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وصه العميق للنص الديني في نص األثرمنها  الفتة،تميز شعر الشاعر لطفي عبد اللطيف بظواهر فنية  : ملخصال

حاول حيث ت ،وهذا ما تركز عليه هذه الدراسة ،ما أدى إلى نوع من التداخل التناصي والتوظيف الفني له  ،الشعرية

للتعبير  ،فأو الحديث الشري الكريم سواء أكان القرآن وتأثره به، الشاعر له وظيفتتبع أثر النص الديني وكيفية ت

وقد اعتمدت في مقاربة النصوص  ،أحدثه هذا التداخل في بناء الصورة الشعرية ، ومارؤاه الشعريةوعن أفكاره 

   . ةليالمحاولة المزاوجة بين البنية النصية والد، الشعرية على توليفة من المناهج النقدية النسقية والسياقية

 . النص الديني _ الرمز _ القناع _ السياقالكلمات المفتاحية : 

The abstract  
The study attempts to focus on Lutfi Abdel-Latif's poetry as it is distinguished by  many 

artistic phenomena, including the deep impact of the religious text in his poetic texts. 

That led to a kind of intertextuality  and  the subsequent artistic employment of it. The 

study also  tries to trace the impact of the religious text and how the poet employs it, 

whether such text  is  Qur’anic  or the noble Hadith Tradition. It also  seeks to show 

how the poet  uses  such texts to express his thoughts and embody his poetic visions 

and  how this   is brought about by the intertextuality  in building the poetic image, 

symbols and personae. In approaching poetic texts, the study adopted on a 

combination of critical approaches (textual and contextual) in an attempt to combine 

textual structure and meaning. 

 Keywords: religious text, intertextuality, symbol, persona, context 
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   أثر النص الغائب )التناص( :  مدخل نظري :  -*
 قا في الحديث عن هذه العال وقبل الشروع ،داالنق حظي النص وعالقاته النصية باهتمام كبير من قبل        

 ة بمعنى)ف النّص في المعاجم اللغوية القديموُيعر   ،لنتعرف أوال على مفهوم )النص( الذي يعّد ميدانًا لتلك العالقا 

ه َنص  :( يقول ابن منظور اإلظهار ويقول ابن دريد  ، (1)ا : رَفَعه . وكل ما ُأْظِهَر ، فقد ُنص  "" َنص  الحديث َيُنصُّ

ا   في ، وورد (2)َنَصْصُت الحديث إذا عزوته إلى محدثك به" ... -إذا أظهرته  –:" َنَصْصُت الحديث أُنصه نص 

 االصطالح في التناص مفهوم من قريب المعنى ، وهذا(3)" ازدحموا:  القوم( َتَناص   ")االزدحام بمعنى الوسيط المعجم

 . النصوص تداخل يعني الذي

هو عند جوليا ف ،وذلك نتيجًة لتعدد التوجها  المعرفية والنظرية والمنهاجية ،فله مفاهيم متعددة اصطالحا  أّما     

ويكشف العالقا   ،كرستيفا ال ينحصر في كونه خطابًا قولّيًا فقط إنما هو: " جهاز عبر لغوي يعيد توزيع نظام اللغة

، (4)ترتبط بأنماط مختلفة من األقوال السابقة والمتزامنة معها" ،مشيرًا إلى بيانا  مباشرة ،بين الكلما  التواصلية

بأنه" ظاهرة إبداعية قابلة للقراءة  فُ رّ عَ ويُ ، (5)بقوله:" مدونة حدث كالمي ذي وظائف متعددة " محمد مفتاح ويعرفه

 . (6)في كل زمان ومكان "
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 ،فنيةيحتاج للتحليل للوقوف على جوانبه الجمالية وال ،ويعّد النص نسيجًا متماسكًا يقوم على عالقا  متشابكة     

ث اهتم النقاد حي ،لذا عكفت الدراسا  بداية من النقد القديم الذي أخذ  فيه دراسة العالقا  النصية اهتمامًا كبيراً 

ية، لديهم منها:) السرقا  األدب أسماءوقد أخذ  هذه العالقة عدة  ،عراءالقدماء بجوانب الصياغة وعالقتها بين الش

في  وقد ساهمت هذه الدراسا  النقدية القديمة ،االستعانة، التوليد، المعارضا ، األخذ، االقتباس، التضمين( وغيرها

 لنصوصاستحضار ا ويعد ،تحريك طاقا  النقد الحديث والمعاصر لدراسة هذه العالقا  من منظور حديث ومعاصر

  مقروئه .ب الكاتبمن أكثر األمور فعالية في عملية اإلبداع و جزءًا من عالقة  دُّ يع

أحمد زعبي  ، وعند(7)مع نّصٍّ حديث بكيفيا  مختلفة" تعالق نصوص بأنه ويعّرف محمد مفتاح الّتناص       

يح أو طريق االقتباس أو الّتضمين أو الّتلم: " أْن يتضّمن نصٌّ أدبّي نصوصًا أو أفكارًا أخرى سابقة عليه عن هو

ألصلي أو األفكار مع الن ص ا بحيث تندمج هذه النصوص ،اإلشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى األديب

 . (8)وتندغم فيه ليتشّكل نصٌّ جديٌد واحٌد متكامل"

مثلما  ،الّنصوص تشير إلى نصوص أخرى  أي" أنّ هو تجل لنص سابق في نص الحق، المبدأ العام للّتناص ف     

إّنما  ،لطبيعةمن ا ال ،والفنان يكتب ويرسم، ليس إلى األشياء المعّينة مباشرة ،أن اإلشارا  تشير إلى إشارا  أخرى 

ليجّسد  ،لذا فإّن الّنص المتداخل هو: نصٌّ يتسّرب داخل نّصٍّ آخر ،إلى نص أسالفه في تحويل الطبيعة من وسائل

 .  ( 9)سواٌء وعى الكاتب بذلك أم لم يع " ،المدلوال 

                                                           
 .121تحليل الخطاب الشعري)استراتيجية التناص(، ص، مفتاح محمد - 7
 .   11ص، م2000، 2:ط، عمران مؤسسة،  -بيقي ا نظري ا وتط –التناص  ،زعبي أحمد - 8
م، 1778، 1:الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط، تكفير من البنيوية إلى التشريحيةالخطيئة وال، الغذامي الله عبد - 9

 .422ص



 عبد اللطيف النص الديني وأثره في شعر لطفي                          محّكمة "علَّمه البَيان" مجلّة علميّة
 صفاء امحمد ضياء الدين فنيخرة         عائشة عطية أبو الئطة                                               

 

 

   
 (106الصفحة )  م2202  يونيوهـ /  4111  ذوالقعدة /  العدد الــرابـــع

ويعّد الّتناص مهارة تشخيص" إذ يكشف مهارة المتلقي في رصد مواضع الّتناص وكشف الّتعالق بين الّنص       

 . وسعة اطالعه وهذه المهارة تعود لثقافة المتلقي ،(10)الغائب والّنص الحاضر"

تأثر اعر يأي أّن الش ،تراكيبللمفردا  أو لل ثرسواء كان هذا األص تجلي أثر النصو وبما أّن التناص يعني        

استخدام ب مثال حيث يقوم الشاعر ،األسلوبب أثرأو ت، نصوص من مصادر مختلفة داخل نصهب بوعي أو بدونه

 وظيفة ألثرهذا اوبهذا يؤدي  ،عن موقفه وحالته ليعّبر ،أحد األساليب الشعرية التي اشتهر بها الشعراء القدماء

 .  لالحق وتعميقهالمعنى في النص اإثراء مهمة وهي 

نص هي تجلي أثر الو ، نصوص الشاعر لطفي عبد اللطيف فيإلى استقصاء هذه الظاهرة  بحثهدف اليو      

في  ته ولكل منها دوره وأهمي، (، واألساليب ،والقصص ،والتراكيب ،المفردا  )الديني في شعره، الذي يظهر في 

اإلسالم  في اعتمد الشاعر على المصدرين األساسيين للتشريعوقد  ،اللة وتوجيهها وفق رؤية معينةإنتاج الد

فالقرآن ، هفي شعر   بشكل واضحالقرآني  سلوباأل ظهر أثرحيث  ،القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف()وهما

، العصور لدى الُكت اب واألدباء على مرِّ  ، وظهر أثرهأساليبه المعجزة وقيمه الّساميةو الكريم أبهر العرب ببالغته 

ن هذا ما دعا ابن خلدون إلعطاء سبب في أّن كالم اإلسالمّيي، و ُمْسَتْهِديَن بأساليبه ومضامينه ،فأخذوا ينهلون منه

ا "هؤالء الذين أدركو  وذلك ألنّ  ؛أو المنثورم من كالم الجاهليين سواء المنظو  من العرب أعلى طبقة في البالغة

 سمعوا الطبقة العالية من الكالم في القرآن والحديث الل َذْيِن عجز البشر عن اإلتيان بمثلْيها، لكونها َوَلَجْت و  سالماإل

ن م على أساليبها نفوسهم، فنهضت طباعهم، وارتقت ملكاتهم في البالغة على ملكا  من قبلهم ونشأ  ،في قلوبهم

                                                           

 . 200م، ص2012، 9:المجمع، ع، لتناص الديني في شعر يوسف الخطيبا، عتيق عمر - 10
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ُمِهم ا من الّروافد التي أْغنت تجاربهم األدبية وحّملتها دالال  وإيحاءا   وبهذا أصبح القرآن رافداً ، (11)أهل الجاهلية"

 . عميقة وثرية

الّتعلق بالقرآن لذا ف ،مفردا ٍّ وتراكيب وقصص ةوقد آنس الشاعر لغة القرآن فاْنسابت على لسانه بأشكال متعدد    

ّلق بها، أو ويتجاوز حد التأثر بالبنية المتع ،واإلعجاببنوايا الحب  تعّلق مسكون  الكريم يظهر جلي ا في شعره وهو"

 / جري فلكي المكدود بالضادسأ  ، يقول: (12)االقتباس منها وتشغيلها"

  (13)بأعظم ما حوى القرآن من معنى وأبعاد /  بأجمل ما نطقت به لمحبوبي وأوالدي

ن المعاني م      ويحمل العديد  ،في اإلسالم أّما الحديث النبوي الشريف فهو ُيَعدُّ ثاني المصادر التشريعية     

وُنزِّه عن  ،عن الّصنعة  وجّل  ،وكثر عدد معانيه ،فهو" الكالم الذي قّل عدد حروفه ،والقيم البالغية والتشريعّية

ورغب  ،وهجر الغريب الوحشي ،القصر    في موضع  التكّلف.. استعمل المبسوط في موضع البسط؛ والمقصور

وقي؛ فلم ينطقعن الهجين ال ر  ،يدوُشد  بالت أي ،إال بكالم قد ُحف  بالعصمة ولم يتكّلم ،عن ميراث حكمة سُّ وُيسِّ

 لطيفالشاعر لطفي عبد ال ، أمانصوصه الشعرية جديدة تثري دالال   ستلهاموقد استدعاها الشاعر ال ،(14)بالتوفيق"

آنية ما يعينه من المفردا  واألساليب والقصص القر  فاستدعى ،ساهمت ثقافته الدينية في إثراء نصوصه الشعرية فقد

 لشعورية. على التعبير عن أفكاره وتجربته ا

 ،ساليبهاأ حيث أثرى مفرداتها ورقق ،لقد كان للقرآن أثر كبير في اللغة العربية منذ نزوله القرآن الكريم :أوال : 

وجعلها لغة حضارة وعلم وتشريع بعد أن كانت لغة  ،ديدةتواء جميع األفكار والموضوعا  الجحوأكسبها قدرة على ا

                                                           
 . 208، ص2:م، ج2001، 1:دمشق، ط -دار يعرب ،عبدالله محمد الدرويش: مقدمة ابن خلدون، تح، خلدون  ابن - 11
حسين  :رافإش ،اللطيف، رسالة ماجستيرالتعلق النصي بالقرآن الكريم في شعر لطفي عبد ، الضبيع حسين ماجدة - 12

