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عمال بقولو سبحانو وتعالى:
" َوإِ ْذ َتأ َ َّذنَ َر ُّب ُك ْم َلئِنْ َ
ش َك ْر ُت ْم ََلَ ِزي َد َّن ُك ْم" إبراىيم اآلية 7
نحمد اهلل سبحانو و تعالى ونشكره ونصلي على من ال نبي بعده محمد
عليو افضل الصالة والسالم
نشكر كل من ساعدنا على إتمام ىذا البحث المتواضع
وخاصة الدكتور " بن زياني زين العابدين " الذي لم يبخل
علينا بمعلوماتو وتوجيهاتو ونصائحو القيّمة.
كما نشكر كل األصدقاء وزمالء الدراسة وكل من ساندنا من قريب او
بعيد وكذا من كان عونا في خدمة الدين اإلسالمي
واللغة العربية وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
أهدي ثمرة جهدي إلى من علمانً الحب والوفاء وكٌف ٌكون
العطاء بال انتظار الجزاء

"والدي العزٌزان أطال هللا فً عمرهما"
إلى من كان عون وسند لً دائما إخوتً العزٌزات وأزوجهن،
وإخوانً من الكبٌر إلى الصغٌر
إلى أستاذي الذي ٌسر لً طرٌق العلم وعلمنً حب العمل
والصبر والمثابرة ولم ٌبخل علٌنا بتوجٌهاته
إلى رفٌقتً العزٌزة التً شاركتنً هذا العمل "حٌاة"
إلى أعز صدٌقات علً قلبً" :سعدٌة ،زهٌة ،عائشة ،مرٌم،
أسٌا"
أهدى هذا العمل إلى كل من ساهم فً إنجاحه سواء من قرٌب
أو من بعٌد

مباركة

 الى اللذٌن لم ولن أجد ما ٌكفٌهما من الكالم الى نور دربً وسر وجودي
الى منبع الحنان ،الى التً أعطت من روحها لتبقى أرواحنا ،الى التً ترعرعت
فً احضانها الى معلمتً فً هاته الحٌاة


 حفظها هللا واطال عمرها 

الى خٌر اآلباء ،الى مضًء دربً الى الذي كان عظٌما بعطائه الى الذي ضحى
من اجلنا بالغالً والنفٌس
 حفظه هللا واطال عمره 
الى األستاذ الفاضل الذي لم ٌبخل علٌنا بنصائحه " بن زياني زين العابدين "
الى كل إخوتً واخواتً وخاصة الى روح اخً الطاهرة خٌر الدٌن الكتكوت
رحمه هللا واسكنه فسٌح جنانه .الى كل أفراد العائلة واألقارب.
الى شرٌك حٌاتً المستقبلً وتوأم روحً " محمد " وعائلته
الي زمٌلتً التً شاركتنً هذا العمل المتواضع "مباركة " وعائلتها.
الى كل زمٌالتً وصدٌقاتً من االبتدائٌة حتى الجامعة.
الى جمٌع من أعاننا فً انجاز هذا العمل من قرٌب أو بعٌد.
الى الذٌن لم تحملهم مذكرتً وحملتهم ذاكرتً.

مقـدمـة

مقدمة:
الحمد هلل الذي تتم بنعمت و الصالحات والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده وعمى
آلة وصحبو ومن تبعو بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
أكرمنا اهلل جال في عاله باإلسالم ونع مة القرآن ،حيث جعمو دستورنا ومنيج لغتنا،
فيو الذي حافظ عمى المّغة العربية من الضياع واالندثار التي تعد ذاك البحر العميق
الذي يغرق فيو كل باحث ومتعمم لتعدد مصطمحاتيا ومفاىيميا ،حين اعتبرت المّغة
األولى ،فيي ذاك السبيل الذي ال ينتيي عطائو ميما بمغ الوصول إلييا.
عرفت الساحة النقدية العديد من المصطمحات التي شغمت بال الباحثين والدارسين
ومن أبرزىا مصطمح التناص الذي كانت بوادره األولى قديما عند العرب ،فقد تناولو كل
من ابن راشيق القيرواني والجرجاني وأبو ىالل العسكري ،وغيرىم من الباحثين العرب،
وعرف عندىم بتسميات عديدة ،كالسرقة واالنتحال ولم تظير عندىم لفظة التناص ،واّنما

ضبط ىذا المصطمح عند الغرب حديثا ،فأول من استعممتو الباحثة البمغارية جوليا
كريستيفا ثم تمقتو العرب عن طريق الترجمة.
وسنتحدث عن التناص في الشعر الشعبي الجزائري من خالل قراءة ديوان سيدي
األخضر بن خموف  ،الذي يظير من خالل كثرة وغ ازرة مدحو لمرسول صمي اهلل عميو
وسمم ،لذلك سمي بشاعر الدين والوطن ،فشعره ال يخمو من الثراث الديني وخاصة القرآن
الكريم والحديث النبوي الشريف ،إذ يعتمد عمى استحضار النصوص الغائبة وضميا إلى
نصوصو الحاضرة ،وىذا ما يتقاطع مع عممية التناص ،وعمى ىذا األساس كان عنوان
بحثنا كاآلتي ،ىو التناص الديني في شعر سيدي األخضر بن خموف المستغانمي.
والسبب الذي د فعنا إلى اختيار ىذا الموضوع ىناك أسباب ذاتية ،والتي تمثمت في
حبنا لمتراث الديني  ،وكذلك حبنا لمشعر الشعبي ،واكتشاف شخصية الشاعر من خالل
أ

قولو لمشعر الذي يعببر عن تجربتو الشعرية  ،وىناك أيضا أسباب موضوعية ،والتي تمثمت
في إثراء المكتبة في ىذا المجال بالبحث والتنقيب عن تراث السمف ودراسة التراث
الشعبي ،دراسة عممية مبنية عمى مقاربة حديثة كالتناص.
وغاية ىذا البحث تكمن في جعل النصوص الشعرية ليا تأثير قوي ،حيث جعمتو
يزخر بتمك القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية ،التي ال يمكن فيميا وتفسيرىا إال من خالل
الرجوع إلى النصوص الغائبة وتحميميا مع النصوص الحاضرة ،إلعطائيا ذلك التأويل
والتفسير.
واإلشكالية التي يطرحيا ىذا البحث تتجمى في:
ما ىي أىم مصادر التناص الديني التي استقى منيا الشاعر سيدي األخضر بن خموف
المستغانمي لغتو وأفكاره وصوره في نظم شعره؟ وما ىي أىم اآلليات المعتمد في ذلك؟
ولإلجابة عن ىذه اإلشكالية اتبعا المنيجية اآلتية :مقدمة وثالثة فصول وخاتمة
فييا أىم النتائج المتوصل إلييا ومالحق تمثمت في الممحق الشعري ،وممحق اآليات
القرآنية ،وممحق األحاديث النبوية.
الفصل األول كان نظريا جاء بعنوان التناص مفاىيم وتحديدات ،تحدثنا فيو عن جذور
ىذا المصطمح ونشأتو في الساحة األدبية ،فكان ذلك عن طريق تقديم تعريفو لغة ،وذلك
بالرجوع إلى المعاجم العربية  ،واصطالحا من خالل بيانو عند العرب وعن الغرب.
أما الفصل الثاني ،فكان تطبيقيا حمل عنوان مصادر التناص الديني في شعر سيدي
األخضر بن خموف المستغانمي ،من خالل التناص من القرآن الكريم ،والتناص من
الحديث الشريف.

ب

أما الفصل الثالث :جاء تحت عنوان آليات التناص ،حيث طبقنا آليات التناص في شعر
سيدي األخضر بن خموف ،والتي تمثمت في ثالث آليات منيا :التناص االجتراري
(االقتباسي) والتناص اإلمتصاصي (اإلحالي) والتناص الحواري (اإلحائي).
واعتمدنا في دراستنا ليذا البحث عمى المنيج البنيوي السيميائي ،وذلك من خالل استنباط
نصوص الشاعر واستنطاقيا من خالل استحضاره لمنصوص الغائبة ومقاربتيا مع
النصوص الحاضرة ،وذلك من أجل الكشف عن الداللة التي تحمميا وتفسيرىا.
ومن أىم المصادر والمراجع التي اعتمدنا عمييا ف ي بحثنا ىذا :المصادر الدينية عمى
رأسيا القرآن الكريم وصحيح البخاري ومسمم ،كما اعتمدنا عمى بعض المراجع والمصادر
منيا :كتاب تحميل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) لمحمد مفتاح ،وكتاب ظاىرة
الشعر المعاصر لمحمد بنيس ،وكتاب مترجم وىو عمم النص لجوليا كريستيفا ،وكتاب
المبدأ الحواري لميخائيل باختين .
أما المادة الشعرية فقد أخذناىا من ديوان سيدي األخضر بن خموف الذي جمعة
األستاذ محمد بخوشة وكذلك سيدي األخضر بن خموف حياتو وقصائده التي قامت بنشره
جمعية اآلفاق ،مستغانم.
شدة
ومن بين الصعوبات التي واجيتنا في ىذا البحث ،قمة المصادر والمراجعّ ،
التوتر المتواصل ،عدم الحصول عمى بعض الدراسات في ىذا الميدان.
وال يسعنا في األخير إال أن نتقدم بأسمى عبارات الحمد والشكر إلى اهلل تعالى
وسدد خطانا لموصول إلى اليدف المرجو ،كما نعترف بالجميل لألستاذ
الذي وفقنا
ّ
المشرف "بن زياني زين العابدين" لما لو فضل كبير في إخراج ىذا الموضوع ومتابعتو
وتقديمو لنا يد المساعدة ،وصبره عمينا ،والى كل من قدم لنا يد المساعدة ،كما أتقدم
بالشكر لجميع أعضاء لجنة المناقشة.
ج

الفصل األول
التناص :مفاىيم وتحديدات
 /1التناص لغة
 /2التناص اصطالحا
أ .التناص عند العرب
ب .التناص عند الغرب
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التناص مفاهيم وتحديدات

الفصل األول:

تعد المغة وسيمة من وسائل اإلتصال بين األفراد والمجتمعات ،فيي أساس التواصل والتطور
كما تسعى إلى تحقيق أىداف وغايات يطمح اإلنسان إلييا ،وىذا الشيء الذي شد إنتباىنا ىو
مصطمح "التناص" الذي احتوى عمى عدة مفاىيم سواء من الناحية المغوية أو من الناحية
اإلصطالحية ،وىذا ما دعانا إلى البحث عن الجذور األولى لو ،كما إرتأينا إلى تحديد داللتو "لغة"
وذلك من خالل بعض المعاجم العربية" ،واصطالحا" من خالل تقديم بعض المفاىيم التي تناوليا
البعض من الباحثين العرب وكذلك الباحثين الغربيين.

-1المدلول اللغوي:
وجدنا اختالفا في مفيوم التناص "لغة" في بعض المعاجم العربية فإذا عدنا إلى أصمو نجد أن
مادة "نص" ىي المصدر األول لو" ،فالتناص" ىو مصدر لمفعل "تناص" ومادتو ىي "نصص" وىذا
ما سوف نجده في بعض المعاجم العربية.
جاء في لسان العرب البن منظور "النص" رفعك الشيء ،نص الحديث ينصو نصا :رفعو وكل
ما أظيره ،فقد نص ،وقال :عمر بن دينار :ما رأيت رجال أنص لمحديث من الزىري أي أرفع لو
وأسند ،يقال :نص الحديث إلى فالن أي رفعو ،وكذلك نصصتو إليو ،قال األزىري :النص أصمو
منتيى األشياء ومبمغ أقصاىا ،ومنو قيل :نصصت الرجل إذ استقصيت مسألتو عن الشيء حتى
تستخرج ما عند ه ومنو قول الفقياء ،نص القرآن ،ونص السنة ،أي ما دل ظاىره لفظا عميو من
األحكام ،وانتصت إذ استوى واستقام.

(-)1

()1

إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،14دار إحياء التراث العربيـة مؤسسة التاريخ العربي ،بيروت ،لبنان ،ط3

1999م ،ص  -163-162مادة "نص".
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الفصل األول:

"فالن ص" عند ابن منظور :ىو الحديث الظاىر وىو غاية في ذاتو ولذاتو كما يعد إخراج
األشياء التي تكون داخل الرجل ،وكذلك ىو األلفاظ التي تكون ظاىرة في القرآن أو في السنة
النبوية عمى حسب الفقياء.
وجاء في معجم الرائد لفظة "تناص" :تناصا( .ن.ص.ص) القوم ازدحموا ،ولفظة تناصى:
تناصيا (ن.ص.ص) أي القوم أخذ بعضيم بنواصي بعض في الخصومة ،وتناص األغصان أو
نحوىا :تقابمت واتصمت.

()1

نالحظ أن كممة تناص تعني اإلزدحام ،وىنا داللة عمى الكثرة والتجمع أي أن القوم يأخذ
بناصية قوم أخر في الخصومة وتعنى التقابل واإلتصال.
كما جاءت لفظة "نص" في المعجم نفسو :ينص :نصا ،أي عمى الشيء بمعنى حدده وفي
ق بعض.
القول أو الفعل ورفعو وأسنده إلى صاحبو ،ونص المتاع نص ،أي جعل بعضو فو َ

( )2

وىنا لفظة '' نص'' تعني رفع القول او الفعل واسناده إلى صاحبو كما تدل عمى ترتيب المتاع
فوق بعضو البعض.
كما ورد في معجم مقاييس المغة لفظة "نص" النون والصاد أصل صحيح يدل عمى رفع وارتفاع
وانتياء في الشيء منو قوليم :نص الحديث إلى فالن :أي رفعو إليو ،كما يقال :نصصت ناقتي

(-)1

جبران مسعود ،معجم الرائ د :معجم لغوي عصري ،دار العمم لمماليين ،بيروت ،لبنان ،ط1929 ،7م ،ص

.244
( -)2المرجع نفسه ،ص .708
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الفصل األول:

ومن ىذه الكممة [النصنصة] إثبات البعير ركبتيو في األرض ،إذ ىم بالنيوض ،والنصة :القصة
من شعر الرأس وىي عمى موضع رفيع.

()1

تدل لفظة "ن ص" في ىذا المعجم عمى رفع الكالم إلى الشخص ،وتعنى كذلك "النصنصة" قيام
الجمل من األرض بواسطة ركبتيو المذان يساعدانو عمى النيوض ،وكذلك يدل عمى فصل الشعر
عن الرأس.
جاء في كتاب التعريفات كممة "ن ص" معناىا ما زاد وضوحا عمى الظاىر لمعنى في المتكمم
وىو سوق الكالم ألجل ذلك المعنى ،فإذا قيل :أحسنوا إلى فالن الذي يفرح بفرحي ،ويعتمد بغم كان
نصا في بيان محبتو

()2

فمفظو "ن ص" ىنا تدل عمى معنى الكالم الذي يعني بو المتكمم ،كما تعبر

عن الفرح أو المحبة المذان يعدان نصا.
عند ولوجنا مفيوم التناص لغة ،وجدنا أن مادتو األصمية ىي "نص" فيي األساس الذي تقوم
عميو كل التغيرات كما أنيا تعد الجذر األول لمكممة ،فمن خالل التعاريف التي أخذناىا وجدنا أن
معظم المعاجم العربية تحدثت عن "النص" وليس "تناص" فعمى سبيل المثال ما تناولو ابن منظور
في لسان العرب لفظة "نص" والتي تعني رفع الشيء ،ونص الحديث وكذلك معجم مقاييس المغة
وكتاب التعريفات ،أما في معجم الرائد وجدنا كممة تناص ،التي تعنى ازدحام القوم ،وكذلك لفظة
نص التي تدل عمى رفع القول والفعل.

( -)1أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،ج ،5معجم مقاييس اللغة ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( ،د.ط)
(د.ت) ص .356
( -)2السيد الشريف أبي الحس ن علي بن محمد بن علي الحسني الجرجاني الحنفي ،التعريفات ،دار الكتب العلمية
بيروت ،لبنان ،ط2013 ،4م ،ص .121
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الفصل األول:
 .2التناص اصطالحا:

احتضنت المغتان العربية وكذلك الغربية مصطمح "التناص" الذي أثار جدال كبي ار بين الباحثين
ولعل من أسبابو ذلك التداخل بين المفاىيم المتنوعة لو وعدم اإلجماع عمى مصطمح واحد متفق
عميو ،فيو يختمف حسب نظرة الباحثين لكن رغم ذلك يبقى دائما يصب في معاني االنصيار
والتفاعل مع مختمف النصوص السابقة ،فمن خالل كل ىذا نالحظ أن التناص حظي بتعاريف
متعد دة في الدراسات الحديثة ،وىذا ما سوف نتطرق إليو عند بعض الباحثين العرب وكذلك عند
بعض الباحثين الغربيين.
أ .التناص عند العرب:
تتأثر عممية اإلبداع الفني عن طريق المحيط الفني األول ،وىذا التأثر يختمف من مبدع آلخر
وذلك باالعتماد عمى معطيات الذاكرة ،ومن خالل ىذا نالحظ أن مصطمح التناص لم يظير بيذا
االسم قديما ،وانما اتخذ عد ة مسميات ،فإذا عدنا إلى كتب التراث العربي القديم نجدىا قد حفمت
باإلشارة إلى تقميد الشعراء بعضيم بعض ،أو أخذ شاعر من أخر ليذا أعطوه مسميات كثيرة منيم
من سماه السمخ ،ومنيم من سماه السمب ،ومنيم من سماه األخذ ،ومنيم من سماه اإلعارة ،ولكن لم
يرد ذكر مسمى التناص ،ولكن الظاىر أنيم تنبيوا إلى ظاىرة "تداخل النصوص" أو "التفاعل
النصي" وخاصة في الشعر

()1

وىذا يدل عمى أن مصطمح "التناص" لم يظير في القديم ،وانما ظير

بمرادفات عديدة تماثمو.

( -)1ينظر :عبد السميع متولي ،التناص اللغوي نشأته وأصوله وأنواعه ،دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع( ،د.ب)
ط ،2014 ،1ص .39
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الفصل األول:

مستفكر
ًا
ومن أمثمة ما ظير من تناص الجاىمين ما أشار إليو عنترة حين استفيم
َىل َغا َدَر َالش َعَارء من متََردم

()1

ت اَل َداَر َبع َد تََوىم
أَم َىل َعَرف َ

مما يوضح أن تجربة الشعراء القدامى كانت قد فطنت إلى أن المعاني المتشابية قد تكون
بسبب من التجربة المتكررة ،ولعل ما أشار إليو عنترة يتضمن ما نقصد إليو إذ أن التجربة المتكررة
تستدعي وضع الحافر عمى الحافر ،ونفيم من ىذا أن الشاعر في القديم كان ينتبو إلى ذلك التشابو
بين األلفاظ وبين المعاني التي تكون داخل الشعر ،وذلك من خالل تجربتو التي تتكرر داخل كالمو
( )2

وكالم غيره.

ومن خالل ما أشرنا إليو من قبل نجد محمد بنيس "قد أوضح ذلك أن الشعرية العربية القديمة
قد فطنت لعالقات النص بغيره من النصوص منذ الجاىمية"

()3

وىذا ما دل وانما يدل عمى تداخل

النصوص بعضيا ببعض ،ويقصد بذلك أن النص الشعري األصمي مأخوذ من نصوص شعرية
أخرى قديمة.
كما تعامل العرب قديما مع السرقات الشعرية من باب القيمة األخالقية والتفنن في التعبير
فبقيت ىذه الحالة حقبة طويمة إلى أن وجد حل ليذه المشكمة وىو التضمين ،كما تناولوا مفيوم
اإلنتحال وىو ذلك التقميد والمحاكاة لما ىو قديم.

()4

( -)1محمد معروف الساعدي ،ديوان عنترة بن شداد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط2009 ،1م ،ص.117
(-)2

ينظر :حصة البادي ،التناص في الشعر العربي الحديث" ،البرغوثي ا نموذجا" دار كنوز المعرفة العلمية للنشر

والتوزيع ،ط ،2009 ،1ص .26
( -)3ظاهر محمد الزواهرة ،التناص في الشعر العربي المعاصر ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ط1
 ،2013ص .26
( -)4ينظر :إياد كاظم طه السالمي ،التناص األسطوري في المسرح ،دار رضوان للنشر والتوزيع ،عمان ،ط1
(د.ت) ص.28 .15
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التناص مفاهيم وتحديدات

الفصل األول:

نجد أبو اليالل العسكري (395ه) ىو األخر اىتم بيذه القضية حيث فصل في حسن األخذ
عمييم ،إذ أخذوىا أن يكسوىا ألفاظا من عندىم ويبرزونيا في معارض من تأليفيم يوردوىا في
غير حميتيا األولى ويزيدوىا في حسن تأليفيم وجودة تركيبيا وكمال حميتيا ومعرضيا فإذا فعموا
()1

ذلك فيم أحق بيا ممن سبق إلييا

ونفيم من ىذا أن األلفاظ التي تأخذ من نصوص أخرى

يضاف ليا أشياء جديدة تجعميا في أحسن حمة من غيرىا من األلفاظ التي سبقتيا ،وأن يكون ىناك
حسن اإلختيار.
كما نجد ابن رشيق القيروان (456ه) وردت عنده عدة تعريفات لمصطمح السرقات حيث قال:
()2

"إن لفظة السرقة في األدب ىي ما نقل معناه دون لفظو وأبعد في أخذه"

ويدل ىنا أن السرقة ىي

نقل لمعاني نصوص أخرى دون أخذ المفظ ،بحيث يكون المعنى أبعد.
كما عرف مصطمح "تداخل النصوص" عند عبد القاىر الجرجاني (471ه) باالحتذاء والتقميد
واألخذ والسرقة في الشعر ،فاالحتذاء عند الشعراء وأىل العمم ىو أن يبتدئ الشاعر في معنى لو
غرض وأسموب ،فيعمد شاعر أخر إلى ذلك األسموب فيأتي في شعره فيشبيو

()3

ومعنى ذلك أن

الشاعر يأخذ من أسموب غيره ويدمجو إلى أسموبو ،فيظير ذلك من خالل المفظ والمعنى.

