعاȻ اƬوɁ فلøøه
  ويف اƬوɁ ومعاȹيه مقامøøøøøات    ƃ يف األسɂ واƨوɁ أǵوال متصل
  من وجهه يف لياƃ الȊعر ȩمøøرات    بالروǳ يف ǵبه ȩامرت ƙǵ بøدا

  )4(:ألبيات سبقه فيها البوصريي يف بردتهومعاين هذه ا
    وما لقلبȩ ȷǙ ȬلǨ استفق Ʌهȴø  فما لعينيȩ ȷǙ ȬلǨ أȭففا Ƶتøا
ȴøتȮمن ǢƩا ȷأ Ǣالص ǢسƷرم  أøطȒه ومøمن ȴǲمنس ƙما ب        
Ɨȩرǖف ɁوȽمن أ Ȥيȕ Ɂسر ȴعȹ  ȴøات باأللǾالل ȏرøعتɅ ǢƩوا        

                                                 
  
بدر الدين حممد الغزي، : ، وينظر185-184:زكي مبارȫ، املدائح النبوية يف األدب العريب،ص: هذا املصطلح ملعرفته ينظر يف-  (1)*

عمر موسى باشا، حماضرات يف األدب      : ، وينظر 6:ص,1972, اجلزائر, 2ط,حتقيق الدكتور عمر موسى باشا    , االزبدة يف شرح الربدة   
 .345:اململوكي و العثماين،ص

 .7:بدر الدين حممد الغزي، الزبدة يف شرح الربدة،ص: ينظر- (2)
 .316: ابن اخللوف، الديوان، ص- (3)
 .166، 165:البوصريي، الديوان،ص- (4)
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وق والوجد، والصبابة ويتبني حنني واملتأمل ألبيات الشاعرين يلمح  نار الش
وتلهف كل منهما إىل املشاهدة النبوية يف مكة واملدينة وإىل شعائر بيت اهللا احلرام؛ إنه 
تناص تآلفي سعى من خالله ابن اخللوف للتعبري عن أحاسيسه ومشاعره ولواعج نفسه عن 

  :املوضوع املوايلطريق استدعائه ملعاين البوصريي، وهذا ما جنده أيضا حني احلديث يف 
2-Ȼعن مولد ǫالتحد:  

واألحداث اليت رافقت ذلك، - صلى اهللا عليه وسلم -لقد وقف طويال عند مولده
  )1(:واليت استرعت انتباهه يقول

Ɂسرȭ ȷواɅǙ ȂȽ من*Ȼدøات    عند مولȂøȽ اتǵمن السرور وللفر    
țǾج Ɂسو ǢȒنɅ Ɓ Ûǥساو ǒات    وماøɅتسل منه يف البطحا ود Ɓ ǽǙ   

   فارسƸ Ɓ Ûمد تلهبøøøها                 Ɠǵ رمǨ جنها الȊهǢ املبيداتوȹار
   بȂوȴƱ ȟ لنا منه اȹفعøøøاɍت    Ʌاȴȭ بȊر الȮهاȷ وارتقبøøøوا
   من Ơ Ɓد عن معاليه السيøادات    فهو الȊفيع اƩبيǢ املصطفȭ ɂرما

 عن إن هذه األبيات تتناص بل تنبع من أبيات البوصريي حني يتحدث يف بردته
  :)2(- صلى اهللا عليه وسلم -مولـده

Ɂسرȭ ȷواɅǙ وبات**țو منصدȽو***    ȴǞملت Ƙȡ Ɂسرȭ ǡحاȍمل أȊȭ  
Ȥøفاس من أسȹاأل ǥامدǹ دم    والنارøمن س ƙي العȽعليه والنهر سا  

 ǒوسا"ǥساو"***Ǩاضȡ ȷا *****أőƘƜ    ɂøøمș ƙǵ ȘيȢا بالȽورد وارد  

                                                 
 .331، 330:ابن اخللوف، الديوان،ص- (1)