 . 18م، ص 2008، 2007ليبيا،  -، جامعة الجبل الغربيخليفة الرميح
 . 82ص ،م1797، بيرو ، لبنان دار حوار من األبدية ،، اللطيف عبد لطفي - 13
 . 282م، ص1774، 7:بيرو ، ط -دار الكتاب العربي، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، الرافعي صادق مصطفى - 14
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 اشتملو  يكتسي بالكثافة والترميز، ، وجماال فنّياً أبعادًا دالليَة عميقةثراًء و منح لغته قد و ، (15)بداوة وغلظة وخشونة

 يف هذه األشكال دوره وأهّميته من لكل شكل ،عدة محاور)المفردا ، التراكيب، األساليب، القصص( هذا األثر

اولت الدار وقد حبأثر لغة القرآن الكريم ،  وهذا يدّل على وعي الشاعر ،وفق رؤية معينة هوتوجيهشعرية المعنى 

 دالال  النص الشعري. ذي له دور كبير فيال هذا األثرقدر اإلمكان رصد 

 المفردات :  -أ

 الموزونة والمنظومة بشكل مميز تجعلمنتقاة مجموعة من األلفاظ العلى  يقوم افني عمال النص الشعري  يعدّ       

 ،النصوص األخرى  من التعبير الشعري قوّيًا، وبذلك تكتسب الكلمة المفردة قيمة كبيرة في النص الشعري عن غيره

المفردا   ظهر، وال تُ (16)ألّنه كّلما كان النص أنيقًا ومصقواًل كانت الكلمة ذا  قيمة كبيرة وداللتها أرحب وأوسع

 سياقها؛ لى استدعاءع تتميز بقدرتها ها في القرآننلك ،سياقوالعن التركيب  لعدم وجود استقاللية بعيداً  ا األثروحده

حتى بعد  ،يةقول إنها مفردة قرآننفيصح لنا أن  ،القرآني ألسلوبفي ا اكتسبت هوامش إضافية نتيجة لدخولهاها ألن

 منها: ،الشعري  معجمهأنواع األلفاظ التي استلهمها الشاعر ليثري بها و  ،(17)تغير السياق والوظيفة النحوية

 ،( التي عّدها مصطفى الرافعي لفظة غريبة في القرآنضيزى كلفظة ) ،ر استعمالها في اللغةدن مفردات قرآنية - 

جبه؛ الحسن وأع ومع ذلك فإّن حسنها في نظم الكالم من أغرب في كالم قط ... وهي" من أغرب ما فيه، وما حسنت

الموضع الذي ورد  فيه هذه اللفظة هو موضع  ذلك أنّ  ،(18)ولو أرْدَ  اللغة عليها ما صلح لهذا الموقع غيرها"

                                                           
 . 92م، ص1787، 1:دمشق، ط -دار المعرفة، أثر القرآن في الشعر الحديث، شراد عبود شلتاغ ينظر: - 15
 -المعارف محمد فتوح أحمد، دار :ة وتقديم وتعليق، ترجم-بنية القصيدة  –يل النص الشعري تحل ،لوتمان يوري  :ينظر - 16

 . 129، صد.   ، طد.القاهرة، 
ماعيل عزالدين اس: عاصر، اطروحة دكتوراه ، إشرافتوظيف التراث في الشعر العربي الم، هالل الناصر عبد: ينظر - 17

 . 222ومحمد عصام بهى، ص
 . 240، صالقرآن والبالغة النبويةإعجاز ، الرافعي صادق مصطفى - 18



 عبد اللطيف النص الديني وأثره في شعر لطفي                          محّكمة "علَّمه البَيان" مجلّة علميّة
 صفاء امحمد ضياء الدين فنيخرة         عائشة عطية أبو الئطة                                               

 

 

   
 (109الصفحة )  م2202  يونيوهـ /  4111  ذوالقعدة /  العدد الــرابـــع

وزعموا أن المالئكة واألصنام وبناتهم هم بنا  لله عز  ،لجعلهم القسمة في األوالد الذكور لهم ،إنكار على العرب

َمٌة ِضيَزى  َأَلك م  الذ َكر  َوَله  اْلأ نَثى  فأنكر الله تعالى هذه القسمة بقوله:  ،وجل وقد التفت  ،(19) ِتلأَك ِإذ ا ِقسأ

إلى التالؤم في السياق بين غرابة اللفظة وغرابة هذه القسمة الظالمة فقال:" فكانت غرابة اللفظ أشد األشياء  الرافعي

لى و ي األف في هيئة النطق بها اإلنكارَ  روكانت الجملة كلها كأنها تصوِّ  ،التي أنكرهامة لغرابة هذه القسمة ءمال

ها وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضع ،في األخرى؛ وكان هذا التصوير أبلغ ما في البالغة والتهكم

وجمعت  ،فيها إلى األسفل واألعلىفي إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المّدين  ووصفت حالة المتهكم ،من الفصل

 ،من هذه اللفظة وقدرتها على تصوير المعنى وقد استفاد الشاعر، (20)إلى كل ذلك غرابة اإلنكار بغرابتها اللفظية"

ٌن   :قوله في واستدعاها ن  /َتَماَدى في الأجَفا م زأ زأ  /وفي َقلأِبي َتَماَدى ح 

ِطرأ  ن  –وما ِضيَزى  –َفَلمأ ت مأ وا في الَوزأ ن  /على َمنأ خسر  َما لم َتزأ َبابا  .. َوَظنِ ي بالس   (21)رباه مأ زَاد أرأ

ء الذي امتأل  والما ،عن العينين والمزن كناية ،تمادي ثقل المزن بالماء بتمادي الحزن في قلبهالشاعر يشبه        

 ،وع التي بقيت محصورة في العينين بسبب تمادي الحزن وسيطرته على القلببه هذه المزن أو العينين هو الدم

 ، وهذه التمثل أّي خسارة وال قسمة ظالمة، فبعضولكن برغم كل هذا الثقل على القلب واالمتالء في المزن لم تمطر

الخسائر هي في حقيقتها ربح، مثل خسارة الوزن، فالشاعر هنا يكابر ويحاول أن يخدع نفسه المتشوقة لمن جفاه 

بأن يماثل بين خسارة حبيبه وخسارة الوزن، وقد وضع الشاعر لفظة )ضيزى( بين شرطتين كلفظةٍّ معترضة ليلفت 

أّن هذه القسمة وإن كانت في ظاهرها غير عادلة ولكن نتائجها مربحة فقد أظهر  هذه الخسارة نظر المتلقي ب

المشاعر الحقيقية تجاه الحبيب الجافي، كما أّن نطق حروفها " يوحي بإحساس غريب ناجم عن ثقل التلفظ بها 

                                                           
 .22، 21ن اسورة النجم، اآليت - 19
 . 240إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ص، الرافعي صادق مصطفى - 20
 . 11،  14ص، م 1777، تونس، للتوزيع التونسية الشركةطفي عبد اللطيف، دمعة الحادي، ل - 21
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حي لحروفها ليس إال تصويرًا يو وصعوبة االنتقال من مخرج ) الضاد( إلى مخرج ) الزاي ( وهذا االئتالف الغريب 

، و تكرار حرف) الزاي( داخل النص) ضيزى، مزن، حزن، وزن، زاد، تزن ( يحدث إيقاعًا (22)بهذه القسمة الغريبة "

 يوحي بشّدة االضراب والبعثرة . 

: خالصه هولباب، شيء "لب كل تعنىالمشتقة من)الّلب( و ( لبابومن األلفاظ ذا  الخصوصية القرآنية لفظة )األ   

وإنما ورد   ،في القرآن مفردة على اإلطالق ، وهذه اللفظة لم ترد(23)... واللب: العقل، والجمع ألباب وألبب"وخياره

عملها وقد است ،وكل المواضع محطُّ ثناء على العباد ذوي العقول الراجحة ،في ستة عشر موضعاً  مجموعة )ألباب(

اإلنسان إلى بماذا يدفع في قوله:  كيب اإلضافي نفسه ) أولي األلباب (بالتر  في القرآن الكريم الشاعر كما ورد 

 وما يتمكن تحت ،تراه الغيب/ أهو السر/  ماذا قلل من نفحات أولي اْللباب ؟ /ومد الكف إلى كذاب؟ /التنجيم 

   (24)حجاب ؟

ا التركيب اإلضافي الذي ليس بجملة، وإنما يقوم مقام المفرد إلى أكثر من موضع فيه هذالشاعر يحيلنا وهنا    

ونَ وَ  منها: قوله تعالى: َباِب َلَعل ك مأ َتت ق  َلأ وا الل َه َيا  وقوله تعالى : ،(25) َلك مأ ِفي الأِقَصاِص َحَياٌة َيا أ وِلي اْلأ َفات ق 

ونَ  ِلح  َباِب َلَعل ك مأ ت فأ َلأ َباِب  وقوله تعالى: ، (26) أ وِلي اْلأ َلأ ِإن َما َيَتَذك ر  أ ول و اْلأ
في هذا النص يتحدث  فالشاعر، (27)

الشاعر و  ،وقد ذكر واحدة منها وهي قراءة الكف ،ظاهرة التنجيم ومحاولة معرفة ما في الغيب  بوسائل متعددة  عن

هم ؤ ات نفحاتهم وآر لماذا قل   ،يتساءل عن أصحاب العقول الراجحة أين موقعهم ومكانهم وأين آراؤهم من هذا الكذب

                                                           
 . 278م ، ص2018/ يحاء الصوتي في القرآن الكريم حسين أسود، التصوير باإل -22
 .  740، 727، ص1:ابن منظور، لسان العرب، ج - 23
 . 182قليل من التعري، صلطفي عبد اللطيف،  - 24
 . 178سورة البقرة ،اآلية  - 25
 . 102سورة المائدة ،  - 26
 . 10سورة الزمر ،اآلية  - 27
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هل  ؟حهمما هو السر في صمتهم وقلة نص ،الرشيدة في النصح والتذكير بأن الله هو من يعلم بالغيب وال أحد سواه 

 .    ؟الحجابهو رغبتهم هم أيضا في معرفة الغيب وما تحت 

) لفاظ أ منها وقد استدعى الشاعر ،ألفاظ قرآنية ُعرفت بتجاورها في القرآن الكريم هيو مفردات متجاورة :  - 

 ر واليسر( في قوله:)العس امنها لفظتتجسيد رؤيته الشعرية، عن أفكاره و  من هذا التضاد للتعبير مستفيداً  ( متضادة

 /ال حق لي في المضي/   وال حق لي في الرجوع إلى الخلف /هجنا الدموي ومن/ ا، والصباح ، ومحنته االمتحاندغ

  /ومن علم العسر يسري  /فمن شد في اْلسر أسري 

 (28)ك واْلموي سي ِ بأندل  / غدا ، أيها اْللف ماض/ عزته ، قيده في يدي و  /كسري  –الدوم-ه ومن هم  

را   حيلنا إلى قوله تعالى: ت في هذه األسطر الشعرية ( يسروالالعسر  )مفردتاف ِر ي سأ ِر  َفِإن  َمَع الأع سأ ِإن  َمَع الأع سأ

را   ي سأ
وقد استعمل الشاعر هذا المعنى في حديثه عن  ،ففي هذه اآلية خير عظيم وبشارة ألهل اإليمان ،(29)

 ،داعوذلك بفرضه القيود على حرية الفكر واإلب ،المنهج الذي يتبعه النظام بأنه يتعمد إلحاق األذى بهو االمتحان 

ا القيود وهذا أنه سيتخلص من هذو  ،يسراً   مه أن ما بعد العسرـوبالذي علّ  ،ولكنه يقسم بعزة الله في قوله )وعزته(

 فالشاعر استعمل اللفظتين في مجرى القسم ليؤكد أن ما بعد العسر الذي ،في يده وليس بيد غيره ألن قيده ،األسر