( -)1أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسكري ،الصناع تين في الكتابة والشعر ،منشورات العصرية ،بيروت
لبنان( ،د.ط)(،د.ت) ص .196
( -)2ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ج ،2دار الجيل ،بيروت ،لبنان( ،د.ط)( ،د.ت)
ص .281 ،280
( -)3ينظر :أبو بكر عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز في علم المعاني ،دار اليقين للنشر والتوزيع(،د.ب) ط،1
2001م ،ص .387
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الفصل األول:

ىناك من النقاد العرب من لم يقتنع بفكرة الفصل بين التناص كمصطمح حديث والسرقات ،وىذا
ما قالو الكبيسي "بل إن قدر الشعراء عمى ما يبدو منذ ىذا التاريخ الجاىمي أصبح التناص
والسرقات شيء واحد ،فيقول ونحن إن كنا ال ندري متى بدأ التناص أو السرقة أو التشاكل في
الشعر العربي ألننا ال نزال ال نعمم شيئا ميما كما ىو أبعد من الشعر الجاىمي"()1ويقصد ىنا أن
العرب لم يستطيعوا أن يفرقوا بين التناص و السرقة ،فيم يرو بأنيما يتشابيان ويكون ذلك ظاىر
في الشعر الجاىمي.
ويفيم من كل ىذا أن التناص حاضر في مستويات الحياة كميا ،فيو أخذ وتأثر متعمد وبوعي
كامل من الشاعر أو المبدع أو بدون شعور منو ومعنى ذلك أن النص الشعري ال ينفصل عن غيره
من النصوص األخرى وىذا ما نجده في قول :اإلمام عمى ابن أبي طالب "لوال أن الكالم يعاد
لنفد"()2ويقصد بيذا أن الكالم دائما يعاد ولو لم يعاد النتيى وعجز كل الناس عن الكالم.
أما في العصر فقد اتسع مفيوم "التناص وأصبح ظاىرة نقدية جديدة وجديرة بالدراسة ،كما أنيا
شاعت في الساحة األدبية العربية ،فأصبح النقاد المعاصرين يتجاوزون اإلطار الشكمي لمنص
واإلىتمام بأعماقو ،ليكون فيم النص عمى أساس النظام المنتج لعالقاتو بنصوص أخرى وكيفية
تركيبو ليا ،وىو ما يعرف بـ "التناص" ،حيث يمثل النص تبعا لذلك عممية تحويل لمنصوص ومعنى
ذلك أنيم أصبحوا ييتمون بمضمون النص ال بشكمو".

()3

( -)1حسين منصور العمري ،إشكالية التناص" مسرحيات سعد هللا ونوس أنموذجا" دار الكندي ،عمان ،ط2007 1
ص .21
( -)2ينظر :نعمان عبد السميع متولي ،التناص اللغوي نشأته وأصوله وأنواعه ،دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع
(د.ب) ط ،2014 ،1ص .29
( -)3أحمد جبر شعث ،جماليات التناص ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،2012 ،1ص .31
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الفصل األول:

وقد استبدل محمد بنيس بعض مصطمحات "التناص" بمصطمحات جديدة في كتابيو (ظاىرة
الشعر المعاصر في المغرب) و (حداثو السؤال) إذ أطمق عمى مصطمح "التناص" مصطمح
"التداخل النصي" الذي يحدث نتيجة تداخل نص حاضر مع نصوص غائبة والنص الغائب ىو
الذي تعيد النصوص كتابتو وقراءتو أي مجموعة النصوص المنتشرة التي يحتوييا النص الحاضر
وتعمل بشكل باطني عضوي عمى تحقق ىذا النص وتشكل داللتو

()1

نفيم من ىذا أن محمد بنيس

ينظر لمتناص عمى أنو النص ىو إعادة لمنصوص السابقة ،فالنص الحاضر يأخذ من النص
الغائب ويحدث بينيما تداخل.
كما أعطى محمد بنيس عدة مفاىيم لمتناص" ،فكانت تسميتو ليذا المصطمح النص الغائب
بصفة خاصة أو مصطمح "ىجرة النص" و" التداخل النص" و "النص األثر" ،و "النص الصدى"
( )2

بصفة عامة"

يركز ىنا عمى النص الغائب وىو النص السابق الذي يأخذ منو النص الحاضر

بصفة خاصة ،أما المصطمحات األخرى والتي تعني تداخل النصوص مع نصوص اخرى بصفة
عامة.
أما في كتابو " حداثة السؤال" فقد عوض بنيس مصطمح " التناص" بمصطمح " ىجرة النص"
الذي شطره إلى شطرين ،يعني ىناك" نص مياجر" و " نص مياجر إليو" ،وقد اعتبر ىجرة النص
شرطا رئيسيا إلعادة إنتاجو من جديد ،حيث يبقى ىذا النص المياجر ممتدا في الزمان والمكان مع

( -)1ينظر :محمد بنيس ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،دار العودة ،بيروت ،ط ،1979 ،1ص .251
( -)2رابح بن خوية ،جماليات القصيدة اإلسالمية المعاصرة ،الصورة ،الرمز ،التناص ،عالم الكتب الحديث لمنشر
والتوزيع ،إربد ،ط ،2013 ،1ص .2007
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التناص مفاهيم وتحديدات

الفصل األول:

خضوع لمتغيرات دائمة وتتم لو ىذه الفاعمية وتتوىج من خالل القراءة

()1

ويقصد ىنا بالنص

المياجر ىو ذلك النص الغائب أو النص السابق والنص المياجر إليو ىو ذلك النص الحاضر أو
الالحق الذي يياجر إلى النص الغائب ليستدعيو إليو.
قام محمد بنيس بتمخيص النص الغائب إلى ثالثة معايير تتخذ صبغة قوانين وىي :اإلجترار
واإلمتصاص والحوار ،ىذه القوانين تحديد لطبيعة الوعي المصاحب ،لكل قراء النص الغائب ألن
تعدد قوانين القراءة من أصمو انعكاس لمستويات الوعي التي تتحكم في قراءة كل شاعر لنص من
النصوص الغائبة

()2

نفيم من ىذا أنو أعطى لمنص الغائب معايير تحدده وتتحكم فيو.

كما حاول محمد مفتاح ىو األخر في دراستو التوفيق بين عدة مفاىيم غريبة ليذا المصطمح
()3

فقال :التناص ىو " تعالق النصوص مع نص حدث بكيفيات مختمفة"

كما يرى بأن التناص

ظاىرة لغوية معقدة تستعصي عمى الضبط والتفنين إذ يعتمد في تميزه عمى ثقافة المتمقي ومعرفتو
الواسعة وقدرتو عمى الترجيح  ،فالمتمقي ىنا عمى حسب فيمو ومكتسباتو القبمية يستطيع أن يحدث
( )4

ىناك تناص

ومعنى ىذا أن التناص ىو تداخل النصوص مع نصوص أخرى ،حيث يكون

النص الحاضر أخذ من النص السابق ،كما يعد التناص ذلك المعرفة واألفكار والمكتسبات القبمية.
كما أعطى محمد مفتاح تعريفا أخر "لمتناص" فقال" :إن التناص ظاىرة مؤشرات تجعل التناص
يكشف عن نفسو ويوجو القارئ اإلمساك بو ومنيا التالعب بأصوات الكممة والتصريح بالمعارضة

(-)1جمال مباركي ،التناص وجمالياتو في الشعر الجزائري المعاصر ،إصدارات رابطة إبداع الثقافي ،الجزائر( ،د.
ط) ،2003 ،ص .443
(-)2ح سين منصور العمري ،إشكالية التناص" مسرحيات سعد اهلل ونوس أنموذجا" ،ص .29
(-)3المرجع نفسو ،ص.17
(–)4المرجع نفسو ،ص .30
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الفصل األول:
واستعمال لغة وسط بين اإلحالة عمى جنس خطابي برمتو

()1

معنى ىذا أن التناص يعتمد عمى

مؤشرات تجعمو يكشف عن نفسو ،حيث أنو يجعل القارئ يمسك بو ويتالعب بأصواتو وكمماتو.
ونجد محمد مفتاح قد استخمص مقومات" التناص" في مختمف التعاريف المذكورة:
 فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيو بتقنيات مختمفة. ممتص ليا يجعميا من عنده وبتصيرىا منسجمة مع فضاء بناءه. محول ليا بتمطيطيا أو تكثيفيا بقصد مناقضة خصائصيا ودالالتيا أو بيدف تعضيدىا(.)2قسم محمد مفتاح مصطمح التناص إلى قسمين ىما" :التناص الداخمي" و"التناص الخارجي"
ومعنى التناص الداخمي" :أن الشاعر قد يمتص أثاره السابقة أو يحاورىا أو يتجاوزىا ،فنصوصو
يفسر بعضيا بعض ،وتضمين اإلنسجام فيما بينيا أو تعكس تناصا لديو إذا ما تغير رأيو أما
"التناص الخارجي" فيو أن يمتص الشاعر نصوص غيره أو يحاورىما أو يتجاوزىا في حيز زماني
وتاريخي"

()3

كما أعطى لمتناص تقسيمات أخرى منيا" :التناص اإلعتباطي" و" التناص الواجب"

فالتناص إما أن يكون اعتباطيا يعتمد في دراستو عمى ذاكرة المتمقي ،واما أن يكون واجبا يوجو
المتمقي نحو مطافو"

()4

نفيم من ىذا أن محمد مفتاح أعطى عدة تقسيمات لمتناص ولم يعتمد عمى

تقسيم واحد وانما نوع في ذلك ليعطي لو ذلك الصبغة الجمالية التي يستطيع القارئ من خالليا أن
يفيميا.

(–)1حسين منصور العمري ،إشكالية التناص "مسرحيات سعد اهلل ونوس أنموذجا" ،ص.30
( –)2محمد مفتاح ،تحميل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب
بيروت ،لبنان ،ط ،2005 ،4ص .120
(–)3

ظاىر محمد الزواىرة ،التناص في الشعر المعاصر ،ص .56

(–)4المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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الفصل األول:

يشير محمد مفتاح إلى األثار الوسيطة بين الثقافة العربية والثقافة الغربية ،وىي الدراسات
الحديثة التي قامت عمى دعامتين أساسيتين ىما(:)1
 .1التوالد والتناسل :ذلك أننا نجد أث ار أدبيا أو غيره بتولد بعضو من بعض وتقمب النواة
المعنوية الواحدة بطرق متعددة وفي صور مختمفة.
 .2التواتر :أي إعادة نماذج معينة وتكرارىا الرتباطيا بماضي إيجابي مشتمل عمى تسجيل
ما.
أما الناقد سعيد يقطين فقد استعمل مصطمح "التفاعل النصي" في كتابو (انفتاح النص
الروائي) كمرادف لما شاع تحت مفيوم التناص  Intertextualitéأو المتعاليات النصية
 ،Transtextnalitéكما استعمميا جيرار جنيت باألخص فإن معنى التعالي Transcendance
قد يوحي ببعض الدالالت التي نضمنيا لمعنى "التفاعل النصي" الذي نراه أعمق في جمل المعنى
المراد واإليحاء بو بشكل سوي(.)2
كما يقسم سعيد يقطين التناص إلى نوعين ىما ":التناص العام" وىو عالقة نص الكاتب
()3

بنصوص غيره من الكتاب ،و"التناص الخاص" وىو عالقة الكاتب بعضيا ببعض

ويقصد بيذا

أن التن اص العام يكون النص الحاضر لمكتاب مرتبط بالنصوص السابقة أو الغائبة لمكتاب
باألخرين ،أما التناص الخاص فالكاتب يكون مرتبط بالنصوص بعضيا ببعض.

(–)1

حصة البادي ،التناص في الشعر العربي الحديث ،البرغوثي أنموذجا ،ص .28

(–)2

ينظر :سعيد يقطين ،إنفتاح النص الروائي (النص والسياق) المركز الثقافي العربي ،دار البيضاء ،المغرب

بيروت ،لبنان،ط2001 ،2م ،ص .92
(–)3

ظاىر محمد الزواىرة ،التناص في الشعر العربي المعاصر ،ص .57
15
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الفصل األول:

كما وجدنا في تراجم يقطين ىو "التعالق النصي" وكما في المصطمح اإلنجميزي
 Hypertextualiteوىو مكون من مقطعين وىما Hyper :ويعني األعمى و Textualiteالذي
يقابمو النصية ،ويقصد بالمقطع األول الشمول وااليستيحاب ،وىي عممية ربط نص أول سابق بنص
ثاني الحق ،ويكون بالنسبة لو النموذج والمنبع واالطار والمرجع( ،)1ويعني بيذا أن النصوص
الغائبة تكون ليا عالقة مع النصوص الحاضرة.
كما تطرق الباحث صبري حافظ إلى دراسة مصطمح "التناص" واشاريات العمل األدبي قائال:
تعتبر فكرة البؤرة المزدوجة من أىم نتائج مصطمح التناص في الدراسة النقدية الحديثة عمى أساس
أن ازدواج البؤرة ىو الذي يمفت اىتمامنا إلى نصوص الغائبة والمسبقة والى التخمي عن اغموطة
استقاللية النص

()2

يتحدث ىنا حافظ عن أن النص ال يستقل بذاتو وانما يستدعي حضور نص

غائب أو مسبق ،كما أضاف حافظ مصطمح "السياق" وأسماه" المجال التناصي" أو المقترب
التناصي المعرفي" جاءت ىتو التسميات مشتقة من مفيوم النص لدى بارت

()3

ويقصد ىنا أن

النص ال يستقل بذاتو وانما ال يكون من إبداع واحد إنما يكون ىناك حضور لنصوص مسبقة أو
غائبة.
لكن عبد الممك مرتاض يرى أننا نتناص نعيد كالم غيرنا بنسيج آخر من غير أن نكونو في
كل أطوارنا ونستوحيو نضاده ونعارضو نستحضره عمى وجو ما في الذىن أو في المخيمة ،فيجري

(–)1إياد كاظم طو سالمي ،التناص األسطوري في المسرح ،ص .63
(–)2

ينظر :أحمد الزغبي ،التناص نظريا وتطبيقيا ،مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية لتناص في رواية "رؤيا" لياشم

غرايبية ،وقصيدة " راية القمب" االب ارىيم نصر اهلل ،مؤسسة عمون لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط،2000 ،2ص
17
(–)3ينظر :إياد كاظم طو السالمي ،التناص األسطوري في المسرح ،ص .68
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التناص مفاهيم وتحديدات

الفصل األول:

عمى القريحة ويحتذي نصا عائما في النصوص شاردا في فضائيا وقد ال يعرف أحد ذلك عمى
اإلطالق( )1عبد الممك مرتاض يؤكد بأن كل كالم نقولو يكون من عند غيرنا ال من عندنا ،حيث
ننسج عمى منوال األخرين.
أما الدكتور خميل موسى ىو أيضا تناول مصطمح التناص فقال" :إن التناص تشكيل نصي
جديد من نصوص سابقة أو معاصرة تشكيال وظيفيا بحيث يعد النص المتناص خالصة لعدد من
النصوص ،وقوم التناص بعمميات إجرائية مختمفة ،كاإلستدعاء القصدي أو غير القصدي والتغايري
والتوافقي أو اإلمتصاص اإلسفنجي الموظف والتداخل والتحويل وىو أىم عمميات التناص
واالندماج

()2

ويقصد ىنا أن التن اص ىو ذلك االستدعاء لمنصوص األخرى يكون بقصد أو بغير

قصد ،كما يكون متغير ومتوافق وممتص من نصوص أخرى ومتداخل فيما بينيما ،ومتحول في
بعض األلفاظ لكن المعنى نفسو.
ومن خالل ما تطرقنا إليو وجدنا أن التناص دائما ينظر إلى النص المقروء الذي ال يمكن
فيمو دون الرجوع إلى العديد من النصوص التي ساىمت في خمقو ألن ما نكتب من نصوص إنما
ىي أبناء وحفيدات نصوص أخرى سابقة عمييا ،فتعاد كتابتيا وفق سياق جديد ينقميا من تجربة
فنية إلى تجربة مختمفة ،ومن جو عاطفي إلى جو وجداني أخر يتواصل في القديم والحديث(.)3
وفي األخير نستنتج أن النقاد العرب المحدثين أخذوا تعريفاتيم لمصطمح التناص من حقول
الباحثين الغربين أمثال :بارت ،وكريستيفا وجنيت و تودوروف وغيرىم ،حيث استقو من أفكارىم
(–)1حاتم الصكري  ،مرايا نرسيس(األنماط النوعية والتشكيالت البنائية بقصيدة السرد الحديث) المؤسسة الجامعية
لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط1999 ،1م ،ص .219
(–)2

نعمان عبد السميع متولي ،التناص المغوي نشأتو وأصولو وأنواعو ،ص .32

(–)3

ينظر:جمال مباركي ،التناص وجمالياتو في الشعر الجزائري المعاصر ،ص .48
17
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الفصل األول:

وطوروا فييا بعض الشيء ،كما أصبح المصطمح لو عدة أىداف تساعد القارئ في الكشف عن
النصوص الغائبة التي تكون في وسط النصوص الحاضرة.
ب -التناص عند الغرب:
إذا وجدنا التناص عند عمماء العرب القدامى ،فإن جذوره األولى كانت عند الغرب قديما
وىذا ما جعمو يصطبغ بصبغة الكمال في العصر الحديث ،فمفيومو ظير في البداية عند
الشكالنيين الروس باسم الحوارية  Dialogismeوأول من استعمل ىذا المصطمح ىو
شكموفسكي Shklovskyثم تبعو

ميخائيل باختين Mikail Bakhtineثم أريفي  Arrivieثم

أمسكت بو جوليا كريستيفا  Kristiva Julaiرأس الخيط لتتابع رصد ىذا المصطمح في كتاب
"عمم النص" ثم أطمقت مصطمح الحوارية  Dialogismeوعرفتيا بأنيا العالقة بين خطاب األخر
وخطاب األنا ،ثم باسم (عبر النصوص)  Trantextualiteثم التصحيف Paragrammatisme
ثم ظير عندىا مصطمح (االمتصاص) تقول "كل نص ىو إمتصاص أو تحويل لوفرة من
النصوص األخرى"

()1

معنى ىذا أن كل نص حاضر أو الحق يمتص أو يأخذ من نص كان غائب

أو سابق.
وأول من استعمل مصطمح "التناص" Intertextualitéالبمغارية جوليا كريستيفا Julaikristiva
في أبحاث عديدة ليا ظير بين عامي 1966م1967،م في مجمتي (تيل :كيل )tul-qul

(–)1ينظر :جوليا كريستيفا ،عمم النص ،تر فريد الزاىي ،دار توبقال لمنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط1
1991م ،ص .78
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الفصل األول:

و)1( Gritiqueجوليا استعممت المصطمح ىي األولى ،بحيث أنيا تناولتو في عدة تسميات أخرى
تناسب مصطمح التناص.
كما نجد أن كريستيفا  Kristivaفي البداية لم تكن تستعمل كممة تناص وانما كممة
"اإليدويولوجيم "

()2

 L’ideologémeالذي يعني تمك الوظيفة لمتداخل النصي التي يمكننا قراءتيا

ماديا عمى مختمف مستويات بناء كل نص تمتد عمى طول مساره مانحة إياه معطيات التاريخية
واالجتماعية ،فاألمر ال يتعمق ىنا بخطوة منيجية تأويمية الحقة عمى التحميل ،إن إدراك النص
()3

كإديولوجيم يحدد منيجية السيميائيات وىي التي تدرس النص كتداخل نصي تفكره في النص

ويقصد بيذا أن لفظة االيدويولوجيم  L’ideologémeكانت في الرتبة االولى قبل لفظة التناص
التي جاءت في المرتبة الثانية ،حيث كان ليا نفس المعنى تقريبا فيي التي تعبر عن ذلك
النصوص المتداخمة مع نصوص أخرى سواءا كانت اجتماعية أو تاريخية فيي تحدد ذلك
السيميائيات التي تكون داخل النص.
كما نجد باختين  Bakhtineاستعمل مصطمح الحوارية  Dialogismeبدل التناص ،فيو يرى
بأن التوجيو الحواري ىو بوضوح ظاىرة مشخصة لكل خطاب وىو الغاية الطبيعية لكل خطاب
حي يفاجئ الخطاب خطاب آخر بكل الطرق التي تقوده إلى غايتو و ال يستطيع شيئا سوى الدخول
معو في تفاعل حاد وحي ،كما يشير باختين  Bakhtinإلى أن كل خطاب يعود عمى األقل إلى

(–)1

ظاىر محمد الزواىرة ،التناص في الشعر العربي المعاصر ص .28

( -)2االيدويولوجيم  : L’indeologémeىو تقاطع نظام معين مع جميع الممفوظات التي سبق عبرىا في فضائو أو
التي تحيل إلييا في فضاء النصوص الخارجية( ينظر :رابح بن خوبة ،جماليات القصيدة اإلسالمية المعاصرة،
الصورة ،الرمز ،التناص ،عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،ط ،2013 ،1ص .206
(–)3

جوليا كريستيفا ،عمم النص ،ص .22
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فاعمين وبالتالي إلى حوار محتمل
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()1

ويقصد ىنا أن أي خطاب حاضر يقابمو خطاب سابق ،فيكون

ذلك بين فاعمين اثنين وىما شخصين فيحدث بينيما حوار.
كما يؤكد ميخائيل باختين  Mikhail Bakltinبأنو مستحيل وجود نص نفي فكل نص ىو
صدى لنص أخر إلى الالنيائية إنو يصر عمى أن األدب ( نصوص األدب) البد أن يق أر في ضوء
سياقاتو الثقافية والتاريخية ومعنى ىذا أن أي نص يأخذ يجب أن ينظر إلى الماضي فيكون متطمعا
عمى الثقافات وطارقا عمى التاريخ من أجل إنشاء نصوص أخرى( .)2نفيم من ىذا أن أي نص
ليس مبتدع من ذاتو وانما ىناك نصوص أخرى ىي التي أبدعتو وطورتو ويكون ذلك من خالل تمك
الثقافات التاريخية.
إذا كانت كريستيفا  Kristivaترى في التناص أو التداخل النصي أحد مميزات النص األساسية
التي تحيل إلى نصوص أخرى سابقة عمييا أو معاصرة ليا فمشيل فوكو Michèle Foucault
حين قدم لمفيوم التناص أكد أنو " ال وجود لما يتولد من ذاتو بل من تواجد أصوات متراكمة
متسمسمة ومتتابعة ،وبيذا يتصل التناص بعمميات االمتصاص والتحويل الجذري أو الجزئي العديد
()3

من النصوص الممتدة بالقبول أو الرفض في نسيج األدبي المحدد

بمعنى أن النص ال يولد من

ذاتو ىو وانما يتكأ عمى نصوص أخرى تجعل منو ذلك اإلبداع والنمو والتطور.