-اهتزاز إيوان كسرى، ونضب ماء ساوة، ومخد نار فارس، و ما بشر به الكهان، مما تتحدث عنه كتب التاريخ والسرية عن مولده                     - *
أيب الفداء إمساعيل ابن كثري، السرية النبوية، حتقيق مصطفى عبد الواحد، دار الرائد العـريب، بـريوت،                 : "  ينظر -صلى اهللا عليه وسلم   
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ȴøنهȽاȭ وامȩاأل Ǝǹد    من بعد ما أ ȷǖبȴøøøøقɅ Ɓ ǯوøاملع ȴنهɅ  
 اليت رافقت املولد النبوي كتزلزل بالط ثنالحȘ أن الشاعرين صورا لنا األحدا

كسرى فتصدع إيوانه، وتساقطت بعض شرفاته، ومخدت النار املقدسة، واختفاء ماء حبرية 
 يدوم ساوة العظيمة يف تلك الليلة، وإخبار اجلن للكهنة بالنƑ املنتظر، وأن الدين املعوج لن

  .-صلى اهللا عليه وسلم-وغريها من األحداث اليت رافقت مولده
فالشاعر واع هبذا التواصل , إنه تناص تآلفي من حيث بنية الكلمة و بناء املعىن

الديين، ألنه قد تأصلت فيه جذور التربية الروحية؛ لذلك راح ينهل مواضيع قصيدته من 
ه، ألن غرض كليهما واحد وهو مدح بردة البوصريي ويأخذ منها كل ما خيدم موضوع

  .-صلى اهللا عليه وسلم-الرسول
  :التحدǫ عن معȂǲاتøøه-3

أخذ يف سرد معجزاته -صلى اهللا عليه وسلم-فبعد أن حتدث عن مولده
  )1(:يقــول

  ȴȍ اƩصɂ وله درت الøøȊاȽ    ǥو الǾي سبحǨ يف وسȔ راǵتøه
ǥا جرøȽرǵ يف ɂȊي ما مǾو الȽا    وȒته من الرمȩو ɍǙǒ اتøøمامȡ  
  وŏ ȴȭا ȉفيǨ يف اخللق عاøȽات    وȽو الǾي أبرأ األعمɂ بنفثتøøøه
  األسرارÛ ويف الȢار ɅǓات جليøات    ويف الصبا واƩياÛ و اȊȹɍقاȧ و يف

فقد راح يسرد يف قصيدته هذه أغلب املعجزات اليت خصها اهللا سبحانه وتعاىل 
  )2(:برسوله الكرمي وقد سبقه يف ذلك البوصريي حني يقول

ǥدøار ساجǲȉت لدعوته األǒدم    جاøøøȩ Ɏب ȧسا ɂليه علǙ يȊمت  
Ǩøتبȭ اøا سطرت سطرا ملƴǖȭ  ȴøيف اللق Ȕع اخلɅفروعها من بد         *  
ǥرøøøسار سائ ƅمامة أȢمثل ال  Ȅيȕر وǵ تقيه         **Ƙǲمي***للهøøǵ****  
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  وȭل ȕرف من الȮفار عنه عمøي    وما ǵوɁ الȢار من Ƙǹ ومن ȭرم
-ال الشاعرين قد عاȇ حالة نفسية خاصة وكالƵا أعجب بشخصية الرسولفك

لذلك راح كل منهما يف سرد معجزاته كتلك األشجار اليت لبت -صلى اهللا عليه وسلم
دعوته  وسعت إليه، متشي بغري قدم، مث سجدت بني يديه، وكذا الغمامة اليت كانت تظلله  

 غار حراء، حيث كان خيتبئ مع أيب حني أشرف من مكة حƓ وصوله، وكذا قصته يف
بكر الصديق يف جبل ثور أسفل مكة، وقد بقى فيه ثالث ليال؛ فلم يعرف املشركون 

وغري ذلك من ...أمرƵا بعدما رأوا احلمام حول الغار والعنكبوت تنسج عليه خيوطها
  .)1(املعجزات اليت تناوالها يف قصيدتيهما

 الالحق  عن طريق آليات التعبري؛ فابن إنه ترابط نصي بني النص السابق والنص
اخللوف حياكي قصيدة البوصريي، ويتناص معها يف مجيع املوضوعات عن طريق  التضمني 