ألن العسر  ؛سيكون هناك يسر ،من قبل السلطة بكبح أفكارهم من خالل استخدام المنهج الدموي  قيه المفكرون يال

 التأثر دد  أشكالوقد تع، ودليل ذلك ذكرهما في القرآن متتاليتين ومكررتين للّتأكيد ،سريدائما ما يكون مقترنا بال

 .(مبـاشر"التأويلي" ال يرثـــر غواأل ،المباشر األثر) المفردا  القرآنية بينب

                                                           
 . 17، 19قليل من التعري، ص، اللطيف عبد لطفي - 28
 . 9،  2، اآلية سورة الشرح - 29
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وأّول ما  ،عن طريق توكيد داللة المفردة القرآنية بحضور المفردة وداللتها الّسياقّية ن يكو و  : المباشر ثـــــراْل  -1

مايساعد  ،فيرسم معناها في المخيِّلة ،جرسها الواقع في السمع وقع في المفردة القرآنية هو قاريءيلفت نظر ال

ّي للمفردة يقّربه والرسم الّشكل ،على فهم المعنى المراد حتى لو لم يكن المتلقي على معرفة بمعنى المفردة القرآنية

مجرى األشخاص من البصر. فاأللفاظ  في السمع يقول ابن األثير: " األلفاظ تجري  ،(30)من جو الداللة المرادة

ة ووقار. واأللفاظ الرقيقة كأشخاص ذوي دماثة، ولين أخالق، في السمع كأشخاص عليها مهاب الجزلة تتخيل

                        قول الشاعر : ي ،(31)ولطافة مزاج"

 (32) مالي على ذاك ِمر هأ /   ال حول لي أن أجازف بالجزم/ كأني أحبك

ويظهر ذلك جلّيًا بتكرار الشاعر لتركيب )الحول لي( عدة مرا  داخل  ،فبنية الضعف تسيطر على الّنص      

َتَوى  :( من قوله تعالى ة ِمرّ  وقد اقتبس الشاعر لفظة ) ،القصيدة ذ و ِمر ٍة َفاسأ
التي تعني "قّوة الخلق ، (33)

 (35)حاالته الضعف في أقصى فكان استخدامها إلبراز ،وألّن الّلفظة تحمل إيحاًء بالقّوة في أعلى درجاتها ،(34)وشّدته"

وعدم تنقيط التاء المربوطة ومخالفته لقواعد الكتابة العربية له عالمة بتصوير هذا الضعف وهذا الشجن، فصو  

كذلك و والنفس، وفي ذلك إيحاٌء بعمق الحزن واألسى الذي يشعر به، ه بإخراج كمية من الهواء الهاء يسمح لناطق

    : قوله

                                                           

 . 97القرآن في الشعر العربي المعاصر، ص أثر، شّراد عبود شلتاغ - 30
 -أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، دار النهضة: ه وعلق عليهقدم، ثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالم، األثير بنا - 31

 . 172ص ،، القسم األول د.  ،،  طد. ، القاهرة
 ، )ِمر ْه( كذا ورد في المصدر، والصحيح)ِمر ٌة(.110عبد اللطيف، قليل من التعري، ص لطفي - 32
 . 9سورة النجم ، اآلية  - 33
 . 271ص، م 1777، تونس، للتوزيع التونسية الشركةمختار القاموس، ، الزاوي  الطاهر - 34
: إشراف ،شعر لطفي عبد اللطيف، رسالة ماجستيرن الكريم في ، التعلق النصي بالقرآالضبيع حسين ماجدة: ينظر - 35

 . 22 م، ص2008-2007حسين خليفة الرميح، جامعة الجبل الغربي، ليبيا، 
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 (36)ومن أحفاد .. / ر من شيب تنابزنا بما في العم

َقاِب  من قوله تعالى :  فالشاعر يستدعي لفظة ) تنابزنا ( َلأ واأ ِباْلأ َواَل َتَناَبز 
 ،(38)الّتنابز هو" الّتعاير باأللقاب"و  ،(37)

، اهما الّشْيبكس تىالّسن حي التقدم فوما فعله بهما، من  الزمن صديقه، للسخرية من وقد عبر بها عند مزاحه مع

ن واو غّير صيغة الفعل بإبدال ضمير الجمع م وقدورزقهما بأحفاد  ليبّين لهما أّنه لم يبق في العمر إاّل القليل، 

هي دون  هاعاواستد وهما الشاعر وصديقه، طرفين على أن التنابز واقع من للداللةالجماعة للنا الدلة على الفاعلين 

 ،هفي إبراز داللة االضطراب والقلق التي يشعر بها الشاعر ورفيق غيرها لما تميز  به جرس موسيقي وتنغيم أسهم

 .بسبب تقدمهما في العمر وربما دنو األجل

 : ثر غير المباشر )التأويلي(اْل   -2

ارتبط مصطلح التأويل بدايًة بمحاوال  فهم النص القرآني ظاهره وباطنه وكشف معانيه، يقول الجرجاني في       

كتابه) التعريفا  ( بأّن التأويل هو " صرف الل ْفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه 

نة مثل قوله تعالى:  ِرج   ُموافقًا للكتاب والسُّ َميِ تِ ي خأ إن أراد به إخراج الطير من الَبْيضة  (41)يونس : الأَحي  ِمَن الأ

، ثم انتقل التأويل إلى الخطاب (39)كان َتْفسيرًا وإن أراد إْخراج المؤمن من الكافر أو العالِم من الجاهل كان َتْأوياًل "

البحث  الملفوظ أو المكتوب، ولكن يجبالشعري ليبرهن على أّن المعنى والصورة الحقيقة أحيانًا التقف على حدود 

تيح ي والنظر خلف كل هذا للوصول إلى الحقيقة، فما يقوله النص أو يحمله، فالتأويل نافذة على تعددية القراءة،

 .ويمنحها أبعادًا شعرّية جديدة  ،للشاعر حرية أكبر في الّتصرف في دالال  المفردة

                                                           
 . 47ص، م2001، بنغازي ، الثقافي اإلبداع تنمية مجلس، قراءا  في كف سندبادة، اللطيف عبد لطفي - 36
 . 11سورة الحجرا  ، اآلية  - 37
 . 270القاموس، صمختار ، الزاوي  الطاهر - 38
صـ  ،.  ، د ط.القاهرة، د -محمد المنشاوي، دار الفضيلة: ف الجرجاني، معجم التعريفا ، تحعلي بن محمد الشري - 39

19 . 
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 بيده تأخذو  المتلقي تغوي  التي باإليحاءا  مليئة مفاتيح النص تكون  أن على المعاصر الشاعر حرص وقد      

 فالمفردا  القرآنية بوصفها عناوين للنص "تحشد ذخيرة المتلقي التأويلية، وتستدعي ثقافته الفكرية؛ النص، متن إلى

في  ، وهذا ما نجده(40)لتعثر على مخرج تأويلي مناسب، يفضي إلى معنى يفصح عن أبجديا  النص اإلبداعي"

 :( التي يقول فيها الشاعر سوءة قصيدة )

 /رِ ين في الط  الجناحيأ  انتهاء   اكَ دَ يَ /   هأ إليأ  نزعأ أف/   ك اإلثم  ت  وعز    / هِ يأ لَ عَ  دأ شهَ أَ ك ، فزاد   كَ فساد  

 هأ../نيأ الج لقاءَ / ي التدل   ن  ره  وأ مى ، دَ الد   وكل  /   هأ يأ دَ في يَ  سلسلةٌ  والحلم    / ح  بأ ه الص  ت  بَ عأ ك ل  ل  يأ لَ 

  .(  41) ؟!يهأ أتَ عن سوأ  والكشفِ /    ع بالطينِ ت  مَ ر هذا الت  غيأ  ة أرجوجةٌ م  ثَ أَ 

داللة األولى للفظة سوءة فال ،في الّسياق هذه اللفظة تحمل داللتين قرآنيتين وذلك لورودها في نصين قرآنيين مختلفين

َف ي َوارِ   -  –وهي مستمدة من قصة ابني آدم  ،هي)الجثة( ِض ِلي ِرَيه  َكيأ َرأ َحث  ِفي اْلأ  يَفَبَعَث الله  غ َراب ا َيبأ

َءَة َأِخيِه  َسوأ
َوَس   ومن قوله تعالى: ،من قصة آدم وحواء في الجّنة ، والّداللة الثانية)معصية الله( مستمدة(42) َفَوسأ

َما َما و   ِدَي َله  َطان  ِلي بأ يأ َما الش  َءاِتِهَما و َله  َما ِمنأ َسوأ ه  ِرَي َعنأ
هاتين الّداللتين معصية الله في  الشاعرويؤكد  ،(43)

، األمر الذي (44)من النص في الّسطر األخير سوأتيه()لفظة من خالل إيراده ،ومعصية الله في األرض ،الجّنة

                                                           

، 2:، ع28:م، مج2011النجاح لألبحاث،  عماد الضمور، وظائف العنوان في شعر نادر هدى، مجلة جامعة - 40
 .  1221ص

نزع( بهمزة ، وقد ورد  في النص هفوا  لغوية مثل)فأشهد، فأ104في كف سندبادة، ص اللطيف، قراءا لطفي عبد  - 41
عليِه( فأشهد عليْه( والصحيح )اللغوية مثل) ويعد تسكين أواخر الكلما  كتابة من المخالفا  وصل،قطع والصحيح همزة 

د بين الصورة الكتابية واإليقاع الشفوي .  وكأّن الشاعر وح 
 . 44اآلية  سورة المائدة، - 42
 . 17سورة األعراف ، اآلية -  43
 . 42ن الكريم في شعر لطفي عبد اللطيف، صالتعلق النصي بالقرآ ،الضبيع ماجدة: ينظر - 44
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بحيث تصبح  ،الّنص إّنما هو تفجير طاقا  كامنة في ،فلم يعد األمر مجرد اقتباس بعمق أثر النص القرآني، يوحي

          . (45)ال مجّرد أصوا  وكلما  مقّيدة الّداللة ،النصوص القرآنية حّية نابضة في الّضمائر على الّدوام

وفي كقوله: ،واستعمل الشاعر المفردا  القرآنية في إبراز المفارقا   والقلق الصُّ

   (46)أتطل ع منها أبحث عني /   إلى مشكاة واحتجت  /   فغبت أنا عني/  غابت عيناك  

َباحٌ  )المشكاة( تحيلنا إلى قوله تعالى: فلفظة    َكٍاة ِفيَها ِمصأ ِض َمَثل  ن ورِِه َكِمشأ َرأ َماَواِت ِواْلأ ، (47) الَله  ن ور  الس 

الشاعر داللة النور التي تحدث عنها الله عز وجل في هذه اآلية لمحو ظلمة الضياع والشك والقلق التي  وّظفوقد 

يشعر بها و" ليلّف انفصام أناتين عاشهما الشاعر بفعل الحركة من الخارج إلى الحركة البنائية من الداخل والبحث 

 .( 48)عن االهتداء "

ألّن الّنص يستطيع أن يتحرك في إطار تقنيا  فّنية وبنى جمالّية  عميق، يةالمفردة القرآن أثروبهذا ُيرى أّن     

من  إّنما يقوم باستدعاء الخطاب كامالً  ،جزئية داّلة بعينها من خطابها رالشاععندما ينتقي ف ،أكثر ثراًء وإشارّية

 .خالل هذه المفردة 

اآلفاق  تفتحو لنصوص الشاعر، الجديدة  الرؤيةفي تشكيل القرآنية  اآليا  تراكيب ساهمتالتراكيب القرآنية :  -ب

ها رائعة أشبه بلوحة فنّية فيها من الّتمازج والّتقاطع مايجعل هدائفتغدو قص ،الممتدة التي تغني الفضاء الشعري 

                                                           
،  .د، ط.د، 4:ط، العربي الفكر دار،  عاصر قضاياه وظواهره الفنيةالشعر العربي الم ،اسماعيل عزالدين :ينظر - 45