(–)1ميخائيل باخت ين ،المبدأ الحواري ،تزفيتان تودوروف ،تر فخر صالح ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر بيروت
ط ،1996 ،2ص .125-124
( -)2محمد زبير عباس ،التناص مفيومو وخطر تطبيقو عمى القرآن الكريم ،رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في
قسم المغة ،الجامعة اإلسالمية العالمية ،إسالم آباد ،باكستان ،كمية المغة العربية ،2014 ،ص.39
( -)3ظاىر محمد الزواىرة ،التناص في الشعر العربي المعاصر ،ص.30
20
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الفصل األول:

و تعرف جوليا كريستيفا  Julia Kristivaالتناص بقوليا " :بأنو جممة المعارف التي تجعل من
()1

الممكن لمنصوص التي استوعبتيا وتمثميا فإننا نستبدل مفيوم تفاعل الذوات بمفيوم التناص"
تقصد ىنا بأن التناص ىو تمك المعارف التي استوعبتيا تمك النصوص من نصوص أخرى.

كما ترى كريستيفا  Kristivaأن التناص ىو قانون جوىري إذ ىي نصوص تتم صياغتيا عبر
امتصاص وفي الوقت نفسو ىو ىدم النصوص األخرى لمفضاء المتداخل نصيا ،ويمكن التعبير عن
ذلك بأنيا ترابطات متناظرة ذات طابع خطابي

()2

ومعنى ىذا أن التناص ىو ذلك الحضور

لمنصوص األخرى عن طريق االمتصاص أو ىو ىدميا عن طريق األخذ من النصوص الغائبة
وضميا في النصوص الحاضرة.
تناولت جوليا كريستيفا  Julia Kristivaوظيفة "التداخل النصي" شرطا جوىري لمتناص فقد
قامت جاىدة بتحرير النص من فكرة االنغالق عمى ذاتو وانفتاحو عمى النصوص األخرى فمصطمح
" التداخل النصي" ىو الجوىر األصيل الذي يحيل إلى المدلول الشعري ،فيعطى عدة معاني
لخطابات أخرى وىذه الطريقة تمكن المتمقي من قراءة ىذا الخطاب داخل النص الشعري

()3

ففكرة

تداخل النصوص قد سبقيا إلييا العالم المغوي السويسري فرديناند دي سوسور Ferdinand de
 Saussureعن التصحيفات واستخدام مصطمح التصحيف  programmiوقد عرف عندىا

( -)1سعيد سالم ،التناص التراثي الراوية الجزائرية ،عالم الكتب الحديث ،اربد ،ط ،2009 ،1ص.119
( -)2جوليا كريستيفا ،عمم النص ،ص.79
( –)3ينظر :أحمد جبر شعث ،جماليات التناص ،ص.14
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بالتصحيفية

( )1

التناص مفاهيم وتحديدات
التي عرفتيا بقوليا" :وىي امتصاص معان نصوص داخل الرسالة الشعرية"

()2

معنى ىذا القول أن الرسالة الشعرية ىي األخرى تمتص من النصوص الغائبة.
والمفيوم نفسو لمتناص نجده عند كوربرات أركسوني  corvette Arxoneحيث قالت " :إن
التناص حوار يقيمو النص مع النصوص األخرى ومع أشكال أدبية ومضامين ثقافية"

()3

ومعنى ىذا

القول أن التناص ىو حوار النص الحاضر مع النص الغائب من حيث المضمون والثقافة.
خاصا يتناول موضوع
عددا
كما نجد أن بعد عشر سنوات ذكرت مجمة (بيوتيك) الفرنسية ً
ً
التناصية تحت إشراف لوران جيني  Roland Jennyوفييا إقترح  Jennyإعادة تعريف التناص
بقولو :ىو عممية تحويل وتمثيل عدة نصوص يقوم بيا نص مركزي يحتفظ بزيادة المعنى

()4

ويقصد ىنا أن التناص ىو ذلك النص المركزي وىو النص الحاضر الذي يعتمد عمى عدة نصوص
تكون غائبة بحيث يحتفظ بالمعنى الذي يربط كل من النص الحاضر بالنص الغائب.
"و نجد كذلك تودوروف  todoroveىو األخر تحدث عن مصطمح " التناص" فسمي الخطاب
الذي ال يستحضر شيئا مما سبقو فيو " أحادي القيمة" وسمي الخطاب الذي يعتمد في بنائو عمى
ىذا االستحضار بشكل صريح ىو خطاب "متعدد القيمة" ومعنى ذلك أن األديب أو الشاعر عند
تشكيل نص جديد يمجأ إلى التناص من نصوص سابقة أو معاصرة فيأخذ المدد من فكرتيا أو

( -)1التصحيفية :تعني (إمتصاص عدة معاني لنصوص غائبة داخل النص الشعري المقروء ،)...وىو مفيوم
مأخوذ في أصمو عن رائد األلسنة الحديثة (دو سوسير) (ينظر :جمال مباركي ،التناص وجماليتو في الشعر

الجزائري المعاصر ،ص.)41

( -)2جمال مباركي ،التناص وجمالياتو في الشعر الجزائري المعاصر ،ص.42
( –)3محمد خطابي ،لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب) دار توبقال لمنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط3
 ،1972ص.315
( -)4ميخائيل باختين ،المبدأ الحواري تزفيتان تودوروف ،ص.109
22
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الفصل األول:
صورىا أو تراكيبيا"

()1

نفيم من ىذا أن النص الذي ال يأخذ من النص السابق لو قيمة واحدة

والنص الذي يأخذ من النص الغائب فيو يكتسب عدة قيم وىذا ما دل وانما يدل عمى التناص ىو
ذلك االستحضار لمنصوص الغائبة ودمجيا في النصوص الحاضرة.
ال
أما روالن بارت  Roland Barthesفوضع في مقالتو المنشورة في الموسوعة العالمية جاع ً
التناص أنو ىو رابط بين النص وبين اإلقتباسات األولى قائالً " :أن كل نص جديد نسيج جديد
إلقتباسات ماضية"

()2

ويفيم من ىذا أنو ىو األخر لم يخرج عن التعريفات السابقة لمتناص بأن

نص جديد يكون مقتبس من نصوص قد سبقتو من قبل.
كما ركز بارت  Barthesفي مفيومو لمتناص عمى الشخص المتكمم أو القارئ الذي يمارس
التداخل النصي ،فيو يكشف عن أثر الفرد في النصوص المتداخمة ألن الفرد ىو الذي يقوم
بالتحميل والتأويل

()3

"كما أنو ركز عمى التناص الذي يستحضره المؤلف بأن ىناك تناص أخر
()4

يستحضر القارئ وىنا تتعقد المسألة وتزداد غموضا"

فالنص الغائب يستحضره النص الحاضر

وكذلك القارئ يستحضره الن ص الغائب عن طريق قراءتو لمنصوص التي أخذ منيا المؤلف من
النصوص األخرى.

( -)1نعمان عبد السميع متولي ،التناص المغوي ،نشأتو وأصولو وأنواعو ،ص.34
( -)2تيفين ساميول ،التناص ذاكرة األدب ،تر نجيب غزاوي  ،االتحاد الكتاب العرب ،دمشق (،د .ط) 2007
ص.13
( –)3ظاىر محمد الزواىرة ،التناص في الشعر العربي المعاصر ،ص.32
(-)4أحمد الزغبي ،التناص نظريا وتطبيقيا ،مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية لمتناص في رواية "رؤيا" لياشم غ اريبة
وقصيدة "راية القمب" البراىيم نصر اهلل ،ص.13
23

التناص مفاهيم وتحديدات

الفصل األول:
ويؤكد روبرت سولزRobert Schulze

بأن التناص يختمف من ناقد ألخر عمى أنو

اصطالح يحمل معاني وثيقة الخصوصية تختمف من ناقد ألخر والمبدأ العام فيو ىو أن النصوص
تشير إلى نصوص أخرى

()1

كما نجد تيفين ساميول Tiffany Samuelىو األخر ركز عمى

عمميا ال نظرًيا
التناص عمى مجال عممو التطبيقي فيو يريد أن يجعل من التناص مفيوما
ً

()2

والمقصود من ىذا أنو يريد أن يطبق عمى التناص وال ينظر عميو.
كما تناول التناص ميشال أريفي  Michal Arrivéإذ يصفو بقولو" :إنو مجموعة النصوص
()3

التي تدخل في عالقة مع نص معطى"

ويقصد بذلك أن التناص ىو ذلك النص الذي يأخذ من

نصوص أخرى.
أما مارك أنجينو Mark Angionotفي معرض حديثة عن التناص يقول" :التناص عمل يقوم
بو نص مركز لتمويل عدة نصوص وتمثميا ويحتفظ بزيادة المعنى"

()4

معنى ىذا أن النص الحاضر

يأخذ من النص الغائب وىو الذي كان سابقا مع الحفاظ عمى المعنى.
ويصنف كذلك مفيوما أخر لمتناص  Intertextualitéحيث يقول" :كل نص يتعايش بطريقة
أيضا تنتمي الكممة إلى
من الطرق من نصوص أخرى ،ولذا يصبح نصا في نص
تناصا ،وبذلك ً
ً
الجميع لكونيا تؤشر عمى فكرة مبذولة في كل دراسة ثقافية"

()5

يقصد ىنا أن النص الحاضر

( -)1ظاىر محمد الزواىرة ،التناص في الشعر العربي المعاصر ،ص.33
( -)2المرجع نفسو الصفحة نفسيا.
( -)3عبد الجميل مرتاض ،التناص( ،د.ب)( ،د.ط)  ،2011ص.21
( -)4حسين منصور العمري ،إشكالية التناص" ،مسرحيات سعد اهلل ونوس أنموذجا" ،ص.26
( –)5أحمد الزغبي ،التناص نظريا وتطبيقيا ،مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية لمتناص في رواية "رؤيا" الياشم غرايبية
وقصيدة "راية القمب" االبراىيم نصر اهلل ،ص.13
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التناص مفاهيم وتحديدات

الفصل األول:

يتعايش مع النصوص السابقة فينا يحدث تناص وأن مصطمح التناص ىو مفتوح ال تنتيي
موضوعاتو وال تتحدد.
كما أن ميشال ريفاتير  Michal Riffatereىو األخر تحدث عن مصطمح التناص فركز فيو
عمى جو القارئ فيما يتمقى من تناصات داخل النص ،ومن ثم يشير إلى أن عممية التناص ىو ما
يدركو المتمقي الثاني ( القارئ) من تداخالت وعالقات بين النص الحاضر الذي ىو في متناولو
وبين نصوص أخرى سابقة لمنص الذي بين يديو

( )1

نفيم من ىذا أن القارئ ىو األخر يتناص مما

يق أر من نصوص فيو الذي يدرك ذلك التناص الذي يكون بين النص الحاضر والنص الغائب أو
السابق.
كما نجد ليتش letchىو األخر "يرى بأن النص ليس ذاتا مستقمة أو مادة موحدة ولكنو سمسمة
()2

من العالقات مع نصوص أخرى"

يقصد ىنا أن التناص يكون بين النص الحاضر وبين النص

الغائب فالنص ليس ذلك اإلبداع الذي يكون من الذات المبدعة وانما يكون مرتبط بمجموعة من
النصوص السابقة.
أما جيرار جنيت Gérard Grenetteفقد حاول أن يوسع أفق التناص ليجعمو متقاربا مع
مفيوم اإلقتباس مقاربا بينو وبين شكمين أخريين ىما :االسرقة واإللماع ،واالقتباس ىو أكثر عالقات
التناص وضوحا وحرفية ،أما االسرقة فيي أقل أشكاليا وضوحا وشرعية ،أما اإللماع فيو أقميا

( -)1عبد الجميل مرتاض ،التناص ،ص.21
( -)2نعمان عبد السميع متولي ،التناص المغوي نشأتو وأصولو وأنواعو ،ص.27
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الفصل األول:
وضوحا وحرفية

التناص مفاهيم وتحديدات
()1

نفيم من ىذا أن جنيت شبو التناص باالقتباس وىو أعمى درجة وشبيو بالسرقة

وىو أوسط درجة من االقتباس وشبيو باإللماع وىو أقل درجة منيما االثنين.
كما ميز جيرار جنيت " Gérard Grenetteبأن التناص عند اإلنتاج بأنو قراءة لنصوص
سابقة وتأويل ليذه النصوص واعادة محاورتيا بطرائق عدة عمى أن يتضمن النص الجديد زيادة في
المعنى عمى كل النصوص السابقة"

()2

ويقصد ىنا أن التناص ىو ذلك اإلجترار لمنصوص السابقة

فالنص الحاضر يأخذ منيا ويضيف الجديد من حيث المعنى.
كما أنو يعود جنيت  Genetteفي كتابو (مدخل لجامع النص) فيؤكد في مقدمتو أنو ليس
النصوص موضوع الشعرية بل جامع الن ص أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالية صيغ
التعبير واألجناس األدبية

()3

جنيت  Genetteىنا يبين لنا بأن النصوص ليست ىي كل المواضيع

الشعرية وانما أي نص كان فيو يأخذ من النصوص األخرى الغائبة أو السابقة.
مصطمح التناص "بقي مطاطيا غير مقنن ولم يكتسب قيمتو المنيجية إال عمى يد الباحث
الفرنسي "جيرار جينيت"  Gernard Genetteالذي انتقل بالمصطمح إنتقاال عميقا فاعتبره نمطا
جزء واحد من أنماط العالقات عبر النصية ،لذا لم يعد التناص عنص ار مركزيا لكنو واحد من بين
عالقات أخرى يندرج في قمب شبكة تحدد األدب في خصوصيتو"

()4

نفيم من ىذا أن التناص بقي

( -)1عبد الفتاح داود كاك ،التناص ،دراسة نقدية في التأصيل لنشأة المصطمح ومقاربتو ببعض القضايا النقدية
القديمة" ،دراسة وصفية تحميمية" (د.ب)( ،د .ط) ،2015 ،ص.16
( -)2إياد كاظم طو السالمي ،التناص األسطوري ،ص .15
( -)3ينظر :عز الدين المناصرة ،عمم التناص والتالص (نحو منيج عنكبوتي تفاعمي) دار مجدالوي لمنشر والتوزيع
(د.ب) ط، 2014 ،1ص .48
( -)4عبد الجميل مرتاض ،التناص ،ص.16
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التناص مفاهيم وتحديدات

الفصل األول:

مرن عمى يد األخرين لكن جنيت  genetteىو الذي أعطاه تمك القيمة المنيجية ،حيث درس
مصطمح التناص بشكل كبير ال بشكل سطحي فجعمو عنص ار ميما يعمل عمى تحديد النصوص في
األدب.
ومن خالل كل ما تطرقنا إليو من المفاىيم نالحظ أن معظم الدارسين لمصطمح التناص سواء
كان من العرب أو من الغربيين ،قد تناولوا تعريفات متشابية رغم وجود بعض االختالفات ،إال أننا
وصمنا إلى نتيجة مفادىا أن التن اص ىو الذي يستدعي النصوص السابقة أو الغائبة ويضميا إلى
النصوص االالحقة أو الحاضرة ،ويكون ذلك مع الحفاظ عمى المعاني ومراعاتيا.
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الفصل الثاني
مصادر التناص الديني في شعر سيدي األخضر بن خموف المستغانمي
-1التناص مع القرآن الكريم
أ -الت ّناص مع لغة القرآن الكريم
ب -التناص مع القصص القرآني
-2التناص مع الحديث النبوي الشريف
أ -التناص مع لغة الحديث النبوي
ب -التناص مع القصص النبوي ( المعجزات)

28

مصادر التناص الديني في شعر سيدي األخضر بن خموف المستغانمي

الفصل الثاني:

التناصات التي اعتمد عمييا سيدي األخضر بن
ييدف ىذا الفصل إلى الكشف عن بعض ّ
()1

مخموف المستغامي

في شعره ،وىي التي تعبر عن تجربتو الشعرية في األدب الشعبي( ،)2بحيث

نجد جل شعره كان يصب في مدح خير البرية محمد صمّى اهلل عميو وسمم خاصة في المصادر
التن اص مع الحديث النبوي الشريف ،المذان تموقعا بشكل
التناص القرآني و ّ
الدينية والتي نجد منيا ّ
كبير في شعره حيث قاما ببناء النصوص الغائبة ودمجيا مع النصوص الحاضرة ،وىذا ما أضفى
التناص الذي طغى بشكل كبير سواء من القرآن الكريم أو
سر
ًا
عجيبا داخل الشعر وىو ذاك ّ
ً
الحديث النبوي الشريف.
 .1التناص مع القرآن الكريم:
النبيين محمد صمّى اهلل عميو وسمم ،فيو
القرآن الكريم ىو معجزة إالىية أنزل عمى خاتم ّ
النص السامي الذي يرجع إليو الشعراء ،فيو دستورىم الذي يرتوي منو الشعر
النص المقدس ،وىو ّ
ّ
فالتناص ىنا يكون عن طرق تداخل النصوص
كما أنو يعتبر معجزه العرب في فصاحتيمّ ،

()1

سيدي األخضر بن خموف أو األكحل ولد بتاريخ 1741م ،ىو بن عبد اهلل بن عيسى الشريف اإلدريسي

المغراوي قال عنو جامع شعره ،ىو السيد محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،أما مغراوة فإنيا بالد نشأتو فيو نشأ في
ناحية من جبال مغراوة ا لجزائرية ،فيو مشيور بخصال العرب ،فزمانو تميز بانحطاط السياسة الداخمية ووجود ثقافة
عربية إسالمية ،توفي 1191م ،ينظر ديوان ،سيدي األخضر بن خموف ،محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،نشر ابن
خمدون ،تممسان (د .ط) ،0212 ،ص .02
( )2األدب الشعبي :تباي نت اآلراء حول مفيوم األدب الشعبي ،فيي تتمخص في ثالث إتجاىات ،األول يرى بأنو ىو
أدب عاميتيا التقميدي الشفاىي ،مجيول المؤلف ،المتوارث جيل عن جيل ،أما الرأي الثاني ،يرى بأنو أدب عاميتيا
أما الرأي الثالث يرى بأنو ذلك األدب الذي إرتبط إرتباطا عضويا بقضايا ومشاكل وامالي واالم الجماىير الشعبية
كما عرفو ممد المرزوقي بقولو أنو ىو ذلك األدب الذي استعار لو الشرقيون من أوروبا كممة ( فولكمور) وأحسن
تعريف لألدب الشعبي ما ضبطو حسين النصار بقولو ( األدب الشعبي ىو األدب المجيول المؤلف ،عامي المغة
المتوارث جيال بعد جيل برواي ة الشفوية) ،ينظر سعيد محمد ،األدب الشعبي بين النظرية
المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية ،بن عكنون ،الجزائر( ،د.ط) 1119 ،ص من  9إلى .17
29

والتطبيق ،ديوان

الفصل الثاني:

مصادر التناص الديني في شعر سيدي األخضر بن خموف المستغانمي

الحاضرة مع نصوص غائبة دينية ،وذلك عن طريق اإلقتباس والتضمين من القرآن الكريم فتجمي
التناص من القرآن الكريم واضح في شعر سيدي األخضر بن خموف المستغانمي إذ يعد ديوانو
ّ
زاخر باآليات القرآنية واألحاديث النبوية وىذا ما سوف نتطرق إليو.
النبوي ،وذلك عن طريق التأليف بين لغة
كما أن لمقرآن الكريم مكانة في نسج قصيدة المديح ّ
القرآن ولغة الشعر واالنسجام بين الموضوع الشعري ومعادلة المضمون القرآني ،ومن خالل ىذه
النص الغائب الذي تكون في ثناياىا ،وىذا
القصائد يمكن أن نحصر دراستنا في إثبات وجود ّ
النص الغائب ،وىذا يستدعي منا التأويل
يستمزم منا استنباط ا ّلنص الحاضر لمعثور عمى ايحاءات ّ
النص الحاضر(.)1
الذي ال يكترث لو كثي ار بظاىرة ّ
إذ نظرنا إلى األشعار التي قاليا سيدي األخضر بن خموف المستغانمي نرى بأنيا تحمل عدة
وتناصات من القرآن الكريم ،ألنو كان زاىدا في الدنيا ،وكان يحب النبي صمّى اهلل عميو
دالالت ّ
وسمم ،وىذا الشيء الذي دعاه إلى قول الشعر في مدحو ،إذ كان يحمل نبرة إسالمية في طياتو
التناصات سواءا كان ذلك مع لغة القرآن الكريم أو
وىذا ما سوف نتطرق إليو باستخراج بعض ّ
القصص القرآني.
أ -التناص من لغة القرآن الكريم:
يتناص سيدي األخضر بن خموف شعره من لغة القرآن الكريم حيث أنو طغى بكثرة في
قصائده ،فقد استقى كالمو من أقوالو تعالى وأدرجيا في شعره ،وسوف نبين ذلك من خالل إستخراج
بعض التناصات المقتبسة من لغة القرآن الكريم.