  .واألخذ واالقتباس؛ فقد اơذها منوذجا لنسج قصيدته
ونرحل مع الشاعر عرب تناصاته ملوضوعات البوصريي املوجودة يف بردته إىل أن 

  .التضرعخيتم قصيدته باملناجاة و
4-țرȒوالت ǥاملناجا:  

ملا أحس الشاعر بانفالت العمر منه، وبعد أن أصابه اليأس ومل جيد سوى طريق 
املناجاة والتضرع؛ يف نداءات ثالثة؛ نداء خص به الرسول الشفيع، ونداء خص به نفسه 

  )3(:ة وهذا ما توضحه األبيات التالي)2(اآلƣة، ونداء خص به اهللا ، الذي هو مالذه األخري
  ǵسƑ امتداǳ أǭارته اǂبøøøات   Ʌا أȭرم اخللقɅ Ûا أوż الورȍ Ɂلøøة
  عدته دوǵ Ȭȹاجات ƭيحøøات    Ʌا أعȴȚ الناس ȩدرا مȊتȭ ɂȮمøøد
  أرجو فقد سودت وجهي اخلطيات    Ʌا أȍبح الناس وجها عǰ علي øøƞا
  علȉ ɂفاعتȬ العȚما اعتمøادات    Ʌا أجود الناس ȭفا جد علي فلøøي

  ȩلǢ عرته لعصياøȹي القسøاوات      الناس ȩلبا من ƃǙ فلøøøيɅا أرأف

                                                 
عمر موسى باشا، حماضرات يف األدب اململوكي       :  وما بعدها وينظر   16:بدر الدين حممد الغزي، الزبدة يف شرح الربدة،ص       : ينظر- (1)
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  أȹا الǞȮيǢ الǾي ساǒتøøه ǵاɍت    أȹا الȢرǢɅ الǾي أȩصاȻ مȹǘسøøøه
  أȹا العليل الǾي أعيته ȍحøøات    أȹا الȚليل الǾي ǵارت أدلتøøøøه
ȴøøøالعفو من لع ƙƥالرا ȴǵا أرɅ    اتøɅواȢد الȉته عن الرǵȂǵȁ دȩ  

  سهام وȁر Ƭا يف القلǢ فتøøȮات     الطŸ Ȥ فقد رȉقɅǨا ألطȤ اللطفا
  فقد توالǨ علȽ ɂلȮي اƨناøøɅات    Ʌا أȭرم الȮرما اǹتȴ بالرضا عملøي

إهنا أبيات مفعمة باللوم والندم، مما جعل الشاعر يف مناجاة دائمة هللا وللرسول 
ه؛ وهذه والنفس بصيغة النداء عله جيد مالذا وخالصا هلذه الذنوب اليت أثقلت كاهل

النداءات الثالثة جتمع الدنيا واآلخرة وتتغلغل يف باطن الشاعر لنقرأ قصة النفس البشرية  
فالشاعر جيهد " حتية املشتاق وتنجية األشواق بكاملها" يف الصراع قصة هذه القصيدة 

نفسه ليصل النفس باهللا، ولكنه جيدها موقرة بذنوهبا،  فال بد له من وساطة تصله 
  .)1(-صلى اهللا عليه وسلم-لرباين وهو حممدباملوصول ا

  )2(:وخامتة هذه القصيدة هي نفسها اليت ختم هبا البوصريي بردته
  *     سواȫ عند ǵلول اƩادǫ العمɅ    ȴا أȭرم الرسل ماƃ مøن ألوǽ بøøه
       ومن علومȬ علȴ اللوǳ والقلȴ  **فȷǚ من جودȫ الدȹيøا وضرتøهøøا

      ȷǙ الȮبائر يف الȢفراȭ ȷاللمȴø     عȚمɅ***Ǩøا ȹفɍ Ȅ تقنطي من ȁلة
ȄøøȮمنع Ƙȡ اجعل رجائي ǡا رɅ    مȂǺمن Ƙȡ Ÿساǵ واجعل ȬɅلد    ****  
   ɅنهȂم*****    Ǝȍا مƓ تدعه األȽوال    و الطȤ بعبدȫ يف الدارɅن ȷǙ لøøه