 . 42ص
 . 120، 711قراءا  في كف سندبادة، ص، اللطيف عبد لطفي - 46
 . 42، اآلية سورة النور - 47
 . 42ن الكريم في شعر لطفي عبد اللطيف، صالتعلق النصي بالقرآ ،الضبيع ماجدة - 48
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 تجاوزها لب الحرفي النصي االقتباس حدود الشاعر عند يقف ولم ى،إلى كلما  أخر  كلما  تحيل فالقصائد، (49)

، تقنية االقتباس التحاور وتوسيع على العالقة وُبِنيت الشعرية، تجربته إثراء على ساعد  أرحب تناصية آفاق إلى

  .  (50)واعشق واقترب /  وشد القلب ...  /ال تمت من طعنة القاتل نسيانا   ومن ذلك :

دأ  فالسطر األخير من المقطع يحيلنا إلى قوله تعالى:   ج  في هذا  فالشاعر ، يعالج (51) َواقأَتِربأ َكال  اَل ت ِطعأه  َواسأ

ر وخيانة من بين تلك األسباب طعنة غد ،بتعدد األسباب  ية المو  التي تواجه األمة العربية والتي تعددضالنص ق

لسطين، فتتناسى هذه الحكوما  قضية ف ،االحتالل ليسيطر على شعوب األمة نهابسبب حكوما  االئتالف التي كوّ 

ُتَقوِّي على قلوبها و  وأن تقوم الشعوب بالشد ،ستسالم أمام هذه الطعنة الغادرةولكن الشاعر هنا يدعو إلى عدم اال

ق االلهي العشق هنا العشو  ،من كل أذى فتعشق أوطانها وتقترب من الله بدعائها فهو ناصرها وعاصمها ،عزيمتها

حاني حب رو  ،شهوة دنيوية أو رغبة مادية ةعن أي همن درجا  المحبة لدى الصوفية وهو حب منز   وهو درجة ُعليا

،  ولم يتخل عن الداللة المعنوية وهي الصبر على (52)يمان الالمحدوداإلو  ،وعشق ال يزول ،يواكب سمو الروح

ي فاستخدام الشاعر)ال( الناهية فاقترب (  –واقترب  اعشق،× ال تمت، اسجد× له ) ال تطعاآلالم والتوكل على ال

قد و بداية هذا المقطع للحّث على عدم االستسالم والتمّسك بالغاية والهدف حتى االقتراب منه ومن ثّم الوصول إليه، 

ومن  ،، واالقتراب( دورًا في إبراز القلق واالضطراب الذي يجتاح نفس الشاعرق)العش حروف القلقلة في لفظتي أّد 

 ذلك قوله : 

                                                           
ن ومحمد الشلطامي وإدريس ب علي الفزانيلليبي الحديث)التناص القرآني في الشعر ا ،الكالمي مولود ناجية ينظر: -49

 . 117، ص(ليبيا – مصراتة جامعة عن فصلية بصورة تصدر محّكمة علمية مجلة)الطيب( أنموذًجا، مجلة الساتل
 . 81ص، م 2001، طرابلس، تونس ،للكتاب العربية الدارعيناك صورة للصدى، ، اللطيف عبد لطفي - 50
 . 20اآلية  ،سورة العلق  - 51
 ذم،2017أسرار العشق بين التصوف اإلسالمي والمسيحي، يونيو«..الحب مقاٌم إلهيٌ »زكي، نهاد  ينظر: -52

islam-and-christianity-between-https://www.sasapost.com/love  . 

https://www.sasapost.com/love-between-christianity-and-islam
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َقاَل َربِ  ِإنِ ي َوَهَن الأَعظأم  ِمنِ ي   يبدو أثر اآلية الكريمة:ف ،  (53).. لنبلغ نحن العتي   ا / الرأس شيب ومشتعلَ 

با   َتَعَل الر أأس  َشيأ َواشأ
 وذلك " ليفيد مع لمعان ،يزاً يتم على موقعها النحوي كونها وقد حافظت لفظة )شيبًا( ،(54)

 ،ملتهوأّنه استغرقه وَعم  جُ  ،وأّنه شاع فيه وأخذه من نواحيه ،الّشمول ،أصل المعنىيب في الرأس الذي هو الشّ 

ل( يضفي داللة نفسية توحي بالشعور بالقلق والّتوتر )مشتعِ  كما أّن اسم الفاعل ،(55)حّتى لم يبق من الّسواد شيئًا "

د هذه الدّ  ،والفناء والخوف من الّضعف والِكَبر وُدُنوِّ األجل َوَقدأ  اللة في السطر الثاني مع قوله تعالى:ويعضِّ

ِكَبِر ع   ِتيًّا َبَلغأت  ِمَن الأ
انتظار الشاعر تحقق األمل والمعجزة كما ب وحيوكأن التحام التركيبين في مقطع واحد ي(56)

 . زكريا  نبي الله مع حصل

 واضحًا وجلّيًا يسهل على المتلقي معرفة المرجعية النصية له كقول الشاعر :  وقد يكون األثر    

 ر  حــــ  ر أبــــأ ابــــِ كـــــَ اْلَ  ِب فــــي أدَ  ت  مـــــأ الص  
       

 يـــــل  لــــِ قــــَ  اد  دَ الــــمـــــِ  ز  عــــَ  وأ لــــَ  ر  حــــأ بــــَ والــــأ  
 لأ هـــــَ  ر  حأ بَ هـــــا الأ نأ مِ  انَ ي كـــــَ ب ِ رَ  ات  مـــــَ لِ كَ  

 
 ( 57) يـــــل  لِــ قَــ هـــــا الــأ وقـ  لــ  خــأ ا مَــ هـــــَ ي لَـ فِــ كــأ يَـ  

ر  ِمَدادا  ِلَكِلَماِت َربِ يق ل ل   فالكلما  المتناثرة في النص تحيلنا إلى قوله تعالى:   ر  قَ  َلَنِفدَ  وأ َكاَن الأَبحأ فَ الأَبحأ َل َأنأ َتنأ  دَ بأ

ِلِه َمَددا   َنا ِبِمثأ َكِلَمات  َربِ ي َوَلوأ ِجئأ
بـ)أدب في البيت األول يشير اتجاه جديد في األدب عرف ر فالشاع ،(58)

عامل وأّن اللغة التي يت ،الكلما  مهما كانت دقيقة فليس بوسعها أن تعبر عن كل ما نريد أن   ، ومعناهالصمت(

وقد استخدم  ،قاصراً ب ويبقى األد ،ال تحدث أي تغيير في الوضع اإلنساني، األساسية معها األديب على أنها أداته

                                                           
 . 18، ص ليل من التعري لطفي عبد اللطيف، ق - 53
 . 4سورة مريم ، اآلية  - 54
 100، ص.   ، د ط.د، القاهرة  -محمود شاكر، مطبعة المدني :علق عليه، دالئل اإلعجاز ،الجرجاني القاهر عبد - 55
،101. 

 . 7سورة مريم ، اآلية  - 56
 .  72، 71ص، دمعة الحاديلطفي عبداللطيف،  - 57
 . 101، اآلية سورة الكهف - 58
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السخرية واللمز  في ولجأوا إلى أساليب تكتيكية معقدة ،اللغة وزيفهالصمت ليبرهنوا على عجز لأنصار هذا االتجاه 

تعجز  يثحوالشاعر هنا يحدث مقارنة بين أدب الصمت ء وغيرها، واإلبهام والتعريض واالستعارة والدعابة السودا

له عز   الكون مدادًا لكلمابحار اللغة في أن تكون مدادًا للتعبير عن خوالج النفس، كما يعجز البحر في أن ي

 .وجل

ركيب بحيث ُتْحدث المقّوما  األسلوبّية والمعنوّية التي يمتلكها هذا الت ،وقد يستحضر الشاعر الّتراكيب القرآنية     

   : ، مثلفي الّنص وأثرًا ينتج عنه تشاكٌل بنيوي وخطابي تفاعالً 

ثي يا أرض أخبارك . قولي   ث  د ِ حَ ت   ذٍ ئِ مَ وأ يَ  تعالى:  فيه أثر قوله يتجلىفالمقطع ، (59)لغة الزلزال أقوى   / حدِ 

نيا وفنائها،  (60)ا هارَ بَ خأ أَ  يجعل منها لتلك المعاني واألبنية  الشاعر يقتبس وقد،  وهو يحمل داللة انتهاء أمر الدُّ

 االقتباس كون هذاوي ،(61من عناصر نبرته وأسلوبه وعنصراً  ،من رؤياه الشخصية إزاء الكون والشعر والحياة جزءاً 

 : ناشاعر قول كألنه يتطلب من المتلقي جهدًا ليدرك المرجعية النصية للتركيب المستدعى  ا؛خفي

ٍل  قوله تعالى :  النص يحيلنا إلى مضمون فأثر  ،  (62)قلبانأ .  ،أنا  ،مالي   /وقلبي واحٌد  م ا َجَعَل الَله  ِلَرج 

ِفهِ  ِن ِفي َجوأ َبيأ مِ نأ َقلأ
 .( اإلفراد والتثنية تأكيد للبنية التي يتأسس عليها المقطع وهي ) اآليةذه ، فه( 63)

 .(64)زادوهم رهقا وكروب/ من عاذوا بالجن افتتنوا: قوله ويبدو األثر المضموني للنص القرآني في  

                                                           
 . 90 عيناك صورة للصدى، ص، اللطيف عبد لطفي - 59
 . 1، اآلية سورة الزلزلة - 60
يم السعافين، إبراه :إشراف، ، رسالة ماجستيرالتناص في الشعر العربي، التناص الديني نموذجا، الزواهرة ظاهرينظر :  - 61

 .   27م ، ص2011الجامعة األردنية، 
 . 7قراءا  في كف سندبادة ، ص، اللطيف عبد لطفي - 62
 . 1، اآلية سورة األحزاب - 63

 .، )كروب( كذا ورد في النص والصحيح)كروبًا( بالنصب 121قراءا  في كف سندبادة ، ص، اللطيف عبد لطفي - 64
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ا  : يقول تعالى وه مأ َرَهق  َن الأِجنِ  َفزَاد  ِس َيع وذ وَن ِبِرَجاٍل مِ  نأ فالشاعر يحاول الوصول ،  (65)َوِإن ه  َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اإلِأ

 مع هذه اآلية للداللة على أّن أحد وسائل الوصول إلى المعرفة وبسبب عجزه وامتناع أسباب الوصول، فقد تناّص 

 في )الرهق( الذي عفي كون االستعانة بهم إّنما هي فتنة للوقو  ،ورها)افتتنوا( دَ  وهنا تؤّدي لفظة (، الجن: ) للمعرفة

 مضيفًا لفظًا آخر وهو )كروب( ليدلِّل على مالزمة الكروب القتراف اآلثام .، (66)يعني" خطيئة وإثمًا"

ناخ القداسة على وبث م ،طاقة الروحيةال الستمداد نفسها، أنساقه بتراكيبه و وهو حضور النص القرآنيالتنصيص : 

 ويورده تأكيداً  ،ابالمضامين التي يريد التعبير عنه حافالً  اً تعبيريّ  اً فالنص القرآني يمثل للشاعر" نّص  النص الشعري،

وهو إيجاد قرينة بين لحظا  المواجهة والتأييد الرباني وهذا يضفي على المضمون قداسة  ،لما يريد التعبير عنه

الذي يجعل البنية النصية مغلفة بطابع إيحائي يتجاوز اللفظة العادية ويسمو بها فوق  ،تتكامل مع اإلبداع الفني

 ومن أمثلته : (67)مستوى الكالم العادي "

  /فذلك تاريخ محنة حاملها   /خفن النجاح   /وخفن الهزيمة /فقن منهاكل الخالئق أش / " عرضنا اْلمانة "

 ( 68)هو اإلرتياحأ .  ذاما /  فإني أدركت  / ما أالقي .. يَأِعنِ ي عل  /وابتداء الجراحأ 