()1
التناص القرآني في تا ئية ابن الخموف القسنطيني ،دراسة فنية ،مجمة كمية اآلداب والعموم
 -معاش حياةّ ،

اإلنسانية واالجتماعية  ،قسم اآلدب العربي ،كمية اآلداب والمغات ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد السادس

جانفي  ،0212ص .1
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الفصل الثاني:

مصادر التناص الديني في شعر سيدي األخضر بن خموف المستغانمي

توفر ال ّتناص القرآني في قصيدةَ ":ل ْو َال أَ ْن َت"

( )1

ِ ِ
ييا ِم ْن ْم َس َاي ْل
َ
الجَّن ْة لْم ُمتّق ْي ْن َم ْا فَ َ

ِ
ور ْعِم ْي َيا
ـار ْس أ َْن ُغ ْ
َوأََنا َي ـ ـ ْا َمان ْي فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ون َس َاي ْل
َّ
الم ْغِفَرةٌ َن ْح َش ْم ْ
بالر ْح َم ْة و َ

ِ
ِ
ط َب َي ْا
َحا ْ
َما ن ْزَع ْج َش ْي م ْن ْزِف ْي ْر َم ْا أ َ

وفي ىذين البيتين ّتناص الشاعر مع اآلية الكريمة     " :
              
 ")2("  ىذه اآلية تصف وتنعت الجنة وأن أىميا يصرفونيا ،كيف شاءو وأين
شاءو وفييا المطاعم والفواكو والمشارب النقطاع ليا وال فناء"(.)3
النص الغائب
يستحضر الشاعر كالمو من كالم اهلل تعالى ،بحيث أدمجو إلى شعره وأحضر ّ
الجنة
وىي اآلية الكريمة الموجود في نصو الحاضر و ّ
الداللة التي يحمميا كل من البيتين ىي أن ّ
النار يدخميا الكافرون.
يدخميا المتقون ،و ّ
()4

ويقول في قصيدة " :ا ْختَاَ ْرك ال َواح ْد األَ َح ْد"
ت َ
ال ْغَنـ ـ ـ ـ ـ ْا ْل َح ْاق ـ ـ ـ ـةُ
اَلَ ـ َـم ْو ْ

ـص ْر بَِيـ ـ ـ ـ ـ ْا
ـف َ
ـاي ـ ْ
َخ ـ ـ ـ ـ َ
ال تَـ ـ ـ ـ ْقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

َم َو َح ْد
َن ْب ِك ْي ْب َك ْى ْ
الغ ِرْي ْ
ب أْ

اد
غيَر أ َْرتَ ْ
الج ـ ـ ْـو ْ
ي ا ْق َد ْ
ف ْب ْ
في ُ
َن ِار ْ
ت ْ

ب ِ
اغ ْي ْن ُزُوْر َق ْب ْر األ َْم َج ـ ـ ْـد
َ

اد
َمـ ـ ــتَاِل ْي ْمَن ْام ُو َ
ال نـ ْـسَم ْد ْعِم ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو ْرَق ْ

(-)1محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي االخضر بن خموف شاعر الدين والوطن ، ،نشر ابن خمدون،
تممسان( ،د .ط) ،0221،ص .44
( -)2سورة الرعد ،اآلية .21
( -)3عماد الدين أبو الفضل اسماعيل بن كثير الدمشقي ،تفسير ابن كثير ،جميع الحقوق محفوظة لمناشر ،بيروت
لبنان ،ط ،0221 ،1ص .427
( -)4محمد بن الحاج الغوثي بخوشة،ديوان سيدي االخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص .44
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استقى الشاعر أبياتو من القرآن الكريم فنجد ذلك في اآلية الكريمة  ":
             

                 
()1

"       

"يقول الحق جمل جاللو في وصف أىل

النفاق أنيم إن تصبيم حسنة كخصب ورخاء ونعمة ظاىرة ،قالوا ونسبوىا إلى بال واسطة ،وان
تصبيم سيئة ،كقحط وجوع وموت وقتل ،قال لمرسول صمى اهلل عميو وسمم ىذه من عندك بشؤم
قدومك أنت وأصحابك ،كما قالت الييود لعنيم اهلل منذ دخل محمدا المدينة نقصت ثمارىا وغمت
اسعارىا ،قل كل من عندك ،الحسنة بفضمو والسيئة بعدلو وقيره ،ثم عيرىم بالجيل ،فقال :فمال
ىؤالء القوم ال يكادون يفقيون حديثا ،فيم كالبيائم أو أظل سبيال أو ال يفقيون القرآن ،وال يتدبرون
حديثو ،ولو تدابروا لعمموا أن الكل من عند اهلل وأنو خالق كل شيء المقدر لكل شيء"(.)2
وتناصو منو ،حيث زاد كالمو قوة من خالل
تناص الشاعر كالمو من القرآن الكريم ّ
النص الشعري أن الموت
النص الحاضر ،و ّ
الداللة التي يحمميا ىذا ّ
النص الغائب في ّ
استحضار ّ
الدنيا.
فإنو مالقي كل واحد مخموق في ّ
آت ال محالة وال فرار منو ّ
ص ْار"
ويقول في قصيدة اخرىْ ":
س ْي ْد األَ ْن َ
س َي ْد الم َياجرْي ْن ْو َ

()3

( -)1سورة النساء ،اآلية .49
( -)2أحمد بن محمد بن الميدي بن عجيبة الحسني ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ج ،0دار الكتب العممية،
بيروت ،لبنان ،ط ،2،0212ص.42 -40
( -)3محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص .94
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ع
صَ
طفى َم ْس ُمو ْ
َف ْي األ َْر َ
الم ْ
ض َو ْ
الس َما يا ُ

اعتََقتْيا ِم ْن ال ْش ِر ْك َخِم ْيتْ َيا ُح َّار
ْ

ِ
ع
الب َ
ال َم ْرفُو ْ
ض َح ْى ْ
ص ِد ْي ْق ْ
م ْن َى ْمتَ ْك َيا ْ

ات َل ْو َج َّار
مس ْخ و ْ
الغ اَر ْق َم ـ ــا ْب َق َ
اْل ْ

يتناص الشاعر قولو من تعالى         ":
ّ
       

()1

"معنى اآلية أن ذلك ىدى اهلل ىذا اليدى

الذي ىديت بو من سميتو من األنبياء والرسل فوفقتيم باإلصابة بالدين ،الحق نال بإصابتيم إيو
رضي ربيم وشرف الدنيا وكرامة اآلخرة ،ولو اشرك ىؤوالء األنبياء الذين سميناىم بربيم تعالى
ذكره ،فعبدوا مع غيره لحبط عنيم أعماليم ،لبطل فذىب عنيم أجر أعماليم التي كانوا يعممون ،ألن
( )2

اهلل ال يقبل مع الشرك بو عمال"

.

الشاعر ىنا يبين لنا بأن الذي يشرك باهلل سوف يحبط عممو ،فيو الذي ييدي من يشاء
الداللة التي تحمميا األبيات
النص الغائب وىو القرآن الكريم و ّ
فتناص كالمو من ّ
ويضل من يشاءّ ،
الشعرية بيان عظمة ال ّشرك وقوة بالئو عمى فاعمو.
ويواصل الشاعر ّتناصو من القرآن الكريم من قصيدة  ":إالا ْو َج ْو ا ْل َحب ْي ْب َغاْ ْب"
ِ
يع األ َْوالَ ْد
ف َ
الَ َخ ْو َ
ال ْحَزْن َم َع ْجم ْ

()3

ِ
تَس َقى ِمن ِ
وم
ْ
الرح ْي ْق َ
َ ْ
الم ْختُ ْ
الصاف ْي َ

( -)1سورة األنعام ،اآلية.99 .
(-)2

ابن جرير الطبري ،تفسير الطبري ج ،1دار الكتب العممية ،بيروت ،ط ،0217 ،6ص.01

(-)3محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص .129
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يستمد الشاعر ّتناصو من القرآن الكريم       ":
(")1

"      

الجنة والرحيق من
أي يسقون من خمر ّ

الفضة يختمون بو شرابيم ،ولو أن رجال من أىل
أسماء الخمر ،ختامو مسك يقال شراب أبيض من
ّ
الدنيا أدخل أصبعو فيو ثم أخرجيا لم يبقى ذو روح إال وجد طيبيا"(.)2
ّ
الداللة الموجودة ىنا أن أىل التقوى
أخذ الشاعر كالمو من القرآن الكريم بطريقة مباشرة ،و ّ
دائما يسقون من نعيم الجنة.
كما تناص الشاعر كالمو من القرآن الكريم في قولو في قصيدة ":اَْل َم ْو ْت َال ْغ َن ْى تَ ْدَرْكن ْي"

()3

َعمّم ِ
ان َمـ ـ ـا َل ْم َي ْعَم ـ ـ ْم
اإل ْن َس َ
َ

ب ال َك ْعب ـ ـ ـ ــَ ْة
ُنتَْو ْسمُ ـ ـ ـو َب َّر ْ

التناص المباشر في عجز البيت والذي يشير إلى
إن أول ما يصادفنا في ىذا البيت ىو ّ
اآلية الكريمة")4(       ":ومعنى اآلية أن في األثر قيد والعمم بالكتابة
وفيو أيضا من عمل بما عمم أورثو اهلل عمم ما لم يكن يعمم"(.)5
الداللة التي
النص الغائب وىو القرآن الكريم واستحضره في شعره ،و ّ
الشاعر ىنا اقتبس كالمو من ّ
يحمميا ىذا البيت ىو أن اإلنسان خمق صفحة بيضاء والعمم كان موصوال من عند اهلل تعالى.

( -)1سورة المطففين ،اآلية .06-01
( -)2تفسير ابن كثير ،ص .1724
(-)3محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي االخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص .172
( -)4سورة العمق ،اآلية .21
( -)5التفسير ابن كثير ،ص .1720
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الفصل الثاني:

وكذلك ّتناص الشاعر مع آيات قرآنية يصف فييا نساء الجنة يوم القيامة في قولو في
قصيدة ":اَْل َيا َر ْب قَ ْط َماْ ْي َناْ ْم"(.)1
ف َاْل َع ْيَن ْي ْن
ات ْ
ط ْر ْ
صَر ْ
ُح َّر ْ
ات ْ
الب ْ
دن قَ ْا ْ

اب
ور ْكتَ ْ
ى فَ ْي ْ
تََر ْ
ضَيا ُك ْل ُحَرْة ُن ْ

ور ْاب َش ْر َيا ُم ْو َم ْن
اب َم ْن ُ
َعَم ْي َيا إثَْي ْ
الن ْ

ـاب
ب َو ْحَنا ْ
َحَب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
لك أ ْ
ت َلَنا ْحبِ ْي ْ
أ َْن َ

استقى الشاعر صدر البيت من اآلية الكريمة     ":
( )2

"    

"معنى اآلية ّأنين عفيفات ال ينظرن إلى غير أزواجين ،ومعنى

عين ،أي حسان األعين ،وقيل ضعا ضخام األعين فوصفين بالحسن والعفة ،وقولو بيض مكنون
كأنين المؤلؤ المكنون"(.)3
وصفين بترافة األبدان بأحسن األلوان ّ
كما ّتناص الشاعر أيضا في صدر البيت الثاني قولو من القرآن الكريم في قولو
تعالى           ":
  

()4

"ومعنى اآلية أن لباس أىل الجنة فييا الحرير ومنو سندس وىو رفيع

الحرير ونحوىا مما يمي أبدانيم واإلستبرق منو ما فيو بريق ولمعان ،وىذه ىي صفة األبرار

(-)1محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن.
( -)2سورة الصافات ،اآلية .71-79
( -)3تفسي ار ابن كثير  ،ص .1111
( -)4سورة اإلنسان ،اآلية .01
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والمقربون فشرابيم دائما يكون طيو ار أي طير بواطنيم من الحسد والحقد والغل واألذى وسائر
األخالق الرديئة"(.)1
تظير تناصات الشاعر بشكل متتالي من كتاب اهلل تعالى وىذا يدل عمى قوة دينو ومدى
الداللة الموجودة ىنا ىو
اتصالو برّبو فيو استحضر نصوص كانت غائبة ووظفيا في شعره ،و ّ
الجنة.
الجنة ووصف لباسيم وشرابيم ومعيشتيم في ّ
وصف نساء ّ
()2

ش ْيب ْي"
وقولو أيضا في قصيدة  ":أَ ْو إ َياْ ْك َاْر ْه ْعمَ ْم ّ
ب َّ
اس
َم ْستَع ِد ْي ْن َرَانـ ـ ْا ْبَر ْ
الن ْ

ِم ْن َش ْر الو ْسوْا ِ
س ِفي َّ
ام ْة
الن ْ
اس َ
الع َ
َ َ
ْ

ِ
اس
ُمتْأ َْن َس ْي ْن َرَانا م ْن َش ْد اْلَب ْ

ود ف ـ ـ ــي الص َّْي ْد َّ
ام ْة.
الن ْف ْس ْي َم َ
َح ْق تْ ُع ْ ْ

ّتناص الشاعر األبيات من اآلية الكريمة          ":
            
"    

()3

"المعنى التي تحممو السورة ىي تعبر عن ثالث صفات من صفات

الرب عز وجل الربوبية والممك واإلالىية فيو رب كل شيء ،فجميع األشياء مخموقة لو ،ممموكة
ّ
عبيد لو ،فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بيذه الصفات ،من شر الوسواس الخناس ،وىو

الشيطان الموكل باإلنسان ،فإنو ما من بني آدم إال ولو قرين يزين الفواحش ،وال يألوه جيدا في
الخيال والمعصوم من عصم اهلل"(.)4
فالداللة التي يوحي إلييا ىنا بيان
الشاعر ىنا استدعى سورة الناس وضميا إلى كالمو ّ
صفات اهلل عز وجل وكيفية االستعاذة من الشيطان الرجيم واالستعانة باهلل تعالى.
( -)1تفسير ابن كثير ،ص .1299
(-)2محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص .142
( -)3سورة الناس ،اآلية 6-1

.

( -)4تفسير ابن كثير ،ص .1760
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()1

ش ْت َال تَ ْن َد ْم"
شاَْي ْن ع ْ
وقول الشاعر أيضا في قصيدةَ ":
يا ع ْب ْد الَ ْش تَع ِ
ص ْي َرَب ْك
َ َ
ْ

الص َف ْة
ص ْوَر ْك ْبأ ْ
َح َس ْن َ
َم ْن َ

اد ْم َخْمقَ ْك
ت َع َ
َم ْن َب ْع ْد ُك ْن ْ

طفَ ـ ـ ــة
ت َن ْ
َرْب ِع ْي ـ ـ ـ ْـن ُي ـ ـ ْـوُم َواَ ْن َ

صَم ْك َمـ ـ ـ ـ ْـن َق ْد َم ْك
َوْب َدأ ْي َف ْ

ِلْم َس ْا ْق َواْلبـ ـ ـ َـد ْن َوال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوْق َف ـ ْة

ادكْ
َم ْن األَ ْف َخـ ـ ـ ــا ْذ ِلمَ َم ْس َع َ

ضمُو ْ ِ
الص َد ْر ُم ْخ َتْم َف ـةُ
َو ْ
ع في ْ

ْج َم ـ ـ ـ ْـع الفُؤاَ ْد َو ْخمَ ْق َقْمَب ْك

َسْم َ
الض ِع ْيفَ ـ ـ ـ ـةُ
ـان َيـ ـ ـ ْا ُم ْر ْ
طـ ْ

ّتناص الشاعر عجز البيت األول من اآلية الكريمة    ":
"       

()2

"ومعنى اآلية أن اهلل خمق كل شيء بالعدل

والحكمة فأحسن اشكالكم ،فالمرجع والمآب يرجع إليو دائما ،فيو يخبرنا تعالى عن عممو بجميع
الكائنات السمائية واألرضية والنفسية"(.)3
فالداللة التي يرمز إليو الشاعر من خالل ىذا البيت الشعري ،ىو أن اهلل تعالى ىو العدل
ّ
الحق العظيم.
كما ّتناص الشاعر األبيات االخرى من اآلية الكريمة     ":
             

(-)1محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص .144-146
( -)2سورة التغابن ،اآلية .22
( -)3تفسير ابن كثير ،ص .1229
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()1

"             

" معنى اآلية أي قل ليم أييا الرسول :ىو الذي يحي من يشاء بعد مماتو ،ويميت من يشاء من
األحياء إذا أراد كون أمر من األمور التي يريد تكوينيا ،فإنو يقول لو كن فيكن بال معانات وال
كمفة"(.)2
الداللة الموجودة
النص الغائب وىو القرآن الكريم فاستدعاه إلى شعره و ّ
الشاعر ىنا تكمم عن ّ
ىنا ىي بيان عظمة اهلل في خمق عباده وأخذىم من الدنيا الفانية.
ف"(.)3
ى ْنط ْو ْ
كما ّتناص الشاعر في قصيدةَ ":باْغي ب ْي ْن اَ ْل ْوَر ْ
ت
َم ْن َي ْع َم ْل َخ ْي ْر َخ ْي ْر ِمثْقَاالَ ْذَ ْار ْ

الخ ْير ح ْق ِفي َدار َّ ِ
ي ِ
يم
ص ْي ْ
ب َْ َ
ُ
ْ
النـ ـ ــع ْ

ال ْذَ ْارت
َم ْن َي ْع َم ْل َش ْر َش ْر ِمثَْقا َ

ِ
ِ
ي ِ
يم
ب َ
ص ْي ْ
الش ْر َح ْق في َد ْار َ
ُ
الجـ ـ ــح ْ

ات
ام ـ ـ ـ ْ
ـك َبثَْب ْ
َش َاي ْن ْسَب َق ْ
ت َر ْاه قُ َد َ

ت المَّ ْح ْد ْمِق ْيـ ـ ـ ْـم
ون تَ ْح ْ
وم تْ ُك ْ
تَُو َج ْد َوُي ْ

ففيي ىذه األبيات عانق الشاعر آيات من القرآن الكريم في قولو تعالى  ":
" )4("            ومعنى وزن أصغر
النمل يعني في كتابو ويسره ذلك ،قال :يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة ،وبكل حسنة
ّ

( -)1سورة غافر ،اآلية .64
( -)2أحمد مصطفى المراغي ،تفسير المراغي ج ،12دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان ،ط ،0226 ،0ص.222
( -)3سيدي األخضر بن خموف ،حياتو وقصائده ،ج ،1دار الغرب لمنشر والتوزيع ،مستغانم (د.ط) ،0226 ،ص
.104
( -)4سورة الزلزلة ،اآلية .9-4
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عشر حسنات ،فإذا كان يوم القيامة ضاعف اهلل حسنات المؤمنين أيضا ،بكل واحدة عشرا ،ويمحوا
عنو بكل حسنة عشر سيئات ،فمن زادت حسناتو عمى سيئاتو مثقال ذرة دخل الجّنة"(.)1
لمناس عمى أن
النص الغائب ،فيو يؤكد ّ
استحضر الشاعر كالمو من القرآن الكريم وىو ّ
الدال عمى الخير
الداللة الموجود ىنا ان ّ
الذي يعمل الخير يجده والذي يعمل الشر حتما سيجده و ّ
الدال عمى الشر كفاعمو.
كفاعمو و ّ
ش
س اْ ْلش ْو َم ْة َو ْع َل ْ
كما يستحضر الشاعر قولو من القرآن الكريم في قصيدةَ " :ياْ اْ ْل َن ْف َ
ط ْة"(.)2
َال ْى َ
يق
الن ْف ْس ِإ ْر ْج ِع ْي َي ْي ِد ْي ْك ِلْم ْ
ط ِر ْ
َيا َ

اص ْمي ْن
ْش َح ْ
ال َج ُازوا َقْبَم ْك َو ْ
ض َح ْاو َح ْ

يق
َع ْاي َمة في َب ْح ْر األَ َكا ْن َل ْو ْ
ط ِر َ

ِفي الحرص وال ْكالَلَ ْ ِ
ييا ْم َجْم ْجِم ْي ْن
ْ َْ ْ
بف َ

ّتناص الشاعر كالمو من اآلية الكريمة "       
"          

()3

"والمعنى التي تحممو اآلية الكريمة ىي دعوة النفس المطمئنة بالرجوع إلى جواره وثوابو وما
جنتو قد رضيت عن اهلل ورضى عنيا وأرضاىا ،وذلك بالدخول في جممتيم ،وىذا
أعد لعباده في ّ
يقال ليا عند االحتضار وفي يوم القيامة أيضا أن المالئكة يبشرون المؤمن عند اإلحتضار وعند
قيامو من قبره كذلك"(.)4

( -)1تفسير ابن كثير ،ص .1772
( -)2سيدي األخضر بن خموف ،حياتو وقصائده ،ص .021
( -)3سورة الفجر ،اآلية .22 -04
(-)4تفسير ابن كثير ،ص.1701
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ّتناص الشاعر كالمو من قول اهلل تعالى فاستدعى ذاك النص الغائب وضمو إلى شعره
الن فس المؤمنة بأنيا دائما سوف تكون نفس مطمئنة برضا
وّ
الداللة الموجودة ىنا ىي عظمة وقوة ّ
اهلل تعالى.
()1

ويل"
ف ال ْط ْ
الم ْوق ْ
كما يستحضر الشاعر ّ
التناص في قصيدة" :ف ْي َي ْو ْم َ
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ْاي َف ْة ال ُكـ ـ ـ َف ْار
ول َ
َي ْش َف ْع ِف َينا تْقُ ْ

و َّ
يل
يد في ال ْش ِع ْ
الن ْار تْ ِز ْ

ص َف ْار
تدَب ْ
المدنِبِ ْي ْن ْ
َوْو ُج ْوْه ْ
ال َوتَ ْ

ِ
يل
ف ال ْ
ط ِو ْ
الم ْوِق ْ
ف ْي َي ْوْم َ

الن ص القرآني الغائب وىذا ما نجده في اآلية الكريمة في قولو تعالى "
الشاعر ىنا يعيد كتابة ّ
"             

()2

سواد في الوجوه"(.)3
"ومعنى اآلية أن الوجوه يعموىا ويغشاىا قترة أي ّ
يصف الشاعر ىنا حال المذنبين يوم القيامة وكيف يكون جزائيم وعقابيم في ذاك اليوم
الداللة التي تحمميا ىاتو
النص الغائب وأدمجو في شعره ،و ّ
وكان ذلك من خالل إقتباسو فاستحضر ّ
اآلية مع قول الشاعر ىي بيان عالمة الكفر يوم القيامة وىو سواد الوجوه.
أش
لمنص القرآني في شعره وىذا ما نجده في قصيدةَ " :م ْن َيشتَ ْمني ْ
ويتابع الشاعر استثماره ّ
()4

َي ْع َم ْل"

ِ
يما َح َوا َو َسيِ ْد آ َد ْم
كَ

ي
ان ِف ْي ُج ْو ْ
تَ ْعَم ْم َما َك ْ
ص ْد ِر ْ
ف َ

( -)1سيدي األخضر بن خموف ،حياتو وقصائده ،ص.167
( -)2سورة عبس االية من  72إلى .70
( -)3تفسير ابن كثير ،ص.1211
( -)4سيدي األخضر بن خموف ،حياتو وقصائده ،ص.110
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مصادر التناص الديني في شعر سيدي األخضر بن خموف المستغانمي

يتناص كالمو من اآلية الكريمة في قولو تعالى "      
الشاعر ّ
               
" 

( )1

" معنى اآلية أن اهلل تعالى يخبر عباده بأنو يعمم السرائر والضمائر والظواىر وأنو ال

يخفى عميو منيم خافية بل عممو محيط بيم في سائر األحوال واألنات والمحظات ،ال يغيب عنو
مثقال ذرة ،وال أصغر من ذلك في جميع أقطار األرض والبحار والجبال ،فيو عمى كل شيء قدير
أي قدرتو نافذة في جميع ذلك وىذا تنبيو منو لعباده عمى خوفو وخشيتو وأالّ يرتكبوا ما نيى عنو
فإنو عالم ،فيو يميل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر"(.)2
النص الغائب وضمو إلى شعره
الشاعر ىنا اقتبس كالمو من كالم اهلل تعالى ،فاستحضر ّ
فالداللة التي تحمميا ىذه األبيات الشعرية ىي بيان قدرة اهلل وغيبياتو ،فيو يعمم السر
وىو الحاضرّ ،
والعمن وما تخفي الصدور وكل شيء في ىذه الدنيا.
ب -التناص من القصص القرآني:
استعمل الشاعر سيدي األخضر بن خموف التناص من القصص التي ذكرت في القرآن
الكريم ،حيث اقتبسيا ووظفيا في شعره وىذا مازاد كالمو قوة ووضوحا ،ومن خالل ذلك نقوم
بإستخراج بعض التناصات ليتو القصص التي توفرت في قصائده.
ي"(.)3
س ْن َما ي َق ْ
يستقي الشاعر التناص من القصص القرآني في قصيدة " أ ْ
ال ع ْند ْ
َح َ
َي ْمَن ْعَنا ْب َح ْرَمة ُك ْن َفَي ُك ْو ْن

َعالَ ْش أََنا َبَزْلتِ ْي ُن َوقَّ ْع ْفَي َياْ
أْ

( -)1سورة آل عمران ،اآلية.01
( -)2تفسير إبن كثير ص.022
(-)3محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف  ،شاعر الدين والوطن ،ص .61
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ّتناص الشاعر ىذا البيت من اآلية الكريمة        ":
                
" .)1(" اآلية الكريمة فييا تساؤل حيث تقول مريم :كيف يوجد ىذا الولد مني وأنا لست
بذات زوج ولست بغيا حاشا هلل ،فقال ليا الممك عن اهلل عز وجل في جواب ذلك السؤال ان اهلل
يخمق ما يشاء ،أي ىكذا أمر اهلل تعالى عظيم ال يعجزه شيء وأكد ذلك بقولو"   
 "    فال يتأخر شيئا بل يوجد عقيب األمر بال ميمةّ ،إنما يأمر مرة
واحدة فيكون ذلك الشيء سريعا كممح البصر"(.)2
فالشاعر ىنا ال يفرد كالمو أو شعره لوحده واّنما ّتناصو من القرآن الكريم ،حيث استحضر
الداللة التي
النص الغائب وىي قصة مريم التي توفرت في القرآن الكريم وضمنيا في شعره ،و ّ
ّ
يحمميا ىذا البيت ىو بيان قدرة وعظمة اهلل عز وجل في تسيير شؤون الكون.
ش ْيب ْي"
يستحضر الشاعر مع القصص القرآني في قصيدة" :أ َْو إ َي ْ
اه ْعَم ْم ال َ
اك َر ْ
ور
ت اْل ْع َم ْ
ِف ْي ِإَرْم َذْا ْ
اد ْبَن ْى َك ْم ْق ُ
صْ

()3

الذ َى ْ ِ
ِم ْن َّ
ض ْة َوْزَب ْرَد ْج َزْان َيا
ب والف َ

.