فنص ابن اخللوف ينسج شعريته من قصيدة الربدة للبوصريي حيث نالحȘ تطابقا 
ليا وموسيقيا بني أبيات شاعرنا وأبيات البوصريي؛ ألن النصني يتفجران  من إشاريا ودال

  .مجلة شعرية واحدة، كما يلتقيان يف الداللة الشعرية؛ فغرضهما واحد هو املديح النبوي
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  "السطحي"التناص األفقي :                          الفصل الثالث

فقد شكلت قصيدة البوصريي قصيدة ابن اخللوف حيث استخدمها الشاعر كأداة 
وقد " القصيدة" ينطلق منها ليشكل نصه وأرضية خصبة, من أدوات التشكيل اجلمايل

اكتفيت هبذه املوضوعات املتناصة مع الربدة إىل جانب موضوعات أخرى مل أذكرها ألن 
الشاعر امتص كل مواضيع الربدة وضمنها يف قصيدته سواء أكان ذلك عن طريق األخذ أم 

  . حقيقيا لقصيدتهاالتضمني أم االقتباس، فالربدة متثل منوذج
  :من ǵيث الوȷȁالتناص -5

؛ وبذلك "البسيط"لقد بىن الشاعر قصيدته بناء تقليديا على حبر اخلليل بن أمحد 
فهي تتناص موسيقيا مع قصيدة البوصريي؛ إذ كلتيهما من البحر البسيط الذي يقول فيه 

من تتبع كالم الشعراء يف مجيع األعاريض وجد الكالم الواقع فيها « :حازم القرطاجين
 حبسب جماريها من األوزان ووجد االفتنان يف بعضها أعم من بعض، فأعالها ơتلف أمناطه

 فهو يعترب من البحور الكثرية الرواج عند الشعراء قدميا ,)1(»درجة الطويل والبسيط
موسيقى " وحديثا؛ حيث حظي باهتمام بالȠ عند الشعراء، فشكري عياد يذكر يف كتابه 

يل فيها أكثر من أربعة أمخاس ما أحصي من الشعر إىل أن أربعة أوزان ق" الشعر العريب
  .)2(الطويل، الكامل، الوافر، البسيط: وهي

وقد نسج الشاعران قصيدهتما املدحية على هذا البحر لعالقة موجودة بني الغرض 
أما املدح «: والوزن، وهذا ما أشار إليه ابراهيم أنيس حينما حتدث عن هذا الغرض وقال

ليت تنفعل هلا النفوس، وتضطرب هلا القلوب، واجدر به أن يكون فليس من املوضوعات ا
 فالبحر البسيط جاء مناسبا )3(»يف قصائد طويلة، وحبور كثرية املقاطع كالطويل والبسيط

لغرض املدح لذلك اختاره صاحب الربدة ووظفه ابن اخللوف يف قصيدته، ألنه من البحور 
شعراء آخرين أمثال كعب بن زهري يف بردته اليت كما جنده عند , )4(اليت هلا سباطة وطالوة

  )البسيــط( )5( (:يقول يف مطلعها
                                                 

 .268:حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص- (1)
 . 24، ص 1993رابح بوحوȇ، البنية اللغوية لربدة البوصريي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : ينظر- (2)
 .178:،ص1981هرة،، القا5إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األجنلو، ط- (3)
 .25:رابح بوحوȇ، البنية اللغوية لربدة البوصريي، ص: ينظر- (4)
 .107:، ص1982 ، بريوت، 6فؤاد أفرام البستاين، الروائع، كعب بن زهري، بانت سعاد، منشورات دار املشرق،ط- (5)
  



  "السطحي"التناص األفقي :                          الفصل الثالث

   متيǭǙ ȴøرȽا Ʌ Ɓفد  مȮبøøøول             باǨȹ سعاد فقلƑ اليوم   متبول
   ɍǙ أȡنȒȡ ÛيȐ الطرف مȮحول    وما سعاد ȡداǥ البǽǙ Ûƙ رǵلوا