                                                           
 . 9سورة الجن ، اآلية  - 65
 ،م2009، 1:بيرو ، ط -مؤسسة الرسالة ،عبد الله التركي، ومحمد عرقسوسي :تح، الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي - 66
 . 281، ص 21:ج
م، 2007،  1:األردن، ط -دار مجدالوي ، التراث في شعر عز الدين المناصرةالتواصل ب، الخضور عيسى صادق - 67

 .110ص
، )علي، اإلرتياح( كذا ورد في النص والصحيح)على(  14، 12قراءا  في كف سندبادة ، ص، اللطيف عبد لطفي - 68

 .بألف مقصورة ، و)االرتياح( بهمزة وصل
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َض  : سطر يتجلى أثر اآلية الكريمةففي هذه األ َرأ َماَواِت َواْلأ ََماَنَة َعَلى الس  َنا اْلأ َنَها َفَأبَ  َوالأِجَبالَ  ِإن ا َعَرضأ ِملأ َن َأنأ َيحأ يأ

وال   َسان  ِإن ه  َكاَن َظل وما  َجه  نأ َها َوَحَمَلَها اإلِأ َن ِمنأ َفقأ  أتاحإن استدعاء النص القرآني باستخدام التنصيص  ، (69)َوَأشأ

ليست جديدة  وهي ،اإلنسان ابتلي بهاالتي الوجودية المحنة للشاعر استلهام معانيه، حيث أحال محنته الخاصة إلى 

من على مخلوقاته فخفن حملها و  فمنذ بدء الخليقة عرض الله األمانة ،من صنع عصره وإنما هي قديمة قدم خلقه

فالشاعر أراد أن يبّين أّن هذه المحنة  جهوال، ولكن حملها اإلنسان الذي كان ظلوماً ، ثم عرضها على آدم فحملها

 كانت بسبب جهله وظلم نفسه. ،الدنيا التي يمّر بها اإلنسان في هذه

    ومن ذلك قوله : وقد يتجلى األثر ولكن على نحو مفارقي ،      

           ،(71) اهَ الَ قَ ثأ أَ  ض  رأ اْلأَ  تِ جَ رَ خأ أَ وَ  قول تعالى: ي ،(70)ال اْلرض ألقت للمدى أثقالها  /ال منطق الطير انتهى

ثبا  إلى من اإل تغيير الداللة وتبدو المفارقة من خالل، (72)تأ ل  خَ تَ ا وَ يهَ ا فِ مَ  تأ قَ لأ أَ وَ   تأ د  م   ض  رأ ا اْلأَ ذَ إِ وَ  و:

لقاء على األثقال، وبين الفعل مد  والصيغة االسمية منه ويظهر الّدمج واضحًا من خالل تسليط فعل اإل ،الّنفي

وجمالية المفارقة منبسطة في سياق النص، فالحقيقة القرآنية أن للوجود نهاية وهو المو  ويليه البعث وإخراج  ،المدى

 األثقال، أّما حقيقة الشعراء فال نهاية لهمومهم ومعاناتهم كما أّن اللغة ال نهائية الدالال  والرؤى .

          :ومن ذلك قوله  ( القسم أسلوب )من األساليب التي استخدمها الشاعر : اْلساليب القرآنية  

َحى والل يِل إن ي َميِ ٌت م را  َو لوأَعه ِغ فيما َغن ِت اَْلشواق  َوقأَعه / والض  َنى إلى موطني .. مَ / ِإنأ أنا َلمأ أ صأ َما أدأ ه  نأ ِمنأ

َعه داِن ب قأ َعه /الِوجأ ِق َسمأ دأ وَن الصِ  ِني .. فال ِذي في مر ذا  /َمنأ َتَغن ى ِفيَك .. أم من َسد  د    /سقيت ردعهاال ت ِجبأ

                                                           
 .72سورة األحزاب، اآلية  - 69
 . 70عيناك صورة للصدى ، ص، اللطيف عبد لطفي - 70
 . 2سورة الزلزلة ، اآلية  - 71
 . 1،  4سورة االنشقاق، اآلية  - 72
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َبه  ، لم يرد هذا  (74ى جَ ا سَ ذَ إِ  لِ ليأ ال  وَ  ى حَ الض  وَ   عالى:قول تي ، ( 73)موطني الزلت أمضى مبحرا في ألف غ رأ

، (75)أن يقسم الله بآياته التي خلقها في هذا الكون الواسع وليس غريباً  ،من القسم إال في كتاب الله عز وجل النوع 

الضحى والليل  ( أن يستخدم الُمْقِسمَ  استدعى) هو ما ،( الَمْقِسمْ  فالمكانة الجليلة التي يحظى بها)الُمْقَسُم َلُه( عند)

وءة بلوحا  كما أّن القصيدة ممل، على قدرته سبحانه وتعالى من األوقا  المباركة التي تدلُّ ( كونهما  ُمْقَسمٍّ ِبهْ  كـ)

من الطبيعة الجميلة الدافئة التي تذكر الشاعر بوطنه ) الضحى (، أّما ) الليل ( فهو معادل الغربة والحزن  مشتقة

 (76)وانتهى خفاق معطيها وعب الليل راحه/  مزقت من موته العاطي إلى الم عأِطي صباحه يقول:

 :لهذا العصفور السعيد بأجنحته وعذوبة الطبيعة من حولهويرى وطنه في )القمري(، فيرسم لوحة 

ِقي ِقراَحه َحى َتسأ ِء الض  َدس  ِفي د فأ و َجَناَحه /  ريشٌة َتنأ ِري ِإذ َتكأس  مأ َحَة الق  ِطِني َيا َفرأ                    (77)َموأ

ّونا  جزءًا داعمًا لمك لتكون  وقد استخدم الشاعر داللة صيغة القسم الجليلة هذه، وأدخلها ضمن بنية نصه،     

فالشاعر  ،عن وطنه بعدهفالشاعر يعالج في هذا النص قضية الغربة التي تختلج في قلبه وعقله بسبب  ،هذا النص

ا الُمْقَسُم َلُه على المكانة الجليلة التي يمتلكه ( ليدلل  الضحى والليل ولوعة لوطنه، ويقسم بـ) يقسم بأنه يمو  شوقاً 

في  الت قائمةز وإن تغّرب وابتعد عنه فمحبته ال في قلب الُمْقِسِم، وليؤكد لوطنه بأّنه لن يتخلى عنهوهو)الوطن( 

 (78) هراحل ، حتى وإن زادي اْلسى ، فهو المحب   /ه موطني ال زلت أمضي مبحرا في ألف غرب  قلبه:

                                                           
، )لوعه، وقعه، بقعه، سمعه، ردعه، غربه( كذا ورد في المصدر ،  99دمعة الحادي ، ص ،ي عبد اللطيف لطف - 73

 .والصحيح التاء المربوطة بنقطتين ) لوعة، وقعة ...( 
 . 2،  1اآلية  ،سورة الضحى - 74
 .  29م، ص1787، 2:األردن، ط -دار الفرقان ،من أساليب القرآن ، إبراهيم السامرائي ينظر: - 75
 .92صدمعة الحادي ،  ، لطفي عبداللطيف - 76
 .92ص ،المصدر نفسه  - 77
 . 99ص ، المصدر نفسه - 78
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تآويل  تفهمني كل   /ي ر كَ تفس  أَ  نأ أَ  حاول  أ  سَ  (:  الدعاء ومن األساليب القرآنية التي استدعاها الشاعر أسلوب)

 (79)..!  مأ اَل سَ  ..مَ اَل : سَ  .. تقول   ينِ تَ فَ شَ   /:نأ الخالي مِ  ن  الزمَ  ه  تأ ال  مَ  /.. واآلالمأ ... جميل والصبر    /اْلحالم 

ص يحيلنا والّسالم في هذا الن ،( من أكثر الصيغ ورودًا في نصوص شعراء الحداثة الّسالم وتعتبر صيغة الدعاء بـ)

ت م :قوله تعالىآيا  كثيرة في القرآن منها إلى  ك مأ ِبَما َصَبرأ َساَلٌم َعَليأ
)80)   ََم و َم َيم وت  َوَيوأ ِلَد َوَيوأ َم و  ِه َيوأ َساَلٌم َعَليأ

َعث  َحي ا   الل الموسيقية الفياضة، والظ( من " الخصائص  الّسالم ) ما تحتويه لفظةقارئ وال يخفى على ال ،(81) ي بأ

بي في وإذا كان القرآن أغنى أثر أد ،في القلوب الموحية ما يجعله حلو الوقع في اآلذان، سريع التمكن من االستقرار

ة وألهل لغة أهل الجن –السالم  –من حيث الموسيقى اللفظية، وإذا كان هذا القرآن قد اتخذ من هذا اللفظ  لغة الضاد

ها قلم عبقرّيًا للعروض البالغّية العليا التي ال يتعلق ب اء والمرسلين... فألّن القرآن ما يزال مجاالً الوحي من األنبي

اعر كان لها أثر في النص، فالش (الّسالم  )كل هذه الخصائص التي تتمتع بها لفظة  ،(82)كاتب من ُكّتاب العربية "

عد هناك من يدعو إلى الّسالم، السالم الذي هو تحية أهل يشكو من الزمن المعاصر الذي أصبح مليئّا باآلالم ولم ي

بحث في القلوب، هي ما ي الجنة أهل الرحمة، فالخصائص الموسيقية الهادئة التي تنبعث من حروف هذه اللفظة

عنه الشاعر، فاالضطراب الذي يحتوي الشاعر اآلالم التي تحيط به هي أمور مقلقة مزعجة، جعلته يبحث عن 

 خال من دعاة الّسالم .   الذي هذا الزمن فيو  في الدعاء بالّسالم،   دوء الذي وجده الراحة واله

                                                           
 . 19طيف،  قراءا  في كف سندبادة ، صلطفي عبد الل - 79
 . 22سورة الرعد، جزء من اآلية  - 80
 . 11سورة مريم ، اآلية  - 81
 . 88ر القرآن في الشعر العربي الحديث، ص، أثشّراد شلتاغ - 82
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ْأُن َوَجْمُعُه ُأُموٌر وَ  ( وهواْلمر) ومن األساليب التي استدعاها الشاعر في نصوصه أسلوب      َمْصَدُر في اللغة" الش 

" طلب الفعل ، و يقصد به عند البالغيين (83)َأَمْرُتُه ِإَذا َكل ْفُتُه َأْن َيْفَعَل َشْيئًا َوْهَو َلْفُظ َعامٌّ ِلأْلَْفَعاِل َواأْلَْقَوال ُكلَِّها "

  /شوا هل من بقايا البتساماتفت  مر من محاكم التفتيش(:  في ) أواومن ذلك قوله ، (84)على وجه االستعالء واإللزام "

   /استعينوا بالصاله  /ما الذي يخفيه في سر /وانظروا فوق الثرى ما المست منه الجباه/تخبيها أسارير الشفاه

ا هَ ي  أَ  ايَ   :قوله تعالىوأسلوب األمر في  ( 85)أحالمهم ...   /إنجيلهم .. إسالمهم   /فتشوا أيامهم ... أقالمهم 

، حقيقي بصيغة فعل األمر )افعل(، المقصود (86) ينَ رِ ابِ الص   عَ مَ  هَ اللَ  ن  إِ  ةِ اَل الص  وَ  رِ بأ الص  بِ  واأ ين  عِ تَ اسأ  واأ ن  امَ ءَ  ينَ ذِ ال  

منه اإلرشاد والتوجيه دون اإللزام، فأرشدهم لالستعانة بالصالة التي تعتبر الوسيلة المباشرة للّصلة بالله تعالى، 

ويعالج النص الشعري قضية الكبت والقهر الذي تنتهجه السلطا  الحاكمة على الرعّية، فجاء بصيغة اآلية الكريمة 

عينوا بالصالة (، والشاعر هنا ال يقصد ظاهرة الكالم بل بنى الكالم على المفارقة الساخرة ، وقد ُبِنَي النص ) است

على سلسلة من أفعال األمر تدّل على الممارسة القمعية حتى على األفكار واألحالم من هذه األفعال ) فتشوا، 

وامر من محاكم التفتيش ( وهي ليست أوامر على سبيل ابحثوا، انزعوا، انظروا (، وتشي بذلك العتبة النصية ) أ

 الحقيقة ، بل تدّل على مدى القمع وخوف السلطة من أي أمر قد يهدد قيامها ووجودها.     