( -)1سورة آل عمران اآلية 24

( -)2تفسير ابن كثير ،جميع الحقوق محفوظة لمناشر ،بيروت ،لبنان ،ط ،0221 ،1ص .027
(-)3محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص .142
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الفصل الثاني:

فقد ّتناص الشاعر كالمو من اآلية الكريمة في قولو تعالى      ":
()1

"    

"المعنى الموجود ىنا أن ىؤالء عاد األولى ،وىم ولد عاد بن إرم

بن عوض بن سام بن نوح ،ذات العماد ألنيم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع باألعمدة الشداد
وكانوا أشد الناس في زمانيم خمقة وأفواىيم بطشا وليذا ذكرىم ىود بتمك النعمة وأرشدىم إال أن
يستعمموىا في طاعة ربيم الذي خمقيم"(.)2
لم يشر الشاعر إلى اسم القصة داخل النص ،واّنما ترك لممتمقي حرية استحضار االسم
القصة ،واستوحى النص القرآني ليومئ لممتمقي بأنو ال خمود عمى ىذه األرض ألي كان فيو يذكر
بالموت الذي سوف يذوقيا كل إنسان مخموق في الكون(.)3
استدعى الشاعر النص الغائب وىو القرآن الكريم وضمنو إلى شعره فيو يبين لنا تمك القصة
التي حدثت مع ارم وعاد ،فيو أراد أن يبين لنا عظمة النعمة التي يعيش فييا اإلنسان ،وأن الذي
يفقدىا لن يجد من يعطييا لو.
ام"
ويواصل الشاعر تناصو في قصيدة"َ :يا َرس ْ
ول المَ ْو َيا َذ ْخر ْ
ي َيا التْ َي ْ

()4

ب
الف قُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرْي ْش َ
َ
ال ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
طيِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

ت
ال ِفـ ـ ـ ـ ـيِ ِي ْم َوالـ ـ ـ َّرَحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ِإ ْي َ
ال ْ

ب
وال ْشتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا واَلص ْي ـ ـ ْ
ف َغ ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

ب َّ
ات
الن َع َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
َفْمَيعبـ ـ ـ ُدوا َر َ

( -)1سورة الفجر ،اآلية .24
( -)2تفسير ابن كثير ،ص .1711
( -)3حسين بشير بيار ،التناص الديني عند أبي العتاىية ،قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصول عمى
درجة الماجيستير في األدب العربي من كمية األداب في الجامعة اإلسالمية بغزة ،0217 ،ص.79

(-)4محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،سيدي األخضر بن خموف ،حياتو وقصائده ،ص.009 ،004
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ط َع َميُ ْم ِمـ ـ ْن َشـّـ ـ ـ ـ ـ ـ ْر
ال ـ ـ ـ ِ
ذي أَ ْ
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َد ْر
االل ـ ـ ـ ْو ْع ِظي ـ ـ ـ ْم َ

يام
ف ْ
ظَ
و آ َمَنيُ ْم ِم ْن َخ ْو ْ
ال ْم يا التْ ْ

يعيد الشاعر كتابة النص القرآني الغائب في السورة الكريمة " سورة قريش من  1إلى "7

()1

والمعنى الموجود في ىذه السورة أن ما كانوا يألفونو من الرحمة في الشتاء إلى اليمن ،وفي الصيف
إلى الشام في المتاجر وغير ذلك ثم يرجعون إلى بمدىم أمنين في أسفارىم لعظمتيم عند الناس
لكونيم سكان حرم اهلل ،فمن عرفيم احترميم ومن سار معيم أمن بيم فميعبدوا رب ىذا البيت ،أي
فميوحدوه بالعباد كما جعل ليم حرما أمنا وبيتا محرما ،فيو الذي أطعميم من جوع وتفضل عمييم
باألمن والرخص ،فميفردوه بالعبادة وحده ال شريك لو وال يعبدوا من دونو صنم وال ند وال وثن وال
غيرىم (.)2
أعاد الشاعر كتابة السورة حرفيا وىذا ما دل وانما يدل عمى إيمانو القوي باهلل تعالى والداللة
الموجودة ىنا أن الشاعر أراد أن يقوي كالمو من خالل تناصو من القرآن الكريم.
وفي األخير يمكننا القول أن ىذه النماذج الشعرية عمى سبيل المثال ال عمى سبيل الحصر
سيدي األخضر بن خموف
التناص القرآني الذي ظير بشكل كبير في شعر ّ
تدل عمى وجود ّ
المستغانمي والذي احتوى التناص مع لغة القرآن و التناص مع القصص القرآني ،حيث حاول
النص القرآني من أجل تحقيق غايات جميمة وىي تقوية كمماتو ونصوص
الشاعر ىنا اقتباس ّ
الشعرية ،بحيث تجعل القصيدة زاخرة بالتعابير الجميمة والمناسبة وىذا الشيء الذي زاد شعره قوة
ووضوحا ،ومن خالل ىذا نفيم بأن الشاعر كان يممك ثقافة دينية واسالمية واسعة ،فكان كثير

( -)1سورة قريش ،من  1إلى .7

( -)2تفسير ابن كثير ص.1779
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النص الغائب وىو القرآن
التناص عنده في استحضار ّ
االطالع عمى النصوص القرآنية ،وقد تجمى ّ
النصوص الحاضرة وىو شعره ،فالعالقة بينيما كانت قوية في ربط وتقويو األفكار
الكريم ودمجو مع ّ
التناص القرآني ىنا ىو
والمعاني واعطائيا تمك الدقة والوضوح في الكمماتّ ،
فالداللة التي حمميا ّ
رسم ذلك الجمال سواء كان في األلفاظ أو في المعاني.
 .2الت ّناص من الحديث ال ّنبوي الشريف
التناص مع الحديث النبوي الشريف
تفنن سيدي األخضر بن خموف المستغانمي في مسار ّ
حيث أخذ كالمو من كالم النبي صمّى اهلل عميو وسمم ،وىذا ما جعل شعره يصطبغ بصبغة إسالمية
فيو لم يخرج عن الدين اإلسالمي ،فأخذ يقتبس من الحديث النبوي الشريف ويضيفو إلى شعره وىذا
ما زاده جماال ووضوحا.
لقب سيدي األخضر بن خموف بشاعر الدين والوطن وديوانو كمو شاىد عمى حبو الخالص
ناصر لشعائر اإلسالم ،فكان ميمو واضح وىو جمع كممة
ًا
لمرسول صّمى اهلل عميو وسمم ،حيث كان
المسممين تحت لواء واحد وىو اإلسالم ،ولم يمدح سوى محمد صمّى اهلل عميو وسمم ،بحيث كان
يحب سماع المديح النبوي عن طريق اآلالت الموسيقية ،ومعنى ذلك أنو كان يحبذ سماع مدح
النبي صمى اهلل عميو وسمم عن طريق الموسيقى(.)1
يأتي الحديث النبوي الشريف في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث إشراف العبارة
وفصاحة المفظ وبالغة القول ،ومن أبرز سمات بالغتو اإليجاز ،حيث أدرك شعراؤنا المعاصرون
فنيا وفكرًيا فاستحضروا نصوصيم منو وأعادوا كتابة ىذه التجربة ،فقام كل
أىمية الحديث النبوي ً
شاعر بأخذىا منو ،حيث استمدوا ذلك من ذاكرة الحديث النبوي الشريف(.)2
( -)1ينظر محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،الشاعر الدين والوطن.ص.04
( -)2ينظر ،جمال مباركي ،التناص وجمالياتو في الشعر الجزائري المعاصر ،ص.111
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تعدد ديوان الشاعر بالموضوعات التي استقاىا من أقوال النبي صمّى اهلل عميو وسمم ،وىذا
النبوية الشريفة ،وسوف نبين ذلك عن طريق
ما ّدل واّنما ّ
يدل عمى تطمعو الواسع والكبير لألحاديث ّ
التناصات التي أخذىا من المصدر ،النبوي والتي كانت مقتبسة من لغة الحديث
استخراج بعض ّ
النبوي أو من القصص النبوي ( المعجزات) .
أ -التناص مع لغة الحديث النبوي:
اقتبس سيدي األخضر بن خموف سعره من لغة الحديث الشريف ،فكان ذلك عن طريق تناصو
من أقوال النبي صمى اهلل عميو وسمم ،حيث ادمجيا إلى شعره من خالل استحضاره ليتو األقوال،
وىذا ما سوف نبينو من خالل استخراج بعض التناصات الموجودة في نصوصو الشعرية.
 .1جينم وصفة الجنة
تحدث الشاعر عن نار جينم في شعره وذلك من خالل ّتناصو من قصيدة" :إَال َو ْج ْو
اَْل َحب ْي ْب َغاْ َب"

()1

و َّ
ال َزْاي ْد ِغ ْي ْر
ُم ْة ّْ
النبِ ْي َ
الجن َة أل َ

ود
امَي ْة لَ َي ْا ُك َفَار َوْييُ ْ
ّ
الن ْار َ
الح ْ

الن ص الغائب وىو الحديث النبوي الشريف ويضيفو لكالمو عن رواية
يستحضر الشاعر ّ
رب
ض َع ُّ
أنس بن مالك قال النبي صمّى اهلل عميو وسمم " :ال تََزال َج َي َن َم تَقل َى ْل م ْن َمز ْ
يد حتَى َي َ
ض"
َ
ى َب ْعض َيا إَل ْى َب َع ْ
العزة ف ْي َيا َ
قد َمو فَتَقو ْل قَط قَ ْط َوع ّزت َك َوَي ْرو ْ

()2

الشاعر في صدر البيت يصف

النبوي الشريف ،فيو يؤكد لنا بأن الكفار والييود سوف
نار جينم وذلك من خالل اقتباسو لمحديث ّ
الجن ة كذلك في عجز البيت وىذا ما أخذه من
يخمدون في نار حامية ،كما نجد الشاعر يصف ّ

(-)1محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص.121
( -)2اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن اسماعيل بن ابراىيم بن المغيرة ابن بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،9ص.071
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الحديث النبوي الشريف عن رواية عبد العزيز عن أبيو عن سيل عن النبي صمّى اهلل عميو وسمم
س َماْ ْء"
إن أ ْ
قالّ " :
اء ْو َن اَْلغ ْرَف َة ف ْي ا ْل َج ّنة َك َما تََاْر َء ْو َن ا ْل َك ْوَك َب ف ْي ا ْل َ
َى َل الج انة ليتر َ

()1

الشاعر يؤكد لنا بأن الجنة يدخميا من كان يؤمن باهلل وبالرسول صمّى اهلل عميو وسمم وىذا
النبوي الشريف.
ما أخذه من الحديث ّ
النار بشكل ضدي في بيت واحد فيو يصفيما وىذا يدل
الجنة وعن ّ
الشاعر ىنا يتكمم عن ّ
النار وتفائمو بدخول الجنة ألنو يطمح إلى ذلك.
عمى تخوفو من عذاب اهلل ومن ّ
 .2الدنيا
النبوي الشريف وقولو
الشاعر ىنا يتحدث عن ّ
الدنيا وذلك من خالل ّتناصو من الحديث ّ
طاَْب ْت اَألَثْ َماْ ْر"
ظاىر في قصيدة" :ب ْك َ

()2

الد ْنيا
َو َم ْن ْغَب ْ
ط ِف ْي ُ
ب
أى ْل ْ
َل ـ ـ ـ ِك ْن ْ
الن ِس ْي ـ ـ ْ

عميو ُم ـ ـ ـ َّار
تُْرَج ْع ْ
متْو ِ
افق ْي ْن ُب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْكَار
ْ

ور َح ْاَي ْر
َم ْن ْحَر ْس َعَم ْى َاْل ُد ْني ْا َد ْار ُ
الغ ُر ْ
اير
ات ا ْن ْع َما ْ
ِمـ ـ ْن ُكثَْرْة َاْل َّش ـ ـ ْي ُو ْ
ت ْ
البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ص ْ
يضم الشاعر كالمو إلى كالم النبي صمّى اهلل عميو وسمم ،وذلك باستحضار كالمو وىو
س ْو ْط في الج ّنة
ّ
"م ْوض ْع َ
النص الغائب المروي عن سيل قال :سمعت النبي صمّى اهلل عميو يقولَ :
ييا"( )3وكذلك في
سب ْ
روحة ْ
ْ
يل اهلل أ َْو َ
خير م َن الد ْن َيا َو َما ف َ
خير م َن الد ْن َي ْا َو َما ف ْي َياَ ،وَل َع ْد َوة ف ْي َ
حديث أخر عن عبد اهلل ابن عمر رضي اهلل عنيما قال :أخذ رسول اهلل صمّى اهلل عميو وسمم
بيل"
ي َس ْ
الد ْنَيا َكأََن َ
بمنكبي فقالُ ":ك ْن ِف ْي ُ
ك َغ ِر ْ
يب ْأو َعابِ ِر ْ

()4

الدنيا ىي أم
الشاعر يوضح لنا بأن ّ

( -)1اإلمام أبي الحسين مسمم بن حجاج القشيري النيسابوري ،صحيح مسمم ،مكتبة عباد الرحمان ،مصر ،ط0
 ،0229ص.416
(-)2محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص.121
( -)3ابن بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،9ص.111 ،119
( -)4المصدر نفسو ،ص.111 ،119
47

الفصل الثاني:

مصادر التناص الديني في شعر سيدي األخضر بن خموف المستغانمي

الغرور وأن الذي يتبع يا حتما سوف يضيع ألنيا سوف تأخذه في دوامتيا وال يجد أحد ينجيو منيا
سوى العودة إلى اهلل سبحانو وتعالى.
النبوي الشريف
النص الغائب وىو الحديث ّ
الشاعر ىنا استحضر كالمو من الحاضر من ّ
الدنيا الفانية التي تعمي األبصار وتأخذ القموب ،فيو متحصر لذلك.
حيث نبينا من ّ
 .3حوض النبي صمّى اهلل عميو وسمم
كما يستمد الشاعر كالمو من خالل ّتناصو من الحديث النبوي الشريف من خالل قصيدة
ي"
" َن ْر َغ ْب اَْل َمع ْي ْن اَ ْل َم ْبد ْ

()1

ض َاْل َم ْوُرْو ْد
ْن ْشَرْبوا ِم ْن َح ْو ْ

ِ
ِِ ِ
تار
يني ْ
وي َس ْار َيَا اْل ُم ْخ ُ
قبْمتي َوْيم ْ

النص الغائب وىو قول النبي صمّى اهلل عميو وسمم المروي عن عبد
الشاعر ىنا يستحضر ّ
أبيض م َن الَم َب ْن َوريحو
ش ْي ْر َماؤه
"ح ْوض ْي َمسَرة َ
ْ
اهلل بن عمر قال النبي صمّى اهلل عميو وسممَ :
يض َم ْأ أ ََب َدا"
شر َب م ْنيا فَ َ
الس َماء م ْن َ
ل ْ
َ
أطي ْب م َن الم ْ
وم َ
س ْك َو ك َيزانو َكنج ْ

()2

الشاعر يتحدث عن

حوض النبي صمّى اهلل عميو وسمم ويبين لنا بأن الذي يشرب منو حتما سيفوز برضا اهلل والرسول
النبوي وأغنى بو كالمو ،وىذا الشيء الذي زاد
النص ّ
صمّى اهلل عميو وسمم ،حيث استمد كالمو من ّ
كالمو قوة وصالبة.
 .4طاعة اهلل وطاعة الرسول صمى اهلل عميو وسمم
كما تحدث الشاعر عن طاعة اهلل ورسولو وذلك من خالل ّتناصو من قولو النبي صمّى اهلل
()3

عميو وسمم وىذا ما نجده في قصيدة " :اَْل َياْر ْب ق ْط َماْ ْي َن ْا ْم"

(-)1محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص.112
(– )2ابن بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،9ص.211
(-)3محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن  ،ص.116
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الفصل الثاني:

ضـ ـ ـ َاي ْع
َم ْن َ
ال تَْبـ ـ ـ ـ ـ ْع ْ
َمَرْه َ
الن ِب ْي ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي أ ْ

ِ
الص ـ ِاد ْق األَ ِمي ـْ ْن
ن ْم َد ْح َ

ع
صى ُع ْمَرْه َما َ
طا ْ
َي ْ
الع ْب ْد َم ْن ْع َ
اوي ْح َ

طـ ـ ـ ْاي ِعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْن
َرَان ـ ـ ـا الَم ْو َ

النبوي الشريف المروي عن
النص الغائب وىو الحديث ّ
يستحضر الشاعر كالمو من خالل ّ
اع الما ْو
طاعني فَ َق ْد أَ َ
"م ْن َ
ط َ
أبي ىريرة رضي اهلل عنو يقول إن رسول اهلل صمّى اهلل عميو وسمم قالَ :
صاني"
َطاع أميري فَقَ ْد أَ َ
صى الما َو َو َم ْن أ َ
ط َ
صى أَميري فَ َق ْد َع َ
اعني َو َم ْن َع َ
صاني فقَ ْد َع َ
َو َم ْن َع َ

()1

يؤكد لنا الشاعر من خالل كالمو وكالم النبي صمّى اهلل عميو وسمم أن طاعة اهلل في طاعة الرسول
ومعصية اهلل في معصية الرسول صمّى اهلل عميو وسمم والعكس صحيح ،فطاعة اهلل والرسول واجبة
عمى كل مسمم ومسممة ألنو ىو الواحد وحده يعبد وال يشرك بو وذلك أيضا من خالل طاعة الرسول
صمّى اهلل عميو وسمم.
النص الغائب وىو قول النبي صمّى اهلل عميو وسمم ويضيفو إلى
الشاعر ىنا يستحضر ّ
كالمو ليرسم لو ذلك القوة في التعبير.
 .5كممة التوحيد:
تكمم الشاعر عن لفظة ال إلو إال اهلل بشكل كبير داخل شعر ومن أمثمة ذلك نجد في
قصيدة " َن ْبتَ َدا اَْل َك ْم َم ْة"

()2

ِ
ين
الَ ِإَل َو إ َ
اهلل ْ
ص ْ
الح ْ
اهلل ح ْ
ص ْن ْ
ال ْ

اب
َم ْن َي ْع َمـ ـ ـ ـ ـ ْل بِ َيا ُي ْن َجى ِم ْن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َع َذ ْ

اهلل َمـ ـا اثْْقْم ـ ـ َيا َوِزْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
إلو إ َ
الَ َ
ال ْ

ِ
اب
الع ِر ْش وال ْقب ـ ـ ـ ـ ـ ْ
َكا َلقمَ ْم َوال ُك ْرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي و َ

الم ُو ْح ِديِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْن
ال إَل َو إ َ
َ
ال ْ
اهلل َك ْنـ ـ ـ ُز ُ

اب
الهَ ِإ َ
ال ِإ َ
َ
اح ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْل َبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
اهلل ِم ْفتَ ـ ـ ـ ْ
ال ْ

اهلل ِلْمـ ـ ـ ـ َي ْاوَي ـ ـةُ ْل َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْام
ال إَل َو إ َ
َ
ال ْ

ِ
اس َخ ـ ـ ـ ـ ـ ـةُ ُكُبوْل ـ ـ ـ َيا
َم َ
اح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َق ْو لْمَن ْك ـ ـ ـ ـ ـ ـَرْة َف ْ