  )1(:هــامن البسيط و مطلع" هنج الربدة" وكذا قصيدة أمحد شوقي
ȴوالعل ȷالبا ƙب țالقا ɂعل Ƈرم    رƩهر اȉدمي يف األ Ȭل سفǵأ  
  Ʌاساȭن القاț أدرȫ ساȭن األجȴ    رمɂ القصاǒ بعيƗ جوǽر أسدا

ويتبني لنا من خالل كل هذا أن معظـم القصائـد الـيت  نسجت يف مـدح 
 ولكنه ال  يقرب من الطويل،«من البحر البسيط ألنه -صلى  اهللا عليه وسلم-الرسـول

  .)2( » يتسع مثله الستيعاب املعاين، غري أنه من جهة أخرى يفوقه رقة وجزالة
وهبذا فإن قصيدة ابن اخللوف تتناص يف بنيتها مع بردة البوصريي سواء من ناحية 

  .املوضوعات أو من ناحية الوزن؛ فهي إعادة كتابة للربدة
 املتنƑ، فالنابغة الذبياين، إىل فبعد هذه الرحلة مع الشعر العريب من جرير إىل قول

أيب نواس وصوال حلكمة البوصريي، تتضح لنا الثقافة املختلفة البن اخللوف، واستطاعته 
فمن خالل تناصات الشاعر مع ,التأثر هبؤالء الشعراء مما يعرفنا ببعده املعريف الكبري

د الشاعر قد أعاد النصوص املختلفة من احلديث النبوي الشريف والشعر العريب القدمي، جن
إنتاج نصوص سابقة رغم اختالف الزمن فكان له ذلك الوعي مبا يبدع، فكان مرة مقتبسا 
ومرة مضمنا ومرة منشئا دالالت وعالقات جديدة وهذا ما يسمى بالتناص الواعي 

  .)3(والشعوري ألن املؤلف يكون واعيا له
فة الواسعة له، والعودة فنصوص الشاعر شكلت لنا أرضية معرفية أثبتت فيها الثقا

بنا إىل مرجعياته األصلية مما يؤكد لنا بعده الثقايف وتواصله مع خمتلف النصوص العربية  
إلعطاء قيمة إبداعية لقصيدته، ذات الرؤية اإلميانية، ولذلك وجدناه مل يستدع سوى 

لذلك كان عنوان النصوص املتعلقة بالناحية الدينية واليت هلا أبعاد إميانية وروحية تأملية و
 ".حتية املشتاق وتنجية األشواق" قصيدته 

                                                 
 .2/190أمحد شوقي، الشوقيات، دار الكتاب العريب، املكتبة التجارية الكربى، مصر،  - (1)
 .59:إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،ص- (2)
 .4:، ص2001، يناير55مفيد جنم، التناص بني االقتباس والتضمني والوعي والالشعور، بيان الثقافة، عدد : ينظر- (3)



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   

إن هذه القصيدة اليت بني أيدينا تعد رؤية فنية لواقع الشاعـر، أين وضعــت لــه               
الوعـود واالغراءات طريقا لالحنـراف واالنغمـاس الكلـي فـي ملذات احليـاة الـدنيا،            

، واقع غابت فيه مبادئ الروحية السامية والقيم العليا، فكشف لنا عن ضبابيته وصراعه األبدي             
ليتخطى بذلك هذا الواقع املادي املزيف، باحثا عن النور اإلهلي املنبثق من أعماقه الذي حيقق له                
الراحة النفسية، ليضعنا يف رحاب هذه األجواء، اليت شكلت تناغما فنيا فيما بينها ففتحت لنـا                

روحيـةً  آفاق جديدة، تبني لنا التجربة الشعرية للشاعر املغريب ابن خلوف، فكانت تـأمالٍت              
بـني مـن    ,  ربانية تتوصل إىل الصفاء الروحي؛ وإضاءات ملا حتمله هذه القصيدة من إشراقا          

خالهلا الشاعر هدفُه الذي من أجله َنظََم تائيَتُه؛ فكان القرآن الكرمي والسنة النبوية وشعر الزهد               
تناص املبثوث  والشعر العريب املعني الذي استقى منه الشاعر قصيدته واليت كشفت لنا عن ذلك ال             