ن ع  : القصص القرآني هو سرد ألحداثٍّ مضت من الزمان ، وأخبارٍّ ال يعلمها إال الله القصص القرآني -د

 رة،بالء األقوام من  الرسل والدعوة واإليمان، تحمل هذه القصص الحكمة والعرسلٍّ وأقوامٍّ انتهوا، ومواقف هؤ 

 عن الجدل والمماحكة، شأنه في هذا شأن "هو أحد األساليب التي حملها القرآن ليحاجج بها الّناس، وليقطعهمو

                                                           
، د. ط ، بيرو  -األصفهاني، المفردا  في غريب القرآن، تحقيق وضبط : محمد سيد كيالني، دار المعرفة الحسن  - 83
 . 21  ، ص د.
 . 28القاهرة، ص -م، دار األفاق العربية2009، 1عبد العزيز عتيق، علم المعاني، ط: - 84
 . 84لطفي عبد اللطيف، عيناك صورة للصدى، ص - 85
 . 122 سورة البقرة ، اآلية - 86
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مشاهد وغيرها من الما جاء في القرآن من أساليب االستدالل والمناظرة، والتعجيز، والوعد، والوعيد، والتهديد. 

خضع وت ،فالقّصة القرآنية تتخذ من الّصدق والحقيقة مقياًسا لها ، (87)في القرآن الكريم كله " والمواقف المبثوثة

 ؛هالذلك فهي ال تشبه القصة الفنّية في موضوعها، وطريقة عرض ؛وسائل الّدعوة ىحدإفهي ُتعّد  ،ألغراضٍّ دينية

فـ"  ،فهي تمتلك العديد من الّسما  الفنّية وخاّصًة سمة الّتصوير ،ا  الفنّيةولكن هذا ال يعني افتقارها للسم

الحظنا أّنه  من الّصور والمشاهد، بل الّتعبير القرآني يؤلف بين الغرض الّديني والغرض الفّني، فيما يعرضه

 . (88)ية"الجمال الفن يجعل الجمال الفّني أداة مقصودة للتأثير الوجداني، فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة

الشخصيا  واألحداث  دعديوقد شّكلت القّصة القرآنية للشاعر آفاقاً تحتضن تجاربه وُرؤاه وتطلعاته، فقد مّدته ب      

في خاطره، ألّنها تحمل قيمًا إنسانّية معجزة، لذا يقوم باستدعاء بعض عناصر  لالتي ساعدته في البوح بما يجو 

 ( في خطابه الشعري كإشارا  من الممكن أن تتشابه أحداث، شخصيا ، حوار، مكان ) القصة القرآنية أو أغلبها

وذلك  ،اصرةعمن تقنيا  وتداخال  أو مالمح شخصّية مفي شعره تتفارق بسبب ما يضيفه عليها  أو أو تتوازى 

تعير أو ينكر بعض عناصرها، ولكّنه فقط يسة لغرض صناعة دالال  جديدة، وذلك اليعني أنه ينفي القصة القرآني

،  (89)ي نفسهتعّبر عما يختلج فويوّظفها توظيًفا مغايرًا لتوليد داللة  ،سة والحية في الوجدانبعض العناصر المقد  

بقيًا باستدعاء عناصر القصة القرآنية واإلشارة إليها ميكتفي الجزئي  جانبالففي كان هذا األثر جزئيا وكليًا،  وقد

الكلي فإّن  انبجا في الأمّ  ،واستخدم تقنية الّتآلف لصنع الّتماثل ،ذاته الشاعرة خارج الحدث مكتفيًا بالّسرد فقط

في العنوان  شاعرال يحصرهاف عنوان القصيدة قرآنيةالمفردة ال وغالبًا ما تمثِّل ،تّتسع األثر المساحة التي يحتّلها

                                                           
 . 8م ، ص1772، 2:بيرو ، ط -دار المعرفة، القصص القرآني في منظومه ومفهومه، الخطيب الكريم عبد - 87
 . 114ص، م2002، 19:ط، القاهرة_ الشروق  دارالتصوير الفني في القرآن، ، قطب سيد - 88
 . 78، 77صن الكريم في شعر لطفي عبد اللطيف، التعلق النصي بالقرآ، الضبيع ماجدة: ينظر - 89
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من  ثرمن خالل استحضار أك ،ويبني عليها نّصه الّشعري، محاواًل استبطان مجريا  القصة و تكثيف عناصرها

 .( 90)الجزئي الذي يقوم على أحد عناصر القصة فقط األثر بخالف األثرعنصر في 

 ( : أوال :) الحدثالجزئي للقصص القرآني  اْلثر  -أ 

ي سبيل دعواتهم ف   –عليهم السالم  –ويقصد بالحدث القصصي، تلك الوقائع التي تعّرض لها األنبياء والرسل     

 .القّصة القرآنية من العناصر المهّمة في، وهو لإليمان بالله، أو قاموا بفعلها وإنجازها

 -  -ض لها نبي الله يوسف التي تعرّ  ، تلكومن أبرز األحداث شيوعًا في شعر لطفي عبد اللطيف      

 ،فحياته مملوءة بالمحن واالبتالءا  التي جعلت الشاعر يستدعي منها جزئّيا  تتالءم مع رغباته الّشعورية والفّنية

لأم  َتأخ ر :قولي ز   /َوح  مأ ه  الر  د  بٌ جَ َفَما ِمنأ َعِزيٍز ي ِخيف ه   /باْلرصفة / َكيأ َيَتَعل م ما َقصأ  دأ

ِشَفهأ  لأم َك    /وما عاَد ي غأِريَك أنأ َتكأ َر ح  َزَفهأ   /تأخ  َتنأ  .( 91)كل  الَخزَاِئِن م سأ

ففي أصل الحدث  )الحلم( عن طريق آلية استدعى الشاعر في هذه األبيا  حدث الرؤيا في قصة يوسف   

وير ولكن الشاعر قام بتغيير مضمون الحدث وتح ،  البشرية من الجْدب واستنزاف الخزائنذأّن الّرؤيا هي التي أنق

الحلم مّما أدى إلى الجدب واستنزاف الخزائن مستخدًما تقنية المفارقة، والقصد منها الداللة على  أحد جوانبه فأّخرَ 

 فقدان األمل وفوا  األوان. 

ى َوَلوأال أنأ َأرَ :    ماثلولكّنه يستخدم هذه المرة تقنية الت - -آخر من قصة يوسف ويستدعي الشاعر حدثاً    

َوا َك الل هأ َف َرب ه  َكي يتأر  ل وِل لم ا َقدأ تَهي تأ َله  / الب رأَهاَن ي وس  َجة  الَمذأ َله /َلَكاَنتأ َزوأ ِري َأتأَقَنتأ قتأ وكاَن أنأ   / َلَعمأ

َفى َتَلى ِباللِه ِفي الَمنأ َله / اخأ وَنَها َدوأ َنَع د  ِفيًّا أحب  اللَه  / ِلَيصأ ٍد َوَمنأ َله   /َنبيًّا كان َلم ا ق طِ َعتأ َأيأ َثَق في الهوى َحبأ أوأ

                                                           
 . 80ص، المرجع نفسه  ينظر: - 90
، )باألرصفه، مستنزفه( بالهاء كذا ورد في النص،  91،  90عبد اللطيف، قليل من التعري، ص لطفي - 91

 والصحيح)باألرصفة، مستنزفة( بالتاء المربوطة .
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له  / ِر يا عبأ َرأة َوَراء الظ هأ وَنَما امأ َرِحي/عظيم ا د  ب ٍر ، فاَل ، ال تفأ َذا َكيأ ي ِقيَم َحاِكٌم   /وحتى ِإنأ قِميِصي ق د  ِمنأ د 

َله  وِرِهم ه م  العظماء  ال أ   /َعدأ َثى َوَراَء ظ ه  عن  من قّصة يوسف أحداثٍّ  عّدةجزئي ا  الشاعر فقد استدعى، (92)نأ

َوَلَقدأ َهم تأ ِبِه َوَهم  ِبَها َلوأاَل  قول تعالى: ي، والّسجن( يأحداث )المراودة، وتقطيع األيد ،طريق المفردا  والتراكيب

َشاَء  وَء َوالأَفحأ ه  الس  ِرَف َعنأ َلِصين إِ َأنأ َرَءا ب رأَهاَن َربِ ِه َكَذِلَك ِلَنصأ ن ه  ِمنأ ِعَباِدَنا الأم خأ
المراودة عند لطفي عبد و ، (93)

ه الذي وقع عليه من اآلخر وكذبها فيما رمته بإلى االفتراء  وقد أشار الشاعر ،الكشف والبوح والمواجهة: اللطيف

َرِحي  وشهادة شاهد من أهلها بقوله : فأراد البوح بدليل براءته ب ٍر ، فاَل ، ال تفأ َذا َكيأ   / وحتى ِإنأ قِميِصي ق د  ِمنأ د 

َله ي ِقي   َدَها َلَدا ه تعالى: لتحيلنا إلى قو  سطرفاأل، (94)َم َحاِكٌم َعدأ َفَيا َسيِ  ب ٍر َوَألأ تأ َقِميَصه  ِمنأ د  َباَب َوَقد  َتَبَقا الأ  َواسأ

َباِب  َقاَلتأ َما َجزَاء  َمنأ  َجَن َأوأ َعَذاٌب َأِليمٌ  َأَرادَ الأ ا ِإال  َأنأ ي سأ وء  ِسي َوَشِهَد  ِبَأهأِلَك س  َقاَل ِهَي َراَوَدتأِني َعنأ َنفأ

َكاِذِبينَ َشاِهٌد مِ نأ َأهأِلهَ  ٍل َفَصَدَقتأ َوهأَو ِمَن الأ ه  ق د  ِمنأ ق ب  ب ٍر َفَكَذَبتأ  َكانَ  َوِإنأ  ا ِإنأ َكاَن َقِميص  ه  ق د  ِمنأ د  ق ِميص 

اِدِقينَ  و حفاظه  وصدقه لمتلقي على عّفتهل دلِّليلِ  ،( قميصي لّنسب في)ياء االشاعر  وإلحاق،  (95)َوهأَو ِمَن الص 

 على عهده ومبدأه . 