( -)1ابن بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،1ص.111
( – )2محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ص.162
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النبوي الشريف وأحضرىا في كالمو
النص الغائب وىو الحديث ّ
استمد الشاعر كالمو من ّ
وىو المروي عن أبي قتادة قال حدثنا أنس مالك أن النبي صمّى اهلل عميو وسمم ومعاذ رديفو عمى
الرجل قال :يا معاذ بن جبل قال :لبيك يا رسول اهلل وسعديك ،قال :يا معاذ ،قال :لبيك يا رسول
ول اهلل ص ْدقَا من
َحد َي ْ
َن م َح َم َدا َرس َ
ش َيد أ ْ
َن ال إَلو إ َال الَمو َو أ َ
اهلل وسعديك (ثلثا) قالَ " :ما م ْن أ َ
َق ْمب ْو إ َال َحَرَمو المَو َعَمى ال َن ْار" قال :يا رسول اهلل ،أفل أخبر بيا الناس فيستبشر؟ قال :إذ يتكموا"
()1

وأخبر بيا معاذ عند موتو تأثما"

يؤكد لنا الشاعر بأن كممة ال إلو إال اهلل ىي حصن الحصين

وىي مفتاح األول لمجنة فيي التي تنجي كل موحد من عقاب اهلل ،فيي وحدىا تستطيع أن تنثر
جميع السيئات إذا وضعت في الميزان يوم القيامة وىي الحامية لمنار ،وفي رواية أخرى حدثنا قتاده
ال :الَ إلو إالَ الماو وفي قمبو
عن أنس عن النبي صمّى اهلل عميو وسمم قالَ " :ي ْخرج م َن ال ان ْار َم ْن قَ َ
شع َيرة م ْن َح ْي ْرَ ،وَي ْخرج من ال ّن ْار من قال ال إلو إال اهلل وفي قمبو وزن بَرة م ْن َخ ْي ْر َوَي ْخرج
َو ْزن َ
م ْن ال انار َم ْن َقا َلَ :ال إَلو إ َال الَم ْو وفي َقمب ْو َو ْز َن َذَرة م ْن َخ ْي ْر"

()2

فمفظة ال إلو إال اهلل تحمي

وتنجي اإلنسان من عذاب ا ّلنار ،الشاعر ىنا يستشيد بيا ألنو يعمم بأنيا الناجية من عذاب اهلل،
فيو يؤكد لنا بأنيا ىي الكنز لمموحدين وىي لجام كل إنسان من الوقوع في الياوية.
 .6الصلة:
النبوي الشريف ونجد ذلك
بتناصو مع الحديث ّ
تحدث الشاعر عن الصالة في شعره وذلك ّ
()3

ش ْت َال تَ ْن َد ْم"
شاْ ْي ْن َع ْ
في قصيدةَ " :

( -)1اإلمام الحافظ أحمد بن عمي بن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،1دار السالم،
الرياض ،دار الفيحاء ،دمشق ،ط0222 ،2م ،ص.019
( -)2المصدر نفسو ،ص.129
(-)3محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص.144
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الفصل الثاني:

صالَتِ ْك
ف َم َع ُش ُرو ْ
أ َْوِق ْ
ط َ

َىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْل ال ـ ـ َجَّنـ ـ ُة
َى ُذوا ْعالََي ْم أ ْ

اى ْم
فَ ُازو َا
ين ُبيُـ ـ ـ ـ َد ُ
الر ْكـ ـ ـ ـ ِع ْ

اك
اش ْخ َذ ْ
ُى َما ْسَر ْ
اع َو انتََيا و ْ

النص الذي كان غائب
يستميم الشاعر كالمو من كالم النبي صمّى اهلل عميو وسمم وىو ّ
وىو المروي عن إبن مسعود رضي اهلل عنو أن رجال سأل النبي صمّى اهلل عميو وسمم ،أي األعمال
سبيل الماو"
الوال َد ْين ثم الج َياد في َ
الصلَ ْة ل َوقت َيا َوبر َ
أفضل فقالَ " :

()1

وكذلك في رواية أخرى

َح ِد ُك ْم إ َذ
صالَة أ َ
عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صمّى اهلل عميو وسمم قال " :الَ َي ْقَب ُل المَوُ َ
وض ْأ"
أ ْح َد َ
ث حتَى َيتَ َ

()2

النبوي الشريف
بالنص الغائب وىو الحديث ّ
الشاعر من خالل قولو يأتي ّ

ويضمو إلى نصو الشعري ،فيو يبين لنا بأن الصالة ىي كل شيء في حياة المسمم فيي العماد
األول لو وىي الصمة بين العبد وربو فيو ينصح باألخذ بيا والحفاظ عمييا.
الشاعر ىنا متأثر ومتحصر عن اإلنسان الذي ال يصمي هلل فيو يقدم النصح واإلرشاد
لمعودة إلى الطريق الصحيح وىو الصالة عمى وقتيا والحفاظ عمييا لكي يفوز برضى اهلل.
ب -التناص من القصص النبوي( المعجزات):
كما تناص الشاعر كالمو من القصص النبوي ،بما فييا المعجزات العظيمة التي حدثت مع
النبي صمى اهلل عميو وسمم ،حيث اقتبسيا من أقوالو ووظفيا في شعره ومن خالل ذلك نعمد إلى
استخراج بعض ىذه التناصات من قصائده.
 .1باب انشقاق القمر
لمي"(.)3
النبوي الشريف في قصيدة" : :أَْل ْ
يستميم الشاعر كالمو من الحديث ّ
فاْ
ستَ ْمثَم ْواْ َك َ ْ
( -)1ابن بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،1ص.049
(-)2المصدر نفسو ،ص.71
(-)3محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن،ص.61
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ِ ِ
قدرْه ثانِ ْي
وْ
اس َقى َج ْي ْش ْكث ْي ْر م ْن ْ

ْان َش ْق ال ْق َم ْر َوْا ْن َي َم ْر ِم ْن َك َفوُ َو ْاد

النبوي الشريف عن أنس قال  :أنشق القمر فرقتين
استحضر الشاعر كالمو من الحديث ّ
وفي حديث أبي داود انشق القمر عمى عيد الرسول اهلل ص ّل اهلل عميو وسمم"( )1الشاعر ىنا يبين
لنا المعجزة التي حدثت مع النبي صمّى اهلل عميو وسمم وىي انشقاق القمر إلى فرقتين ،فيو يوضح
النبوي الشريف ،وضمو إلى شعره الذي بين
لنا من خالل استحضاره ّلنص الغائب وىو الحديث ّ
ايدينا وىذا يدل عمى ثقافة الشاعر الواسعة باألحاديث النبوية الشريفة.
أراد النبي صمى اهلل عميو وسمم أن يبين ألمتو معجزة إنشقاق القمر دون الشمس وسائر
الكواكب ،ألن القمر ىو األقرب من الشمس والنجوم ،فيو الجسم المستنير الذي يظير اإلنشقاق فيو
لكل من يراه ،حيث كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يق أر ىذه السورة في المجامع الكبار وخاصة في
صالة العيدين حيث كان الناس يقرأه وال ينكره*(.)2

( -)1اإلمام أبي الحسين مسمم بن حجاج القشيري النيسابوري ،صحيح مسمم ،ص.491
( -)2ينظر :محمد بن رياض األحمد ،السيرة النبوية من كالم العالمة عبد الرحمان بن ناصر السعيدي والعالمة
محمد بن صالح العثيميني ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان ،ط ،0210 ،1ص.77

*قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :وجعل اآلية في انشقاق القمر دون الشمس وسائر الكواكب ألنو أقرب إلى األرض

من الشمس والنجوم وكان اإلنشقاق فيو دون سائر أجزاء الفمك ،إذ ىو الجسم المستنير الذي يظير اإلنشقاق فيو

لكل من يراه ظيو ار ال يتمرى فيو  ،وأنو إذا قيل االنشقاق ف قبول محمو أولى بذلك وقد عاينو الناس وشاىدوه ،وكان
النبي صمى اهلل عميو وسمم يق أر ىذه السورة في المجامع الكبار مثل صالة العيدين ،وكل الناس يقرأه وال ينكره ،ولو

لم يقل قد انشق ألسرع الناس إلى تكذيب ذلك .محمد بن رياض األحمد ،السيرة النبوية من كالم العالمة عبد
الرحمان بن ناصر السعيدي العالمة محمد بن صالح العثيميني ،ص.77
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 .2باب حديث اإلسراء والمعراج:
كما ّتناص الشاعر في نفس القصيدة قولو:

()1

ف
اج ْو َ
ط ْا ْ
ب ِج ْب ِ ْري ْل ْ
لمن ِب ْي ال ِم ْعَر ْ
صْ
ْان َ

السَّن ْى
ان َ
بالخ ْم ْس اَْل ْفَ ْارْي ْ
آتَ َ
ضو ُ

استقى الشاعر كالمو من قول النبي صمّى اهلل عيمو وسمم في رواية عن جابر بن عبد اهلل
الح َجر
رضي اهلل عنو أنو سمع رسول اهلل صمّى اهلل عميو وسمم يقول " لَ َما َك َذ َبن ْي قَرْي َ
ش ق ْمت في َ
إليو"
دس فَطف ْفت أ ْخبرى ْم َع ْن
ْ
آياتو وأنا أ ْنظر ْ
فَ َحل اهلل لي ْبيت الم ْق ْ

()2

يبين لنا الشاعر ليمة

اإلسراء والمعراج وىي أعظم معجزة حدثت مع النبي صمى اهلل عميو وسمم ،فمما كذبوه قريش أخذه
اهلل إليو وعمو أشياء لم يكن يعمميا من قبل ،كما أنو شاىد أشياء لم يكن يراىا من قبل ،فأخذ النبي
صمى اهلل عميو وسمم يعمم أمتو بذلك العمم.
النص الغائب وىو حديث النبي صّمى اهلل عميو وسمم ويقوم
الشاعر في ىذا البيت يستدعي ّ
بدمجو إلى شعره الحاضر ،فيو يؤكد لنا ويبين ما قالو النبي صمّى اهلل عميو وسمم ،حيث يبين لنا
النبي صمى اهلل عميو وسمم عمما الناس الفرائض التي فرضة عميو وعمى أمتو وىي فريضة الصالة.
أنزل اهلل تعالى معجزة عظيمة عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم ،وىي معجزة اإلسراء
والمعراج ،حيث بعث إليو براق وىو حيوان يحمل األنبياء فحمل النبي صمى اهلل عميو وسمم وأخذه
إلى بيت المقدس ،فوجد ىناك إبراىيم والخميل موسى وعيسى فصمى بيم ،ثم أوتي بثالث أنيات
إناء فيو لبن واألخر فيو خمر واألخر فيو ماء ،فامتحن النبي صمى اهلل عميو وسمم بيذا اإلمتحان
فإن شرب من الماء فإنو سوف يغرق ويغرق أمتو معو ،وان شرب من الخمر فقد ىمك وأىمك أمتو

(-)1محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص.06
( -)2ابن بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،1ص.171
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معو ،وان شرب من المبن فقد ىدي وىدي أمتو ،فسخر اهلل تعالى النبي صمى اهلل عميو وسمم لشرب
المبن وكانت اليداية لمنبي صمى اهلل عميو وسمم وأمتو*(.)1
 .3الشاة التي سمت لمنبي صمّى اهلل عميو وسمم:
يتناص الشاعر كالمو من قول النبي صمّى اهلل عميو وسمم في قولو:
وفي نفس القصيدة ّ
ْان َ ِ
اة
ين ْذَر ْ
اع ال َش ْ
ص ْا ِد ْق األَ ِم ْ
ط ْق لْم َ

()2

ت العي ْ ِ
َصابِ ُع ُو
ُم َح َم ْد ْان َي ْمَر ْ ُ ُ
ون م ْن أ َ

النص الغائب وىو قول النبي صمّى اهلل عميو وسمم المروي
الشاعر ىنا يستقي كالمو من ّ
عن عائشة رضي اهلل عنيا ،حيث حدثنا سعيد عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قالَ " :ل َما ًفت َح ْت
()3

شا ْة في َياْ س ْم"
يت لَرسول اهلل صمّى اهلل َعَم ْيو وسمم َ
َخ ْي َب ْر أ ْىد ْ

من خالل البيت الشعري والحديث

النبوي الشريف نفيم بأن الشاعر أراد أن يبين لنا معجزة نطق ذراع الشاة المسموم لمنبي صمّى اهلل
ّ
عميو وسمم ،حيث أخذ ذلك من كالم النبي صمّى اهلل عميو وسمم ودمجو في قولو ،الشاعر ىنا
النبوية
يقتبس كالمو من كالم النبي صمّى اهلل عميو وسمم ،فيذا كمو ّ
يدل عمى أنو حافظ لألحاديث ّ
الشريفة وأن لو ثقافة إسالمية.
( -)1ينظر :اإلمام أبي محمد عبد الممك ابن ىشام ابن ايوب الحميري المعافري  ،السيرة النبوية البن ىشام ،دار بن
حزم ،بيروت ،لبنان ،ط ،0221 ،0ص.192

*فكان عبد اهلل بن مسعود فيما بمغني عنو يقول :آتى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بالبراق وىي الدابة التي كانت
تحمل عمييا األنبياء قبمو تضع حافرىا في منتيى طرفيا ،فحمل عمييا ،ثم خرج بو صاحبو يرى اآليات فيما بين

السماء واألرض حتى إنتيى إلى بيت المقدس ،فوجد فيو ابراىيم الخميل وموسى وعيسى في نثر من األنبياء قد

جمعوا لو فصمى بيم ،ثم آتى بثالث آنية ،إناء فيو لبن واناء فيو خمر ،واناء فيو ماء ،قال ،فقال رسول اهلل صمى

اهلل عميو وسمم" :فسمعت قائال يقول حين عرضت عميا :إن أخذ الماء غرق وغرق أمتو ،وان أخذ الخمر غوي
وغوت أمتو ،وان أخذ المبن ىدي وىديت أمتو" قال " :فأخذت إناء المبن فشربت منو ،فقال لي جبريل عميو السالم،

ىديت وىديت أمتك يا محمد"  ،اإلمام أبي محمد عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميري المعافري ،السيرة النبوية

البن ىشام ،ص.192

(-)2محمد بن الحاج الغوثي بخوشة ،ديوان سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،ص.124
( - )3ابن بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،1ص.012
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تتحدث ىتو القصة عن معجزة الشاة المسمومة التي اىديت لنبي صمى اهلل عميو وسمم من
طرف زينب بنت الحارث التي قامت بوضع السم في الشاة ،حيث سألت عن أحب عضو عند
النبي صمى اهلل عميو وسمم ،فقيل ليا الذراع ،وتعمدت بإكثار السم في الذراع رغم وضعيا لمسم في
الشاة كميا ،فقدمتيا لمنبي صمى اهلل عميو وسمم ،ففرح النبي بذلك وأخذ يأكل من ذراع الشاة فتفاجأ
بتكمم الذراع معو ،فعمم بأنو مسموم ،فقام باستدعاء زينب بن الحارث وسأليا عن سبب لمسم في
الشاة ،فقالت لو :أنيا أرادت أن تكتشف صدق نبوتو ،فعفى عنيا النبي صمى اهلل عميو وسمم واطمق
سراحيا*(.)1
وفي األخير يمكننا القول بأن الشاعر سيدي األخضر بن خموف المستغانمي استعمل عدة
التناص مع الحديث النبوي الشريف ،وكان ذلك من خالل االقتباس من أقوال النبي
مواضيع في ّ
يدل عمى أن الشاعر كان مطمع عمى األحاديث
صمّى اهلل عميو وسمم ،حيث وظفو في شعره ،وىذا ّ
غزرة
يدل أيضا عمى ميمو الكبير إلى االسالم و ا
النبوية الشريفة ،فيو متشبع بالثقافة الدينية ،وىذا ّ
ايمانو وتقواه باهلل العظيم فكان شعره كمو يصب في مدح النبي صمّى اهلل عميو وسمم.

( -)1ينظر :صفي الرحمان المباركفوري ،الرحيق المختوم ،بحث في السيرة النبوية عمى صاحبيا أفضل الصالة

والسالم ،دار األصالة ،الجزائر ،دار بن حزم ،بيروت( ،د .ط) ،0212 ،ص.292

* زينب بنت الحارث تيدي إلى الرسول صمى اهلل عميو وسمم شاة مسمومة ،فمما اطمأن رسول اهلل صمى اهلل عميو
وسمم أىدت لو زينب ابنة الحارث امرأة سالم بن مشكم شاة مصمبة ،وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول

اهلل صمى اهلل عميو وسمم؟ فقيل ليا الذراع ،فأكثرت فييا من السم ،ثم سمت سائر الشاة ،ثم جاءت بيا فمما وضعتيا

بين يدي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،تناول الذراع فالك منيا مضغة فمم يسغيا ومعو بشير بن البراء ابن

معرور قد أخذ منيا ،كما أخذ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،فأما بشير فساغيا ،وأما رسول اهلل صمى اهلل عميو

وسمم ف مفظيا ،ثم قال" :إن ىذا العظم ليخبرني أنو مسموم" ثم دعا بيا فاعترفت ،فقال " :ما حممك عمى ذلك"؟
قالت :بمغت من قومي مالم يخف عميك فقمت إن كان ممكا استرحت منو ،وان كان نبيا فسيخبر ،قال :فتجاوز عنيا
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،ومات بشير من أكمتو التي أكل ،صفي الرحمان المباركفوري ،الرحيق المختوم،

ص.292
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

التناص التي إستخدميا الشاعر سيدي األخضر بف
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى البحث عف آليات ّ
النصوص
التناصات التي تناوليا كؿ مف ّ
خموؼ المستغانمي في شعره ،فيو يعمؿ عمى تحديد أىـ ّ
النبوي الشريؼ مع
التناص مع الحديث ّ
التناص مع القرآف الكريـ و ّ
النصوص األخرى ،ك ّ
الشعرية مع ّ
تطبيقو عمى بعض اآلليات التي وجدت أو توفرت داخمو.
التناص التي حددىا محمد بنيس في كتابو النقد العربي
كما سوؼ نتحدث عف آليات ّ
لمتناص ،وقد الحظنا سابقا أنو لـ يخرج عف تعريؼ كريستيفا في قوليا" :كؿ
المعاصر ،فيو في تعريفو ّ
النصوص األخرى"
نص ىو إمتصاص وتحويؿ لوفرة مف ّ

()1

النصوص الحاضرة
فيي تقصد بأف ّ

النصوص الشعرية ،وىذا
النصوص الغائبة ومحمد بنيس كذلؾ إستعمؿ كممة إمتصاص في ّ
تمتص مف ّ
ي ّدؿ عمى أنو أثرى كالمو مف كالـ كريستيفا.
التناص مع القرآف
استعمؿ الشاعر سيدي األخضر بف خموؼ نصوص دينية كثيرة تمثمت في ّ
النبوي الشريؼ ،حيث أسيمت في التعبير عف تجاربو التي ترعرع في وسطيا وىو
الكريـ والحديث ّ
الزىد في الدنيا واألخرة ،فأشعاره ساعدتو لموصوؿ إلى اليدؼ الذي كاف يصبوا إليو ،فيو كاف يحب اهلل
والرسوؿ وىذا الشيء الذي دعاه يقتبس مف القرآف الكريـ والحديث الشريؼ ،فكاف شعره بارز في مدح
تدؿ عمى أف الشاعر غني بالثقافة اإلسالمية،
التناصات الدينية ّ
النبي صمّى اهلل عميو وسمـ ،فكؿ ىذه ّ
أثر وبصمة في العصر الذي عاش فيو وكؿ ىذا انعكس عمى أشعاره ،وىو ّتناصو مف
حيث ترؾ ً ا
النصوص الغائبة الدينية.
ّ
التناص الذي تناوليا محمد بنيس في كتابو (ظاىرة
سوؼ نتحدث في ىذا الفصؿ عف آليات ّ
لمنص الغائب
الشعر المعاصر في المغرب دراسة بنيوية تكوينية) حيث إستعمؿ نوعية قراءة الشعراء ّ
في نصوصيـ الشعرية تحت ثالث آليات تتخذ صبغة قوانيف وىي :اإلجترار ،واإلمتصاص والحوار،
(– )1
النص ،ص.78
جوليا كريستيفا ،عمـ ّ
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الفصل الثالث:

لمنص الغائب ألف تعدد قوانيف القراءة ىو في
وىذه القوانيف تحديد لطبيعة الوعي المصاحب لكؿ قراءة ّ
النصوص الغائبة(.)1
أصمو إنعكاس لمستويات الوعي التي تتحكـ في قراءة كؿ شاعر ّلنص مف ّ
النص القرآني
إذا نظرنا إلى شعر سيدي األخضر بف خموؼ المستغانمي نرى بأنو إنفتح عمى ّ
التناص وىي:
في ثالث آليات مف ّ
التناص اإلجتراري (اإلقتباسي)
ّ .1
التناص اإلمتصاصي (اإلحالي)
ّ .2
التناص الحواري ( اإليحائي)
ّ .3
 -1التناص اإلجتراري اإلقتباسي:
النص الغائب
ساد اإلجترار في عصور اإلنحطاط عمى األخص ،حيث يتعامؿ الشعراء مع ّ
النص إبداعا ال نيائيا فساد بذلؾ قدر تمجيد بعض المظاىر
بوعي سكوني ال قدر لو عمى إعتبار ّ
الشكمية الخارجية في إنفصاليا عف البنية العامة لمنص أنو كحركة وسيرورة ،وكانت النتيجة أف أصبح
النص الغائب نموذجا جامدا تضمحؿ حيويتو مع كؿ إعادة كتابة لو بوعي سكوني
ّ

()2

نفيـ مف خالؿ

النص القرآني في
النص الغائب وىو ّ
ىذا أف اإلجترار ىو يشبو اإلقتباس ،كما يعيد الشاعر إستدعاء ّ
النص الحاضر بشكؿ مباشر ،حيث أنو ينقمو بحذافره وال يغير فيو شيء فيكوف ذلؾ مف
شعره وىو ّ
خالؿ ّتناصو مف القرآف الكريـ.
النص
لمن ص الغائب مف دوف تغيير أو تحوير ،وىذا القانوف يسيـ في مسخ ّ
واإلجترار ىو تكرار ّ
الغائب ألنو لـ يطور ولـ يحاوره واكتفى بإعادتو كما ىو أو مع إجراء تغيير طفيؼ ال يمس جوىره
النصوص والمرجعيات السيما الدينية ،ويعود األمر
بسوء بسبب مف نظرة التقديس واالحتراـ لبعض ّ
(-)1