  . عرب القصيدة
وإذا كان التناص هدما لبعض النصوص السابقة؛ فإن التناص يف تائية ابن اخللوف هـو               
إعادة إحياء النصوص السابقة واستالل معانيها وتركيبها وفق املنظور التارخيي والسُّنَِّني؛ ألن ابن             

  .قنيات عصرهاخللوف يف تناصه شاعر مرتبط باألصالة، وتكرار التراث ولكن بت
يلتجئ إىل القرآن الكرمي والقصص القـرآين       " العميق"فوجدناه خالل التناص العمودي     

حيث استل تلك اآليات باحملافظة عليها نتيجة لتقديسه ملكانتـها؛ ولكـن ُيكْـِسُبَها دالالت               
ا، جديدة، مما يعطينا نشوة للتأمل والتأويل، واستبطان خفاياها، واستنباط العظة واحلكمة منـه            

ـ              احلـب اإلهلـي    همما يغذي الروح والبصرية، حيث نرحل معه إىل عامل الصوفية، أين يتراءىل
والصفاء الروحي؛ ألن هدفه األمسى هو التواصل الروحي الدائم مع اهللا، كما لعبت املرأة دورا               

ل، أساسيا يف شعره، ولذا كان اَلَْغَزلُ هو املرقى إىل السمو والعلو؛ وكان احلب بؤرة االتـصا               
وكانت اخلمرة الصوفية سبيال إىل العروج والوصول؛ إذ يتعمق الوجد وتتلون التجربة الشعرية             

  . مما جيعله يغوص يف عامل املثال
ويكون التناص عنده أفقيا واضحا حني يلتجئ إىل احلديث النبوي، حيث يتحاور معه             

كما عـانق روح الـشعر       سردا تارخييا،    -صلى اهللا عليه وسلم   -بطريقة التآلف، فيسرد سريته     
العريب؛ فجمع بني عصور خمتلفة ليوحد بني معامل الواقع القريب واملاضـي البعيـد، ألجـل                



استرجاع الذاكرة وما فيها من قيم حضارية، واملتأمل هلذه التائية جيدها تنتـهج هنـج بـردة                 
  . البوصريي شكال ومنهجا ومضمونا ووزنا

 شخصية الشاعر، واليت سـكبها يف       ومن خالل دراسيت هذه للقصيدة وجدت حضور      
هذه القصيدة؛ فيعانق الروحي املطلق؛ يف مناجاة دائمة حنو األعلى متلمسا اخلالص؛ فكانـت              
القصيدة بناء متكامال متاسكت فيه رؤى الشاعر الفكرية واجلمالية والشعورية والروحية، ليصل            

سوده احلرية يف الـتفكري والـسمو       بنا إىل مبتغاه، باحثا يف ذلك عن احلقيقة العليا، عن عامل ت           
الروحي، والتشوق للذات اإلهلية، ناشدا التوبة والغفران والتمسك بالالحمدود الذي ال يشده إىل             

 ملجأ لـه    - صلى اهللا عليه وسلم    -األرض، وال يعيده إىل الواقع املادي وال جيد سوى الرسول           
األعلى يف التفكري والدين واحلياة يف      فكان حبه مشكاة توصله إىل حب اهللا ؛ألنه الشفيع واملثل           

جماالهتا املختلفة، كما وجدنا التناص األفقي هو الغالب يف هذه القصيدة ألن الشاعر مقلد وابن               
  . بيئته الصناعية

تلكم أهم النتائج اليت استنتجتها من هذه القصيدة وحاولت كشف بعض اجلماليـات             
تاذي املشرف الذي مل يتـوان حلظـة يف تقـدمي           املبثوثة فيها وهذا طبعا يعود إىل مساعدة أس       
  . توجيهاته القيمة، ودفعين دوما حنو األفضل

ختاما أرجو أن يكون حبثي املتواضع هذا قد وفقت يف تقدمي بعض ما أردتـه؛ ألنـين                 
         .                           ونسأل اهللا التوفيق والسداد. مهما حاولت وبذلت من جهود إال أهنا تبقى ناقصة
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