َفَلم ا َسِمَعتأ  : جّل من قائل يقول( دي يتقطيع األ ) آخر من قصة يوسف وهو حدث ويستدعي الشاعر حدثاً     

ين ا َوَقاَلتأ  ن  ِسك  ه  ل  َواِحَدٍة ِمنأ ن  م ت َكئ ا َوَءاَتتأ ك  تأ َله  َتد  ِهن  َوَأعأ َسَلتأ ِإَليأ ِرِهن  َأرأ َنه  ا ِبَمكأ َبرأ َنه  َأكأ ِهن  َفَلم ا َرَأيأ ر جأ َعَليأ خأ

ِديِهن   َوَقط عأَن َأيأ
اَن أنأ وك: ولكّنه آثر محنة المنفى والسجن على مكرهنّ  ،، لتأكيد الّداللة على المكر والكيد(96)

                                                           
 المصدر، والصحيح)دولة، عبلة(كذا ورد في بالهاء )دولْه، عبلْه(  27، 29طفي عبد اللطيف، دمعة الحادي، صل - 92

 بالتاء.
 . 21سورة يوسف، اآلية  - 93
 . 27دمعة الحادي، ص، اللطيف عبد لطفي - 94
 . 27، 29، 22، اآلية سورة يوسف - 95
 . 41، اآلية سورة يوسف - 96
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َفى َتَلى ِباللِه ِفي الَمنأ َله /اخأ وَنَها َدوأ َنَع د  ِفيًّا أحب  اللَه /ِلَيصأ ٍد َوَمنأ َله /َنبيًّا كان َلم ا ق طِ َعتأ َأيأ َثَق في الهوى َحبأ ، (97)أوأ

عن الحالة الشعورية والموقف الفكري للشاعر، فمثلما واجه يوسف المحن واالبتالء والظلم هذا األثر القرآني  روقد عب

 سجن الغزو واْلرقام واْلحزان والغفله سجن) آثرفإّن الشاعر أيضا واجه المحن و  ن على معصية الله،وآثر السج

 .قفهاعلى أن يتخلى عن مو ،(98)(

 الزمان والمكان : ثانيا:

فالزمان هو المدة الزمنية التي تغطيها  ،في بناء أحداث القصة القرآنية اً مهمّ  اً إّن للزمان والمكان دور           

ولكن ألّن القصص القرآني يتكلم عن قرون ، (99)والمحّركة لهاويمثل اليد الحاملة لألحداث ، المواقف واألحداث

يشكِّل أّما المكان ف، مضت وأزمان خلت، غير محددة الفترة الزمنية، يكون حضور الزمن في هذه القصص ضمني ا

ص ويؤثر إال إذا كان له وضع خا"القرآن ال يلتفت له و  ،الفضاء الذي تتحرك فيه الشخصيا  وتدور فيه األحداث

 الزمان والمكان وقد استخدم الشاعر  .(100)أو يبرز مالمحه، أو يقيم شواهد العبرة والعظة منه" في سير الحدث،

 للداللة على الغربة فقال : معا

 /بحي مفقود مازالت /وقد ألفتك الغربة فيه  /وطن يعنيك وال تعنيه ... /زمن استفهام !اللكأنك في 

فبنية .  (101)فهل من كهف لي فأنام؟/النومة خارج حقب العسف /أصحاب الكهفما أجمل يا  /تبحث عنه اْلقالم

وهو المكان  ( الكهف ( بـ) الوطن، و غربة الذا  ( متسعة في هذا المقطع من بدايته وحتى نهايته، فتشمل) الغربة )

 ،الله تعالىإيمانهم بالذي مكث فيه أصحاب الكهف حينما شعروا بالظلم والغربة بين قومهم وفي مدينتهم بسبب 

                                                           
 . 27، 29طيف، دمعة الحادي، صلطفي عبد الل - 97
 . 27طفي عبد اللطيف، دمعة الحادي، صل - 98
 . 82صمه، عبد الكريم الخطيب، القصص القرآني في منظومه ومفهو ينظر:  - 99

 . 72المرجع نفسه، ص - 100
 . 70عيناك صورة للصدى، ص، اللطيف عبد لطفي - 101
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وكذا شعور الشاعر بالغربة وظلم الزمن جعله يبحث عن مكان يهرب إليه، لذا يسأل عن  ،وتخليهم عما يعبد قومهم

 ، أّما حديثه عن الزمن في هذا المقطع فقصد به الزمن التخييلي النفسي .من هذا الظلم كهف يأويه

 البحث عن المعرفة في قوله : وقد وّظف الشاعر المكان أيضا كنقطة لالنطالق و 

ى ت  حَ  ح  رَ بأ أَ  الَ  اه  تَ فَ ى لِ وسَ م   الَ قَ  ذأ إِ وَ  قوله تعالى:  ويظهر أثر، (102)في مجمع َبَحَريَك الميقات  َمَتى والمكتوبأ ؟  

والعبد  موسىالنبي  قصةيستدعي فالشاعر في هذه القصيدة  ،(103)با  ق  ي ح  ِض مأ أَ  وأ أَ   نِ يأ رَ حأ بَ الأ  عَ مَ جأ مَ  غَ ل  بأ أَ 

 ة الرحلة . وبداي ،بينهما )مجمع البحرين( نقطة االلتقاء فكان، الصالح وهو الخضر ورمز بها للبحث عن المعرفة

 لقصص القرآني :لالكلِ ي  ثراْل  -ب 

 دعيهاستي، من خالل المفردة ففي هذا النوع من التناص يقوم الشاعر باستلهام القصة القرآنية ومجرياتها           

مفردة )الكهف( التي تحيل المتلقي إلى قصة أصحاب الكهف، فعنون مثل  ،عليها ليؤسسه نّص لل اً اعر عنوانالش

لجأ  / لوذ والذي/  من تصريف  كم سيظل قريبا  و  /ظل الكهف  :( والتي يقول فيها في نقوش الكهف قصيدته بـ)

  /دون سباق ، دون رهان ) ... (/ واثنان سبق الكهف وكان له باب*** و يتجمل بالهرب الهجران أَ / و يلجأ أَ 

آخر  /آخر هجعة/ كان الكهف مريحا  حتى آخر جرعة /جرم معاقرة اإليمان/ ولجأ الفتية لما اقترفوا /كان الكهف

 /وبسط اْلذرع ، واْلذنين /وأتى الكلب بقرب الباب/ لجأ الفتية/ ما يطلب ه المنتبه اليقظان 

 ويتضح أثر اآليا  الكريمة: (104).وأجمل ما في االطمئنان/ وكان زمانا  بين الرعب/ نام الكل  /مع اْلجفان ...

  َِمِته حأ رأ َلك مأ َرب ك م مِ ن ر  ِف َينأش  واأ ِإَلى الأَكهأ وَن ِإال  الَلَه َفأأو  َتَزلأت م وه مأ َوَما َيعأب د  م م  وَ  َوِإِذ اعأ ِرك  ْأ َلك م مِ نأ َأمأ فِ ي َهيِ   قا  رأ

                                                           
 . 121قراءا  في كف سندبادة، ص، اللطيف عبد لطفي - 102
 . 27، اآلية سورة الكهف - 103
 . 184، 182، 177، قليل من التعري، صاللطيف عبد لطفي - 104
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 (105)   ِه مأ َباِسٌط ِذَراَعيأ َماِل َوَكلأب ه  َيِميِن َوَذاَت الشِ  مأ َذاَت الأ ق وٌد َون َقلِ ب ه  َقاظ ا َوه مأ ر  مأ َأيأ َسب ه  الأَوِصيدِ بِ  َوَتحأ

(106)، 

 ،وذلك من خالل تنقله بين صيغ األفعال الماضية والمضارعة؛ على الشاعر من بداية القصيدةضطراب ويبدو اال

بط لشعوره بوجود را وقد وظ ف الشاعر قّصة أصحاب الكهف ،من شعوره بالغربة والهجران محاولة منه الهرب

د وألّن الكهف هو المكان اآلمن الذي لجأ إليه الفتية، فق ،الغربةب مشترك بينه وبين هؤالء الفتية، وهو الشعور

في  ألّن اإليمان (،لكهف هو)جرم معاقرة اإليمانوجعل سبب لجوء الفتية إلى ا ،( باب واثنان ) وصفه بأّن له

 شاعروكذا ال ،مركز لألمان واالطمئنان ، فهوولكي اليتعّرضوا لألذى من قومهم لجأوا للكهف ،زمنهم يعد إجراًما

 . مما جعله يبحث أيضا عن مكان آمن كالكهف ،يعاني الغربة بسبب إيمانه بمبادئه ومواقفه وثباته عليها

كرية، ، يحمل بين ثناياه العديد من القيم اإلنسانية والقضايا الفمقدساً  الحديث النبوي نصاً  يعدّ  الحديث النبوي : – 2

تعرف الحقيقة فيها كأنها فكر صريح من أفكار الخليقة؛ وتجيء بالمجاز  "البالغة النبوية، وجماليةالمعطيا  الو 

غ فتعرفه مع إيجاز ( البلي َعينُ  ) هي من البيان في إيجاز تتردد فيهفي حقيقة، و  الغريب فترى في غرابته أنه مجاز

ي سهولة ( على أنه سواء ف الَعينْ  من ذلك اإلعجاز فليعلم أنه لم يلحق هذه ) فرعين؛ فمن رآه غير قريب القرآن

ظر فيه رجع ر نطماعه، وفي صعوبة امتناعه؛ إن أخذ أبلغ الناس في ناحيته، لم يأخذ بناصيته، وإن أقدم على غيا

، وقد استفاد الشعراء من هذه البالغة باستدعائهم هذه األحاديث (107)مبصرًا، وإن جرى في معارضته انتهى مقصرًا "

 وتضمينها في نصوصهم الشعرية، وقد ظهر هذا األثر على مستوى المفردا  والتراكيب : 

لك الحديث النبوي المستقى منه، ومن ذ يباستخدم الشاعر مفردا  نبوية تحيل المتلقي إلى تركالمفردات :  -أ

 /َبوأنا بها المقاعد التي بوأنا../ مقاعدا  يا ليت لو نرفضها  قوله:

                                                           
 . 19سورة الكهف، اآلية  - 105
 . 81 اآلية،  الكهف سورة - 106

 . 280، 277إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ص، الرافعي صادق مصطفى - 107
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     ( 108)أو نستطيع أن نكون فوقها بال قيود/ مقاعدا  من الشهور والسنين واْللم 

َعَده  ِمَن الن اِر"" َمنأ َكَذَب َعَلي ا : فاأللفاظ ) بّوأنا، المقاعد ( تحيلنا إلى قول الرسول  َيَتَبو أأ َمقأ دا  َفلأ م َتَعمِ 
: أي  (109)

والشاعر في هذه األسطر يشكو األلم والحزن الذي تتسبب به الحياة على َمرِّ الزمن من (110)" لينزل منزله من النار"

ستوحى لم، وقد اشهور وسنين ، وقد اتخذ من هذه الحياة مقاعد أو منازل يتمنى لو يرفضها، لما تحمله من حزن وأ

ألفاظ الحديث النبوي لوجود قاسم مشترك يدلل على األلم، وتكرار لفظة )بوأنا( بجذرها اللغوي وما ينتجه المد في 

النا الدالة على الفاعلين من إيقاع صوتي وتنغيم يوحي باالضطراب والحسرة والضعف، ُيْشِعُر المتلقي وكأّن هذه 

 قاعد عقاب مشابهة لمقاعد الكاذبين في نار جهنم .المقاعد أو المنازل الدنيوية هي م

وذلك بأن  (االستبدال لقد تعدد  أشكال استدعاء التراكيب النبوية، فقد استخدم الشاعر نمط ) التراكيب :    -ب

 يقوم باستبدال لفظة من التركيب وإحالل لفظة أخرى محلها ومن ذلك قوله : 

 (111)سنة من عمرك../ لست على عجل من أمرك.../ كأس متعبة من خمرك../ تقتلها والسحر كالم 

را  " :فلفظتا ) والسحر كالم ( تحيلنا على نحو غير مباشر إلى قوله  قام الشاعر ، حيث (112)" إن  مَن البيان َلِسحأ

: اْلولهذا قوالن:  ، بلفظة كالم، وقد قيل في حديث الرسول (113)( وهو" اإلفصاح مع ذكاء"باستبدال لفظة )بيان

                                                           

، )مقاعدًا( كذا ورد في المصدر، 80ص .م1797، طرابلس، الفكر دار منشورا  ،أكواخ الصفيح،اللطيف عبد لطفي - 108
 .ممنوعة من الصرف والصحيح)مقاعد( بدون تنوين ألنها

،  1:ج،  م1740، م1727، 1:ط، باألزهر المصرية المطبعةصحيح مسلم بشرح النووي ، مسلم النيسابوري، - 109
 98، 97ص

 . 47، ص1:لسان العرب، ابن منظور، ج - 110

 . 88بد اللطيف، عيناك صورة للصدى، صلطفي ع - 111
 -عالميةعادل مرشد، دار الرسالة الشعيب األرنؤوط و  :البخاري، تحتح الباري بشرح صحيح شهاب الدين العسقالني، ف - 112

 . 922، ص17:م، ج2014، 1:دمشق، ط
 . 71لطاهر الزاوي، مختار القاموس، صا - 113
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بالسحر المحرم، لما فيها من تصوير الباطل في  أنه حديث جاء في معرض ذم البالغة، حيث شبهها الرسول 

قول الثاني:  وصورة الحق، وما فيه من تصنع وتكلف واستمالة لقلوب المستمعين حتى يحول الشيء عن حقيقته، 

 أهل العلم، فقد ذهبوا إلى أن الحديث جاء على وجه المدح والحث على تخير األلفاظ والتأنق في الكالمجمهور 
البيان اثنان: أحدهما: ما تقع به اإلبانة عن المراد بأي وجه كان، واآلخر: ما دخلته الصنعة ، وقال الخطابي:" (114)

 . (115)بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم وهو الذي يشبه بالسحر"

)السحر(  موقد صاحَب االستبدال استخدام الشاعر للتقديم والتأخير وتغيير الشكل التركيبي للحديث النبوي، فقد   

ر المبتدأ )الكالم( لغرض تشويق المتلقي وتأكيد المخبر عنه وتقريره في ذهن المتلقي، كما أّنه تناغم مع الفاصلة ـــوأخ  

 اإليقاعية التي ختم بها مقاطع قصيدته . 