ينظر :محمد بنيس ،ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب (مقاربة بنيوية تكوينية) دار التنوير لمطباعة والنشر،

بيروت ،ط ،1985 ،2ص.253

(-)2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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الفصل الثالث:

النصوص شكال ومضمونا إذ
إلى ضعؼ المقدرة الفنية واإلبداعية لدى الذات المبدعة في تجاوز ىذه ّ
()1
النص الحاضر لشاعر ما
النصوص السابقة .نفيـ مف ىذا أف ّ
النصوص الجديدة أسيرة لتمؾ ّ
تبقى ّ

ىو إال إعادة لمنص الغائب بحيث يكوف منقوال حرفيا وفي بعض األحياف يكوف ىناؾ تغيير طفيؼ
فقط لكف ال يخرج عف اإلقتباس.
التناص وىو اإلجترار ،حيث ّتناصو مف
استعمؿ الشاعر سيدي األخضر بف خموؼ ىذا النوع مف ّ
القرآف الكريـ بحيث طغى بشكؿ كبير في قصائده وىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو ونجد ذلؾ في قصيدة" :
ألف استمثموا كلمي"

()2

ؾ َل َعَمى ُخمُ ٍ
ؽ َع ِظ ْي ْـ
َو ِإَّن َ
ْ

ظ ُم ْو َع ْاِل ْي اْل ْق َد ْر
بِ َم ْا ِف ْي ُس ْوَرْة ُن ْو ْف َع ْ

التناص اإلجتراري واضح في ىذا البيت ونجد ذلؾ في قولو تعالى  "" :
و ّ
()3

" 
القرآف الكريـ"

"ومعنى اآلية وانؾ لعؿ ديف عظيـ وىو اإلسالـ كاف خمقو القرآف تقوؿ :كما ىو في

()4

إقتبس الشاعر اآلية القرآنية بشكؿ مباشر فيو لـ يغير فييا ،وىذا يدؿ عمى إجترار الشاعر لمنص
الداللة التي يرمز إلييا الشاعر ىنا ىو بياف عظمة
الغائب وىو قوؿ اهلل تعالى واستحضاره في شعره و ّ
النبي صمّى اهلل عميو وسمـ وخاصة في الديف واألفعاؿ واألقواؿ.
خمؽ ّ
وفي القصيدة نفسيا نجد ّتناص اجتراري في قولو:
ِ
ورْة
ص ْدَر ْؾ ن ْع َـ ُ
أََل ْـ َن ْشَرْح َل ْؾ َ
الص َ

()5

ود ِ
الِل ْي
الج َ
َم ْح ُم ْ
ص ْو ُذو ْ
اإل ْس ْـ َخ ُ

()1
التناص في الشعر العربي المعاصر ،ص.52
 ظاىر محمد الزواىرةّ ،(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.59

( -)3سورة القمـ ،اآلية .44
(-)4

تفسير إبف كثير ،ص.1355

(-)5محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.61
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الفصل الثالث:

النص القرآني في قولو تعالى  " :
في ىذا البيت استقى الشاعر كالمو مف ّ
()1

"
اإلسراء

()2

ومعناىا أما شرحنا لؾ صدرؾ؟ أي نورناه وجعمناه فسيحا رحيبا واسعا ،شرح صدره ليمة

النص
التناص اإلجتراري واضح في ىذا البيت حيث أعاد الشاعر إقتباس اآلية القرآنية وىو ّ
ّ

الد اللة التي يحمميا ىذا البيت الشعري ىو بياف أف
النص الحاضر ،و ّ
الغائب وضمنو إلى قولو وىو ّ
النبي صمّى اهلل عميو وسمـ رزؽ برحابة الصدر ،حيث شرحو ونوره اهلل تعالى بنعمة الديف واإلسالـ.
()3

التناصات اإلجت اررية الموجودة نجد كذلؾ في قصيدة" :لـــوال أنــــت"
ومف ّ

ِ ِ
يـ
اف ِف ْي ُ
َر ْح َم ْ
الد ْنَيا َوِف ْي األَخَرْه ْرح ْ

العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالَػ ػ ػ ِميِ ػ ػ ػ ْف
هلل َر َ
ب َ
الػ ػ ػ َح ْمػ ػ ػ ُد ْ
مِ
يف
يف َو َار ْ
الو ْارِث ْ
مؾ َي ػ ػ ػ ػ ػ ْوِـ ال ػ ػ ِد ْ
َ
اث َ

َما َن ْعُب ْد ْس َو ْاه َيػ ػ ػ ْم ِح ْي َعنِ ْي ْجَارْي ِم ْي

يف
ؾ َن ْعُب ُد َو ِإَي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا َ
ِإَيػ ػ ػ ػا َ
ؾ َن ْستَ ِع ْ

طِ
ام ْي
يف ِم ْف َب ْح ْر َ
َيا َف َك ْ
اصِم ْ
اؾ َ
الح ْ

اى ِد َينا يا مي ِد ِ
اب
الص َو ْ
ي لْميُ َدى و ْ
ْ َ َْ ْ

ط المستَِقيـ ِ
ِ
ط الػ ػ ػ ػ ػ ػ ِذ ْي َف
صػ ػ ػ ػ ار َ
صػ ػ َار َ ُ ْ ْ

ِ
وب
ض ْ
أ َْن َع ْم َ
ت َعمَ ْيػ ػ ػو َغ ْي ِر اْل ػ ػ ػ َم ْغ ُ

يف
ى الػ ػ ػ ػ ْييُ ْ
الضػ ػ ػ ػ ِال ْ
ود َو َ
َعمَ ْي ِي ْـ ْس ػ ػ َو ْ

التناص االجتراري جمي في ىذه األبيات الشعرية ،حيث ّتناص الشاعر كالمو مف سورة كاممة
ّ
في قولو تعالى          " :
            

           

( -)1سورة الشرح األية.1

( -)2تفسير ابف كثير ،ص.1427

(-)3محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.72
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الفصل الثالث:
()1

"

آليات الت ّناص

"مع نى اآلية أف الحمد هلل والشكر لو خالصا دوف سائر ما يعبد مف دونو ودوف كؿ ما ب أر مف

خمقو ،بما أنعـ عمى عباده مف النعـ التي ال تعد وال تحصى ،فيو ال يممؾ أحد معو في ذلؾ اليوـ
حكما كممكيـ في الدنيا فيو القادر عمى إقامتو إياؾ نعبد واياؾ نستعيف ،فاألولى تب أر مف الشرؾ
والثانية تب أر مف الحوؿ والقوة والتفويض إلى اهلل عز وجؿ ،اىدنا الصراط المستقيـ فتضمف معنى أليمنا
أو وفقنا أو رزقنا أو أعطنا مفسر لمصراط المستقيـ بطاعتؾ وعبادتؾ مف مالئكتؾ وأنبيائؾ والصدقيف
والشيداء والصالحيف  ،غير صراط المغضوب عمييـ وىو الذيف فسدت إرادتيـ فعمموا الحؽ وعدلوا
عنو ،وال صراط الذيف وىـ الذيف فقدوا العمـ فيـ نائموف في الضاللة"(.)2
النص الغائب وىو
اجتر الشاعر السورة القرآنية بأكمميا ،وىذا واضح في شعره حيث استدعى ّ
النص القرآني وأثرى بو شعره بطريقة مباشرة  ،وىذا ما زاد شعره ذاؾ الفف والجماؿ والقوة في األسموب
ّ
الداللة الموجودة في ىذه األبيات الشعرية ىي
حيث أضفى عميو تمؾ النبرة الخطابية داخؿ الشعر ،و ّ
بياف عظمة الحمد والشكر هلل تعالى والممؾ والعظمة واالستعانة باهلل وحده ال شريؾ لو.
التناص االجتراري في قصيدة " :اختارك الواحد الحد"(.)3
كما يستميـ الشاعر ّ
ِ
َح ْد
اح ْد اَأل َ
الو َ
ا ْختَ َار ْؾ ُ

الص َم ْد
الجِمْي ْؿ َ
ُس ْب َح ُان ْو ْ
الف ْرْد َ

لَ ْـ َي ػ ػ ػِم ْد َولَ ْـ ُيػ ػ ػ ػ ػ ػ ُولَ ْد

َح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْد
َولَ ػ ػ ْـ َي ُك ْف لَػ ػ ػ ػوُ ُكفُؤاً أ َ

يستحضر الشاعر أبياتو مف السورة القرآنية في قولو تعالى     " :
()4

"             

"معنى اآلية أف أىؿ

( -)1سورة الفاتحة ،األية مف  1إلى .7

( -)2تفسير ابف كثير ،ص.27-23

(-)3محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ شاعر الديف والوطف ،ص.74
( -)4سورة اإلخالص ،اآلية مف  1إلى.4
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الفصل الثالث:

قريش قالوا لو صؼ لنا ربؾ الذي تعبده وتدعونا إليو ما ىو؟ فأنزؿ اهلل تعالى قولو " قؿ ىو اهلل أحد"
يعني قؿ يا محمد لمكفار إف ربي الذي أعبده أي يعني فرد ال نظير لو وال شبيو لو وال شريؾ لو وال
معيف لو ،فيو الصمد الذي ال يأكؿ وال يشرب ،وىو الذي لـ يكف لو ولد يرث ممكو ،ولـ يكف لو نظير
وال شريؾ ينازعو في عظمتو".

()1

يستضيؼ الشاعر سورة قرآنية بأكمميا في شعره دوف أف يحدث أي تغير عمى البنية السطحية
يدؿ عمى
لمنص الشعري فجاءت ىذه البنية موافقة لمسورة القرآنية التي أخذ منيا ،وىذا ما ّدؿ واّنما ّ
الداللة التي تحمميا ىتو األبيات
االجترار أو االقتباس المباشر مف طرؼ الشاعر لمنص القرآني و ّ
الشعرية ىي بياف أف اهلل واحد أحد ال مثيؿ لو وليس لو ولد وال صاحبة.
وكذلؾ نجد تناص اجتراري في قصيدة" :محمد راحة العقاب"
اف
الش ْي َ
ب َم ْا َلنا ْع ُد ْو ِغ ْيَر َ
َي َار ْ
ط ْ

()2

ْاب ْمي ْس ال َكا َف ْر الْم ِع ْي ْف.

النص الغائب وىو القرآف الكريـ في قولو تعالى    " :
الشاعر يأتي ب ّ
" ،)3("          معنى اآلية أف يكونوا متكئيف
عمى ىذه الحالة وىذه األحواؿ ،واف جمت عنيـ بالنسبة إلى أصحاب الجحيـ ،ولكنيا باإلضافة إلى
أحواؿ السادة واألكابر مف المموؾ والسالطيف ،الذيف ىـ أىؿ اهلل وخاصة يتقامروف"(.)4

( -)1عادؿ أحمد عبد الموجود ،تفسير السمرقندي المسمى بحر العموـ ألبي الميث نصر بف محمد بف ابراىيـ السرقندي

ج ،3دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف ،ط،2446 ،1ص.525

(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.117
(-)3سورة يس ،اآلية .64

( -)4عبد القادر الجيالني ،تفسير الجيالني ج ،4دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف ،ط،2414 ،2ص. 184
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الفصل الثالث:

النص الغائب وىو القرآف الكريـ وأدرجو في كالمو وىو النص الحاضر،
استدعى الشاعر ّ
الداللة التي يحمميا ىذا
فكاف ىناؾ إجترار مع تغيير طفيؼ في كالمو وأخذه مف ىتو اآلية الكريمة ،و ّ
البيت الشعري ىو التأكيد عمى أف الشيطاف ىو العدو األوؿ سواء إلى اهلل أو إلى اإلنساف.
ويتناص الشاعر في قصيدة" :لبسم اهلل بديت انزمم"
ّ

()1

ط ْفَم ْة ِع ْن َد ال ُك ْفَار
ص ْة ال َ
َق َ

ود ْة
موُؤ َ
ْ
اس َم ػ ػ ػ َيا الػ ػ ػ ػ ْ

ت
ود ْة ُسئِ ػ ػ ػ ػ ػمَ ْ
الم ْوُؤ َ
ثُػ ػ ػ ػ َـ َ

القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َي ْار
بِ ػ ػ ػ ػِإ ْذ َف َ

ت
َي َذ ْن ػ ػ ػ ٍب قُتِمَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ
بِ ػ ػأ ْ

ب اْل ُم ْختَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْار.
َخػ ػ َ
طْ

النص القرآني في قولو تعالى     " :
يستميـ الشاعر قولو مف ّ
"   

()2

"والموؤودة ىي التي كاف أى َؿ الجاىمية يدسونيا في التراب كراىية البنات ،فيوـ

القيامة تسأؿ الموؤودة عمى أي ذنب قتمت ليكوف ذلؾ تيديدا لقاتميا ،فإنو إذ سئؿ المظموـ فما ظف
الظالـ إذا الموؤودة سئمت :أي سألت عف قاتميا"(.)3
كرر الشاعر في عجز البيت األوؿ اسـ الموؤودة ،وفي صدر البيتاف األخرياف اجتر اآلية
النص الغائب وأدمجو إلى شعره وىذا ما زاده قوة وجماؿ،
الكريمة وأدمجيا في كالمو ،فيو أحضر ّ
والداللة التي تحمميا ىتو األبيات الشعرية ىو بياف ظمـ األنثى في عيد الجاىمية مف طرؼ المجتمع،
حيث كانت تدفف وىي حية غير ميتة.
()4

كما نجد الشاعر يتناص في قصيدة" :سيدي فارس المنبع"

( – )1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.129 ،128
( -)2سورة التكوير ،اآلية مف  8إلى .9
( -)3تفسير ابف كثير ،ص .1441

( -)4سورة النصر ،اآلية مف  1إلى .43
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:
يوـ أ ْ ِ
اهلل
اء َن ْ
َف ْيَناد ْ
ي ِإ َذ َج َ
ص ُر ْ
َْ ْ

ِ
اس
وـ َ
الفتْ ْح َرَاي ْ
ت َ
الن ْ
ييا َم ْعمُ ػ ػ ػ ْ
ف َ

ِ
ِ
ِقػ ػسم ْة َد ْ ِ
اهلل
اخم ْيػ ػ ػ ػ ْف ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْي د ْي ْف ْ
َْ

ال تَْن َس ْى
اج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا تُ َسَب ْح ِلم ػ ػ ػ ػ ػ ْو و َ
َأ ْف َو ً

ال تَ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ْ ِ
اهلل
اب مػ ػ ػ ػ ػ ْف َغ ْيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْر ْ
َو َ َ

ال َي ْن َسى
ال ْيَن ْاـ َو َ
ال َي ْس َيى َو َ
ِم ْف َ

النص القرآني في قولو تعالى     " :
يستحضر الشاعر أبياتو مف ّ
              
  
" قاؿ بعضيـ أمرنا أف نحمد اهلل ونستغفره إذ نصرنا وفتح عمينا وسكت بعضيـ فمـ يقؿ شيئا
فقاؿ لي :أكذلؾ تقوؿ فذلؾ أجمؾ"(.)1
التناص اإلجتراري ،حيف اقتبس األبيات مف سورة قرآنية كاممة مع تغيير
استعمؿ الشاعر ّ
النص القرآني ووظفو في نصو الحاضر وىو شعره ،والداللة التي
النص الغائب وىو ّ
طفيؼ فاستدعى ّ
النصر مف اهلل تعالى وحده وليس مف العباد.
تحمميا األبيات الشعرية التأكيد بأف ّ
التناص اإلجتراري في قصيدة" :الجوهرة الوصية أو الوفاة"
وكذلؾ نجد ّ

()2

ِ
ض ػ ػ ػ ػ ػ َح ْا َى ْا
ا ْقػ ػ ػ ػ َ ْأر ُس َوِرْة ال َش ػ ػ ػ ْم ْس َو ُ

ت َالمُ ُح ػ ػ ػ ػ ْو ْد
ِى َي تْ ُك ْو ْف تَْأنِ ْي ِس ْي تَ ْح َ

َكفَ ْا َى ْا َواَْلقَ َمػ ػ ػ ػ ْر ِإ َذا تَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َال َى ْا

ص ْال ْة ْل َذِل ْؾ اَْل َم ْزُي ْو ْد
َم ْف ْد َع ْى بِ ػ ػ ػ ْالَ َ

الن ػ ػ ػ ػ ػ َي ْار ِإ َذا َا ْجػ ػ ػ ػ ػ ػ َال َى ْا
ض ْم ْيػ ػ ػ ػ ػا َ
ْ

ود
الرُع ْ
َوَاَل ْمي ِؿ َى َك ػ ػ َذْا َي ْغ َش َ
اى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْا بِ ْ

الن َدا
ام ْع ْ
الس َمػ ػ ػ ػ ػا َو َما َبَن َ
َو َ
اىا َسػ ػ ػ ػ َ

وؼ
ض ْبقُ ْدَرتِ ْو َ
ط َح ْا َىا َم ْش ُر ْ
َواألَ ْر ْ

وَن ْف ٍ
اى َد ْة
اىا ِلْم َم ْو ْ
ت َج ػ ػ ْ
س َو َما َس َو َ
َ

وؼ
ورَى ػ ػ ػ ػاِ لْمػ ػ ػ َم ْخطُ ْ
فََأْل َي َم َيػ ػ ػ ػ ْا فُ ُج َ

الب ِارَد ْة
لم ْو ْ
ت تَ ْاب َعتْنِي َواألَْر ْ
ض َ
َا َ

وؼ
الس َ
ال ْـ َيػ ػ ػا أَ ْوَال ْد َا َخمُ ػ ْ
ْاب َق ْاو بِػ ػ ػ ػ َ

( -)1التفسير ابف كثير ،ص.1454 ،1453

( -)2سيدي األخضر بف خموؼ ،حياتو وقصائده ،ص.149
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

النص القرآني في قولو تعالى "   
النص الغائب في ّ
يأتي الشاعر ب ّ
               
( )1

"            

"قاؿ

ابف جرير :والصواب أف يقاؿ :أقسـ اهلل بالشمس ونيارىا ألف ضوء الشمس الظاىر ىو النيار ليمة
النصؼ األوؿ مف الشير والنيار
اليالؿ إذ سقطت الشمس رؤى اليالؿ ،وقاؿ ابف زيد :ىو يتموىا في ّ
إذا جالىا ،قاؿ مجاىد أضاء إذا غشييا والميؿ أذ يغشاىا يعني إذا يغشى الشمس حيف تغيب فتظمـ
األفاؽ والسماء وما بناىا وىو السماء وبنائيا ،واألرض وما طحاىا أي خمؽ فييا طحاىا قسميا ونفس
وما سواىا أي خمقيا سوية مستقيمة عمى الفطرة القويمة فأليميا فجورىا وتقواىا أي أرشدىا إلى فجورىا
وتقواىا"(.)2
النص
كرر الشاعر في أبياتو آيات مف القرآف الكريـ وىذا واضح جدا في شعره ،فقاـ بإحضار ّ
الداللة الموجودة في ىذه األبيات بياف قدرة اهلل في خمقو.
الغائب وضمو إلى شعره الحاضر و ّ
يأتي الحديث النبوي الشريؼ في المرتبة الثانية بعد القرآف الكريـ مف حيث الفصاحة والبالغة
في القوؿ ،ومف أبرز بالغتو اإليجاز وىذا واضح في أكثر مف موضع في أشعار سيدي األخضر بف
خموؼ المستغانمي ،حيث اقتبس نصوصا مف الحديث النبوي الشريؼ وضميا إلى شعره ،وىذا ي ّدؿ
عمى ثقافتو الواسعة في عمـ الحديث الشريؼ.
التناصات اإلجت اررية التي تناصيا الشاعر مع الحديث الشريؼ ما نجده في قصيدة
ومف بيف ّ
( -)1سورة الشمس ،اآلية مف  1إلى .8
( -)2تفسير ابف كثير ،ص.1424
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:
" ألف استمثموا كلمي"(.)1
ص ػ ػِم ْي َعَم ْي ْو َم ْرْة َلػ ػ ػ ػ ػ ػوُ َع ْشَرةُ
اْل ُم َ

الغاِل ْي
المَيا ِم ْف ال َك ْنَز َ
َو اْل َع ْشَرْة بِ ْ

ون ْة َح ْم َار
المَيا تَ ْرَج ْع َأْل َ
ؼ َم ْوُز َ
َو ْ

ِ
ِ
صالَ ْة اْل ُم ْر َساِلي
َما َذا م ْف ِرْب ْح ف ْي ْ

ّتناص الشاعر في ىذا المقطع الشعري ّتناصا اقتباسيا مع ما ورد في قوؿ النبي صمّى اهلل
عميو وسمـ المروي عف أنس رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ النبي صمّى اهلل عميو وسمـ " :مف صّمى عمي
واحدة صمّى اهلل عميو عشر صموات ،وحط عنو عشر خطيئات ورفع لو عشر درجات"

()2

تناوؿ الشاعر

ىنا التناص اإلجتراري حيث أعاد قوؿ الحديث النبوي الشريؼ بطريقة مباشرة ،إذف فيو يبيف لنا
عظمة الصالة عمى النبي صمّى اهلل عميو وسمـ وأف الذي يصمي عميو سوؼ يفوز باألجر العظيـ
يدؿ
النص الغائب وضمو إلى شعره الحاضر بيف أيدينا وىذا ّ
والكنز المخفي ،استحضر الشاعر ىنا ّ
عمى حفظو الكبير لمحديث النبوي الشريؼ.
وفي نفس القصيدة ىناؾ ّتناص اجتراري أخر حيث يقوؿ:

()3

وِ
اؼ
المن ِكَب ْي ْف َم ْج َم ْع األَ ْكتَ ػ ػ ػ ػ ْ
اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ْع ْ
َ