 النص في مكوناته تلوح األجزاء محّور الّنص يحضر ( بحيثالتحوير ومن أنماط استدعاء النص النبوي )     

 جدودنا نْل   /..ترحم ال فاْلجيال يبكون  وال أوالدي/ يجيْ وسوف  :كقوله النبوي  الحديث ركيبت مضامين حاملة

َحمأ  ال من"  : ، فيبدو أثر قول الرسول. (116)نرحم ولم ماتوا َحمأ  ال َيرأ داللة  يحمل التركيب فمضمون  ،(117)"  ي رأ

الجناس في لفظتي ) ال ترحم، لم نرحم ( دورًا في الشعري، وقد لعب  المقطع داللة كانت وكذا ،(بالمثل  الجزاء )

البنية اإليقاعية للمقطع فهو نوع من التكرار له جرس تحدثه تكرار األصوا  المتقاربة المتشابهة، وتؤكد المعنى 

 المراد في الوقت نفسه .

                                                           
 .  921ص شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، :ح الباري بشرح صحيح البخاري ، تحينظر: شهاب الدين العسقالني، فت - 114
 . 921المرجع نفسه، ص - 115
 . 44، 42اللطيف، أكواخ الصفيح، ص لطفي عبد - 116
 . 77، 79، ص12:محي الدين الشافعي النووي، ج  :ري، صحيح مسلم بشرح النووي، شرحمسلم النيسابو  - 117
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 بأسلوب الّتركيب فيصوغ والّتأخير، الّتقديم أسلوب حيث من فيه متصرِّفاً  الّنبوي  الحديث يستلهم الشاعر وقد    

اِعرِ  َكَحلأقِ : كقوله الشعري، والوزن  الشعرية الصياغة تفرضه قد أمر مغاير له، وهو ونَ  – المتأب وعِ  الش  حِ  د   – الَمدأ

َكم/  كَحلق دوَنه   أمرٌ  والتاريخ  ،  الشعب كحلق يظلم/  أو اعر ي حأ َدحأ  َلمأ  ِإنأ  - المحكوم الش  ت بأ  – َيمأ م تأ ِكم/ اسأ  ِلَتصأ

قا./ حديث   تقلأ  أو ا،  المصطفى ِصدأ "من كان يؤمن بالله  فيبدو أثر الحديث الشريف في السطر الرابع:، (118)َحق 

ليوم ومن كان يؤمن بالله وا واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يومن بالله واليوم اآلخر فليكرم جاره

 والمقال، مع المقام اللفظة الثانية تناسبل)صدقًا(  لفظةب( اً )خير  لفظةاستبدل فالشاعر  ،(119)اآلخر فليكرم ضيفه"

وطمس  بسبب الجور ،من السلطة قضية الخوف تحّدث عنوقّدم وأّخر لتتناسق الصياغة الشعرية والوزن، فهو ي

 ذا االستدعاءهمن ظلمها، فكان  وضمان الّسالمةها من تمّلق للّتقرب من وما يحدث ،الكلمة التي تفرضها هذه السلطة

ي ف على بعض الصيغ اللفظية هذه الداللة من خالل تركيز الشاعر وتظهر ،داللة على ضرورة امتالك الجرأة 

دقضرورة على ضرورة الّتخلُّص من هذا الخوف و  ( وهو دليل الصدق والحق ) المقطع مت قول الصِّ اتباعًا  أو الص 

امت لفظة )الصدق( عبر السياق الشعري وشكلت مفارقة مؤلمة ) ، ولهذا تنألّنه الحق - -لحديث الرسول الكريم

 .          (120)فكانت قولٌة للحق كالعنقا  / ولكن كان صمت الناس غوال ما !الصمت / قول الحق ( في قوله :    

 الخاتمة :

 اهرةالظ هذه معالجة خالل ومن( اللطيف  عبد لطفي شعر في أثر النص الديني بظاهرة البحث هذا عني     

 نخرج بالنتائج التالية :

                                                           
 . 47، 48 ، دمعة الحادي، صاللطيف عبد لطفي - 118
 .   18، ص2:، ج النووي  شرحب صحيح مسلم بشرح النووي،، النيسابوري  مسلم - 119
 . 47 دمعة الحادي، ص، اللطيف عبد لطفي - 120
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 وتراكيب مفردا  دةمتعد بأنماط لسانه على انسابت حتى القرآن لغة آنس في شعره، فقد كبيرٌ  حضورٌ  *للنص الديني

ه الشعري، ن تغلغلت في بحيث عميقة ومتدبرة، قراءة هي معه وتفاعله القرآني للنّص  الشاعر فقراءة وقصص، ص 

البالغية، واإلنسانية، وهو  والقيم المعاني الحتوائها العديَد من  النبي أحاديث بالحياة، ووّظف نابضا وجعلته نّصاً 

 النابضة، لحيةا والصور والشمول والرمزّية وقد كان اتسم األثر النصي الديني بالجّدية الكريم، القرآن أقّل حضورًا من

 .  تأثيرو  تبليغ لغة بذلك لتكون  رمزية عالية، كثافة ذا  الموحية، فأصبحت بالدالال  الشعر لغة شحن مما

 استلهامهو  الشعرية للشاعر، التجربة مالمح إبراز في كبير بشكل ساهم قد النص الديني أن يّتضح وبهذا    

 الشاعر ؤيةر  بحسب كامنة لطاقا  تفجير عملّية هي إّنما عابر، استدعاء أو اقتباس عملّية ليس للنصوص الدينية

 .الشعوري  وموقفه

   : والمراجع المصادر

 .المدنيعن نافع  قالون  برواية الكريم القرآن -*

  أوال: المصادر:

 )دواوين الشاعر لطفي عبد اللطيف(: -*

 .م1797طرابلس، ، الفكر دار منشورا ، الصفيح أكواخ -1

 .م1797، بيرو ، لبنان دار، األبدية من حوار -2
 م. 1777تونس، ، للتوزيع التونسية الشركة، الحادي دمعة -4

 .م 2001، طرابلس، تونس، للكتاب العربية الدار، للصدى صورة عيناك -1
 .م2001بنغازي، ، الثقافي اإلبداع تنمية مجلس، سندبادة كف في قراءا  -2

 .م1777، طرابلس، الجماهيرية الدار، التعري  من قليل -9
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 :  المراجع:  ثانيا

  م1787، 2األردن، ط: -الفرقان دار، السامرائي إبراهيم، القرآن أساليب منإبراهيم السامرائي : -*

 .7ج:، 1ج:  د. ، د.ط، بيرو ، صادر_ دار، العرب لسان ابن منظور:  -*

 .م2000، 2ط:، عمران مؤسسة، وتطبيقّياً  نظرّياً  التناص : زعبي أحمد -*

 .  DEUiFD XL VIII، م2018 ،الكريم القرآن في الصوتي باإليحاء التصوير أسود: حسين -*

 .م2002، 19ط:، القاهرة الشروق_ دار، القرآن في الفني التصوير سيد قطب : -*

 .م1787 ،1ط: ،دمشق _ المعرفة دار، الحديث الشعر في القرآن أثر شلتاغ عبود شراد : -*

 الرسالة ارد، مرشد وعادل األرنؤوط شعيب تح:، البخاري  صحيح بشرح الباري  فتح شهاب الدين العسقالني : -*

 .17ج:،  م2014،  1ط: العلمية،

 . م2007، 1ط:، األردن مجدالوي_ دار، المناصرة عزالدين شعر في بالتراث التواصلصادق عيسى الخضور : -*

 بدوي  و الحوفي :أحمد عليه وعّلق قّدمه، والشاعر الكاتب أدب في السائر المثلضياء الدين ابن اْلثير:  -*

 . األول   ، القسم.د ط،.د، القاهرة النهضة_ دار، طبانة

 .م 1777، تونس، للتوزيع التونسية الشركة، القاموس مختار الطاهر الزاوي :  -*

 إشراف: ،ماجستير رسالة، نموذجا الديني التناص، المعاصر العربي الشعر في التناصالزواهرة :   محمد ظاهر -*

 م .2011 _ األردن، األردنية الجامعة، السعافين الرحيم عبد إبراهيم

 ،م2001 ،1ط:، دمشق يعرب_ دار، الدرويش محمد عبدالله تح:، خلدون  ابن مقدمة عبد الرحمن بن خلدون : -*

 .  2ج:
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 م .2009،  1ط:، القاهرة _ العربية اآلفاق دار، المعاني علمعبد العزيز عتيق :  -*

 .  .ط، د.د،  القاهرة المدني_ مطبعة، شاكر محمود : عليه علق، اإلعجاز دالئلعبد القاهر الجرجاني :  -*

 م.1772 ،2ط:، بيروو  المعرفة_ دار، ومفهومه منظومه في القرآني القصصعبد الكريم الخطيب :  -*

، دكتوراه  أطروحة، م1771-م1797 مصر في المعاصر العربي الشعر في التراث توظيفهالل :  الناصر عبد -*

 .م1779 شمس_ مصر، عين جامعة،  بهى عصام ومحمد  اسماعيل إشراف: عزالدين

، 1:ط، ابللكت العامة المصرية الهيئة، التشريحية إلى البنيوية من والتكفير الخطيئةالغدامي :  الله عبد -*

 .م1778

، 4ط:، العربي الفكر دار، والمعنوية الفنية وظواهره قضاياه المعاصر العربي الشعر عز الدين اسماعيل :  -*

 .  .ط، د.د

، ط.د، القاهرة الفضيلة_ دار، المنشاوي  محمد تح:، التعريفا  معجم محمد الشريف الجرجاني :علي بن  -*

 . .د

 إشراف: ،رماجستي رسالة، اللطيف عبد لطفي شعر في الكريم بالقرآن النصي التعلقالضبع :  حسين ماجدة -*

 . م2008م،2007 الغربي_ ليبيا، الجبل جامعة،  الرميح خليفة حسين

 . م2001، 1مصر، ط: الدولية_ الشروق  مكتبة، الوسيط المعجم اللغة العربية :مجمع  -*

_ لةالرسا مؤسسة، عرقسوسي ومحمد التركي عبدالله: تح، القرآن ألحكام الجامع  : القرطبي أحمد بن محمد -*
 .21:ج، م2009، 1:ط، بيرو 
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، 4ط:، ضاءالبي الدار العربي_ الثقافي المركز، التناص( استراتيجية) الشعري  الخطاب تحليلمحمد مفتاح :  -*
 . م1772

باألزهر،  يةالمصر  المطبعة ،النووي  الشافعي الدين محي شرح:، النووي  بشرح مسلم صحيحمسلم النيسابوري :  -*
 .1ج:،  م1740، م1727، 1ط:

 . م1774،  7ط:، بيرو  _ العربي الكتاب دار، النبوية والبالغة القرآن إعجاز مصطفى صادق الرافعي : -*

 