شو ْش ال َخ ْد َو اْل َج ِب ِي ْف َكح ْؿ َال َع ْيَن ْي ْف
َم ْر ُ

اؼ
ع اْل َقػ ػ ػ ػ ػ ػ ْد ُم ْعتَِد ْؿ َش ْن ْ
ط األَ ْك َف ْ
َم ْرُب ْو ْ

الش ْع ػ ػ ػ ػ ْر َم ْستَ َد ْؿ ِم ْف َغ ْي ْر ْد ِىيِ ْف
اسْب ْؿ َ
َ

ب ِم ْف ُس ْوَدا َو َم ْف ُح ْمػَار
َم ْغ ُس ْ
وؿ َ
القْم ْ

ال حس ػ ػ ػ ْد ِمػ ػ ػ ػ ػ ػف ِ
ِ
الغ ْش َزالَل ػ ْي
َ
الَ ح ْق ْد َو َ َ َ

الغ ػ ػَرْة
اف ُم ْبتَ ِس ْـ َبِا ْىي ُ
َسَن ػ ػ ػ ْ
أَ ْفَم ْح األ ْ

وي ِلػ ػ ػ ػ ػ ْي
َكأََن َيا َش ْمس ِم ْف ْجبِ ُين ْو تَ ْ
ض ْ

إقتبس الشاعر كالمو مف الحديث النبوي الشريؼ المروي عف ىالؿ عف ربيعة بف ابي عبد
الرحمف قاؿ :سمعت أنس بف مالؾ يصؼ النبي صمّى اهلل عميو وسمـ ،قاؿ ":كاف ربعة مف القوـ ليس
بالطويؿ وال بالقصير أزىر الموف ليس بأبيض أميؽ وال أدـ ليس بجعد قطيا وال سبط رجؿ أنزؿ عميو
(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.56
(-)2أحمد عبد الجواد ،الدعاء المستجاب مف السنة والكتاب( ،د.ب)( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.43

(-)3محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.64
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

وىو ابف أربعيف فمبث بمكة عشر سنيف ينزؿ وبالمدينة عشرة سنيف وليس في رأسو ولحيتو عشروف
()1

شعرة بيضاء .قاؿ :ربيعة فرأيت شع ار مف شعره فإذا ىو أحمر فسألتو فقيؿ :أحمر مف الطيب"

وفي

رواية أخرى عف عازب رضي اهلل عنو قاؿ :كاف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ مربوعا بعيد ما بيف
المنكبيف لو شعر يبمغ شحمة أذنو رأيتو في حمة حمراء لـ أرى شيئا قط أحسف منو قاؿ :يوسؼ بف أبي
اسحاؽ عف ابيو إلى منكبيو

()2

الشاعر ىنا كاف تناصو اجت ارريا حيث ّتناص مف أقواؿ الصحابة صفة

النصوص
النبي صمّى اهلل عميو وسمـ ،أي كيؼ كانت خمقتو ظاىريا وىذا واضح أف الشاعر استدعى ّ
يدؿ عمى تطمعو الكبير لألحاديث النبوية
الغائبة وضميا إلى نصوصو الحاضرة وىو شعره ،وىذا ّ
الشريفة.
ت"
يتناص الشاعر كذلؾ مف القصيدة قولوَ" :ل ْو َ
كما ّ
ال أ َْن َ
ي ِ
امى
اؿ َيا ْكِف ْ
اع ْز األ َْرَم ْ
يؿ ْ
َ
اليتَ َ

()3

اص
َيا فَ َك ْ
اؾ الُ ُم ْسِم ِم ْ
ص ْ
وـ ال ْق َ
يف َي ْ

النص الغائب وىو الحديث النبوي الشريؼ المروي عف سيؿ بف سعد
كرر الشاعر كالمو مف ّ
عف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ" :أََنا و َك ِاف ُؿ الي ِت ْيـ ِفي الجَنة َى َك َذا وَقاؿ بأ ِ
السَب َابةُ َو
ْ َ
َ
ْ
ُصُبع ْو َ
َ
َ
طى"(.)4
الو ْس َ
ُ
التناص اإلجتراري حيث اقتبس كالمو مف كالـ النبي
تناوؿ الشاعر في ىذا البيت الشعري ّ
صمّى اهلل عميو وسمـ وأدمجو إلى شعره ،فيو يتحدث عف كافؿ اليتيـ ،فالنبي صمّى اهلل عميو وسمـ كاف
النص الغائب وضمو إلى شعره
يكفؿ اليتيـ ويوصي بكفالتو فيو حؽ عميو وعمينا ،الشاعر ىنا أحضر ّ
يدؿ عمى ثقافتو الدينية.
وىذا ّ

( -)1ابف بردزبو ،صحيح البخاري ج ،8ص.27
( -)2المصدر نفسو ،ص.28

(-)3محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.65
( -)4ابف بردزبو ،صحيح البخاري ،ص.15
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:
()1

يستميـ الشاعر ّتناصو اإلجتراري في قصيدة " :سيد المهاجرين"
الغ َف ْار
ت ْشِف ْي ْعَنا بِإ ْذ ْف َرْبَنا َ
أ َْن َ

ِ
َخَم ْد
الس ِع ْير أ ْ
َو الِم ْي َي ْك َذ ْ
ب بِ ْؾ ف ْي ْ

يتن اص الشاعر كالمو مف الحديث الشريؼ المروي عف ربعي بف حراش يقوؿ :سمعت عميا
ّ
يقوؿ :قاؿ النبي صمّى اهلل عميو وسمـ " :ال تكذبوا عمي فإنو مف كذب عمي فميمج النار"

()2

وفي رواية

أخرى قاؿ أنس :إنو ليمنعني أف أحدثكـ حديثا كثي ار أف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ " :مف تعمد
عمي كذبا فميتبوأ مقعده مف النار"

()3

المالحظ إلى ىذه الشواىد التي استخدميا الشاعر فييا ألية

التناص اإلجتراري حيث استعممو بطريقة مباشرة في عجز البيت وىذا دليؿ عمى اقتباسو مف قوؿ النبي
ّ
صمّى اهلل عميو وسمـ ،حيث استدعى النص الغائب الذي أثرى نصو الحاضر وىو شعره ،فالشاعر ىنا
يبيف لنا أف الذي يكذب عمى النبي صمّى اهلل عميو وسمـ في أقوالو وأفعالو ينتظر مقعده مف النار ،كؿ
ىذا يدؿ عمى أف الشاعر متطمع عمى األحاديث النبوية الشريفة.
كما يستدعي الشاعر تناصو اإلجتراري مف الحديث النبوي الشريؼ في قصيدة " :هلل الحمد زاد
فيا"

()4

م ْف َش َ ِ ِ
ُمتِ ْي َف َق ْد َرانِ ْي
اى ْدن ْي ف ْي أ ْ
َ

ث ِلَيػ ػ ػ ػا
َمػ ػا َيتْ َمثَ ْؿ ْخبِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي ْ

يتن اص الشاعر كالمو مف الحديث النبوي الشريؼ وىو المروي عف جابر أف رسوؿ اهلل صمّى
ّ
( )5

اهلل عميو وسمـ قاؿ " :مف آرني في النوـ فقد آرني إنو ال ينبغي لمشيطاف أف يتمثؿ في صورتي"

وفي

رواية أخرى عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :عف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ " :تسموا باسمي
(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.88

( -)2أبي الحسف نور الديف محمد بف عبد اليادي السندي ،صحيح البخاري ،المجمد األوؿ ،دار الكتب العممية بيروت

(د.ط)( ،د.ت) ص.56

( -)3المصدر نفسو الصفحة نفسيا.

(-)4محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.93
( -)5اإلماـ أبي الحسيف مسمـ بف حجاج القشيري النيسابوري ،صحيح مسمـ ،ص.646
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

وال تكتنوا بكنيتي ومف آرني في المناـ فقد رآني ،فإف الشيطاف ال يتمثؿ في صورتي ،ومف كذب عمي
متعمدا فميتبوأ مقعده مف النار"

()1

النص الغائب وىو الحديث الشريؼ وضمو إلى شعره بطريقة مباشرة دوف
استدعى الشاعر ىنا ّ
لمنص الغائب مف خالؿ بيتو الشعري ،يبيف لنا بأف النبي صمّى اهلل
تغيير فتناصو ىنا كاف اجترار ّ
عميو وسمـ ال يتمثؿ بصورة شيطاف في المناـ  ،فالذي يراه فقد رآه بحؽ دوف تزيؼ ،والشاعر ىنا
يحيمنا إلى أنو واسع المعرفة في أقواؿ النبي صمّى اهلل عميو وسمـ.
التناص اإلجتراري في قصيدة " :بسم اهلل نبتدا القصيدة"
يظير ّ
ِ
ِ
ص ْبَار
الم ْختَ ْار َيا ْعم ْي ُك ْف َمع ْي َ
َقا َؿ ُ

()2

اف.
الص ْبَر َي ْفتَ ْح بِ ْيَب ْ
تَ ْعَم ْـ بأ َ
َف َ

يستمد الشاعر كالمو مف الحديث الشريؼ المروي عف أبي موسى رضي اهلل عنو عف النبي
ولدا
صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ " :ليس أحد وليس شيء أصبر عمى أف سمعو مف اهلل إنيـ ليدعوف لو ً
وانو ليحافييـ ويرزقيـ"(.)3
النص الغائب وىو
يستحضر الشاعر كالمو مف كالـ النبي صّمى اهلل عميو وسمـ فاستدعى ّ
الحديث الشريؼ ووضفو في شعره ،وىذا جمي في قولو ،فيو يبيف لنا بأف الصبر ىو مفتاح الفرج
والذي يصبر سوؼ تفتح لو أبواب الرحمة وأبواب الفرج ،الشاعر ىنا اقتبس مف قوؿ النبي صمّى اهلل
عميو وسمـ وىذا يدؿ عمى أنو متطمع عمى األحاديث النبوية الشريفة.
كما استمد الشاعر ّتناصو أيضا مف قصيدة " :مقمب القموب ربي"
ِ
ِ
ي
َخم ْي َ
اس ْد ْي ِزيِ ْد َح ْسد ْ
الح َ

()4

ال
الب َسا ْ
َع َ
ط األ ْ
َيا َوْي َح ْو َم ْا أَ ْق َو ْاه ِف ْي ْ

( -)1ابي الحسف نور الديف محمد بف عبد اليادي السندي ،صحيح البخاري ،ج ،1ص.57

(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.119
(-)3ابف بردزبو ،صحيح البخاري ج ،8ص.47

(-)4محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.134
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الفصل الثالث:
ِ
ِ
ي
َخم ْي َ
اس ْد ْي ِزِي ْد َح ْسد ْ
الح َ

ب
َيا َوْي َح ْو َمػ ػ ػ ْا أَ ْق َو ْاه ِف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْي ال ػ ػ ػ ػ َغتَ ْ

َن ِاري ِفي الما تْع ْ ِ
ي
ود تَ ْقد ْ
ْ ْ َ ُ

ب
َيا تِ ْينِ ْي الػ ػ ػ ػ ِرْز ْؽ َل ػ ػ ػ ػ ْي َس َنتْ َع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

الشاعر ىنا يقتبس كالمو مف الحديث الشريؼ وىو المروي عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو :أف
تجسسوا
رسوؿ اهلل صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ " :أياكـ والظّ ّف ّ
تحسسوا وال ّ
فإف الّظ ّف أكذب الحديث وال ّ
وال تنافسوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابرو وكونوا عباد اهلل إخو ًانا"

( )1

يتناص كالمو عف
الشاعر ّ

الحسد مف قوؿ النبي صمّى اهلل عميو وسمـ حيث يجتره في شعره مع وجود تغيير طفيؼ ،فيو ىنا
يدؿ عمى أنو يبيف
النص الغائب وىو الحديث الشريؼ وضمنو إلى شعره ،وىذا ما ّدؿ وانما ّ
استدعى ّ
لنا ويؤكد بأف اإل نساف الحسود سوؼ يعيش في ضيؽ وغـ وىـ ،وأف حسده لمناس سوؼ يأكؿ مف
حسناتو ما داـ ىو عمى ذلؾ الحاؿ.
التناص اإلجتراري واضح في قصيدة"َ :ن ْبتَ َدا اْل َكْم َم ْة"
كما نجد ّ

()2

اهلل اْل ُوَا ِحػ ػ ػ ػ ْػد اْل ْع ِظي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػْ ْـ
ال إل َو ِإ َ
َ
ال ْ

وؼ باْلق ػ ػ َػد ْـ
ص ْ
األ ُُولى ِف ْي َ
الم ُو ُ
األز ْؿ َ

َّ
الرِحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػْ ْـ
َ
اهلل الػ ػ ػ ػ َػر ْح َم ْف ْ
ال إلو إال ْ

ال َيْمحػ ػ ػ ػ ػ ػْقُ ُو ْع َد ْـ
الػ ػ ػ ػ ّػد َاي ْـ َمػ ػ ػ ػػا َي ْفَنى و َ

َّ
ِ
حي ْـ
الج ْ
صنِ ْي ِم ْف ْ
اهلل ح ْ
الَ إَل َو إال ْ

ِ
ؼ ال ْن َد ْـ
اهلل َ
ال ُخ ْو ْ
َم ْف ْد َخ ْؿ ح ْ
ص ْف ْ

الَ لَو إالَّ المّ ْو ْتب ِر ِ
السقػ ػػاـ
َ
ي م ْف ْ
ْ

امَنػ ػ ػ ْة اْلمػ ػ ػ ػ ػ ْػغٍفَرةْ ِل َمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػف ْيقُ ْوْل ػ ػ ػ ػ َػيا
َ
ضْ

النص الغائب وىو الحديث الشريؼ المروي عف قتادة عف أنس عف
يتناص الشاعر كالمو مف ّ
ّ
النبي صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ " :يخرج مف النار مف قاؿ :ال إلو إال اهلل وفي قمبو وزف شعيرة مف خير
ويخرج مف النار مف قاؿ :ال إلو إال اهلل وفي قمبو وزف برة مف خير ،ويخرج مف النار مف قاؿ :ال إلو
()3

اال اهلل وفي قمبو وزف ذرة مف خير"

النص الغائب وىو قوؿ النبي صمّى اهلل عميو
يستحضر الشاعر ّ

( -)1اإلماـ ابي الحسيف مسمـ بف حجاج ،القشيري النيسابوري ،صحيح مسمـ ،ص.724

(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.164
( -)3أبي الحسف نور الديف محمد بف عبد اليادي السندي ،صحيح البخاري ،ص.28
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الفصل الثالث:

وسمـ ويضمو إلى شعره ليؤكد لنا بأف كممة ال إلو إال اهلل ىي حصف المسمـ المؤمف التقي مف نار
جينـ ،فمف قاليا نجى مف كؿ مكرومات األخرة وىي نار جينـ ،فيتو الكممة ىي وصؼ هلل بأنو ىو
يدؿ عمى
الواحد األحد الذي ال مثيؿ لو وال يوجد أحد شريؾ لو ،الشاعر ىنا متأثر بيذه الكممة ،وىذا ّ
تداينو وزىده في الدنيا واألخرة.
كما نجد كذلؾ ّتناص اجتراري في قصيدة " :قم صمي"

()1

قُـ ِ
اف َي ْا اْل َغ ْفالَ ْف
ي اْل ّش ْي َ
ط ْ
صم ْي َوْا ْخ ِز ْ
ْ َ

ِع ْن ْدم ْا الَ ْح اْل ْفجر وبا ْف قُـ ِ
مي
َْ َْ ْ َ
َ
صػ ْ

اؾ
اؾ قُ ْـ َب ْرَك ْ
َيػ ػ ػ ػ ْا اْل َغا ْف ْؿ َما َذا َي ْرَجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

ظ ْؿ تَْب ِكػ ْي
اؾ تْ َ
ؼ الِم ْي َي ْرَج ْ
لَ ْو تَ ْعَر ْ

اؾ
اب ْوَ ْار ْؾ ِل ِي ْو َمْم َق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ
اْل ْقَب ْر َواْل ْح َس ػ ػ ػ ػ ْ

ال ْحبِ ْيَبا َيػ ػ ػ ػا تِيِ ْؾ َغ َدا ِل ْي ْو تَ َشتْ ِك ػ ػ ْي
َ

ِ
ال ْؾ
اؾ َع ْن ْد َمو َ
وج ْد ْم َع ػ ػ ػ ػ ْ
غ ْي ْر َف ْعَم ْؾ تُ َ

اؾ ْم َع اْل ْمالَ ِك ْي
ض ْ
تِ ْـ تَ ْش َي ْد ِف ْي ْؾ أ ْ
َع َ

يستمد الشاعر كالمو في ىذه األبيات مف الحديث الشريؼ وىو المروي عف أبي أيوب
األنصاري رضي اهلل عنو أف رجال قاؿ :يا رسوؿ اهلل أخبرني بعمؿ يدخمني الجنة فقاؿ :القوـ مالو
فقاؿ :رسوؿ اهلل صمّى اهلل عميو وسمـ أرب مالو فقاؿ النبي صمّى اهلل عميو وسمـ " :تعبد اهلل ال تشرؾ
بو شيئا وتقيـ الصالة وتؤتي الزكاة وتصؿ الرحـ ذرىا قاؿ كأنو كاف عمى راحمتو"(.)2
النص الغائب وىو قوؿ النبي صمّى اهلل عميو وسمـ ويضمو إلى
يستمد الشاعر كالمو مف ّ
شعره ،فيو ىنا نصح كؿ انساف بأف يحافظ عمى الصالة ألنيا ىي عماد الديف ،فالذي يقيميا يقيـ
الديف كمو والذي ييدميا ييدـ الديف كمو فيي خير األعماؿ ،وكما نجد أف الشاعر في البيتيف األخيريف
تحدث عف القبر والحساب ،وىذا ما نجده أيضا أنو قد اقتبسو مف الحديث الشريؼ المروي عف موسى
بف عقبة قاؿ :سمعت أـ خالد بنت خالد قاؿ :واسمع أحد ،اسمع مف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ غير

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.167
( -)2ابف برذزبو ،صحيح البخاري ،ج ،8ص.47
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الفصل الثالث:
ما قالت سمعت النبي صمّى اهلل عميو وسمـ يتعوذ مف عذاب القبر

()1

الشاعر ىنا ينبو الغافؿ عف

عذاب القبر والغافؿ عف الحساب يوـ القيامة وفي القبر ،فيو يبيف لنا بأف عذاب القبر شديد إف كاف
المسمـ غافال فيو يحاوؿ أف يوقض الشعور في كؿ إنساف حتى ال تغتر بو الدنيا وينسى الموت والقبر
والحساب.
الشاعر ىنا ينصح وينبو الناس الغافميف ،وىذا يدؿ عمى أنو يخاؼ اهلل كثي ار ويحب لنفسو ما
يحب لغيره.
التناص اإلجتراري في قصيدة" :يارسول اهلل ياذخري يا التهام"
كما نجد ّ
ص ْوْر ِإ ْس َارِفْي ْؿ
ُي ْن َف ْخ َعَم ْى اْل ُ

اد أَ ْى ْؿ األَرم ِ
اس ْي
تِْف ْي ْؽ ْجَن ْ
َْ

ُكْمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيُ ْـ َيْم ُغػ ػ ػ ػ ػ ْو ِوْي ْؿ اْل ػ ػ َوْي ْؿ

ؼ ْن ػ ػ ػ ػو ِ
ِ ِ
اس ْي
يػَػا ْع َذاب ْي ك ْي ْ َ

()2

اإلقتباس في ىاذيف البيتيف واضح وجمي وىذا ما نجد ذلؾ في الحديث الشريؼ المروي عف
أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ النبي صمّى اهلل عميو وسمـ " :يصعؽ الناس حيف يصعقوف فأكوف أوؿ
مف قاـ فإذا موسى أخذ بالعرش فما أدرى أكاف فيمف صعؽ"(.)3
النص الغائب وىو الحديث الشريؼ ووصفو في شعره فيو يتكمـ عف اليوـ
استدعى الشاعر ّ
الذي ينفخ فيو إ سرافيؿ الصور ،فيو يحاوؿ أف يوقض أحاسيس الناس بأف ىناؾ يوـ النفخ في الصور
وينتيي كؿ شيء وأنو ال ينفع سوى العمؿ الصالح وطاعة اهلل والرسوؿ صمّى اهلل عميو وسمـ ،ونممس
مف الشاعر أنو متأثر ومتخوؼ مف ىذا اليوـ الصعيؽ الذي يصعؽ فيو كؿ شيء.
التناص الديني ظير بشكؿ كبير في شعر سيدي األخضر بف
وفي األخير يمكننا القوؿ بأف ّ
النص القرآني ومف الحديث النبوي الشريؼ
خموؼ المستغانمي ،حيث استعمؿ عدة شواىد أخذت مف ّ
(-)1ابف بردزبو  ،صحيح البخاري  ،ج ،8ص.141

( -)2سيدي األخضر بف خموؼ ،حياتو وقصائده ،ص.228
( -)3ابف بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،8ص.194

72

آليات الت ّناص
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التناص اإلجتراري وىو ذلؾ اإلقتباس لمنصوص الدينية الغائبة ،فاأللفاظ التي
فاأللية التي تناوليا ىنا ّ
النصوص الدينية التي جعمت أسموبو راقيا وقويا ،وىذا يدؿ عمى أف الشاعر واسع
استقاىا الشاعر مف ّ
المعرفة في المجاؿ الديني اإلسالمي ،كما كاف يحب النبي صمّى اهلل عميو وسمـ ويخاؼ اهلل تعالى،
النص القرآني ومف الحديث الشريؼ.
وىذا الشيء الذي دعاه إلى األخذ مف ّ
ويعد الموروث الديني رافدا ميما مف روافد ومصادر التجربة الشعرية لدى بف خموؼ ،وىذا ما
جعؿ شعره يكتسب قيمة إنسانية وفضائؿ أخالقية ،وىذا ما جعؿ نصوصو الشعرية ليا ىيمنة قوية.

()1

 .2الت ّناص اإلمتصاصي /اإلحالي:
النص الغائب ،وىو القانوف الذي ينطمؽ
التناص اإلمتصاصي عف مرحمة أعمى مف قراءة ّ
يعبر ّ
النص وقداستو ،فيتعامؿ واياه كحركة وتحويؿ ال ينفياف األصؿ بؿ
أساسا مف اإلقرار بأىمية ىذا ّ
النص الغائب وال ينقده
يساىماف في استم ارره كجوىر قابؿ لمتجديد ومعنى ىذا أف اإلمتصاص ال يجمد ّ
بأنو بعيد صوغو فقط وفؽ متطمبات تاريخية لـ يكف يعيشيا في المرحمة التي كتب فييا ،وبذلؾ يستمر
النص غائبا غير ممحو ويحيا بدؿ أف يموت
ّ

()2

التناص اإلمتصاصي يكوف في درجة
نفيـ مف ىذا أف ّ

النص الغائب بحيث يعيد الكاتب كتابة نصو وفؽ تجربتو ىو لكف ال يغير في أصؿ ىذا
عالية عمى ّ
فالنص الغائب ىنا ال يمكف أ ف نمحوه وال أف نميتو فيو دائما حاضر
النص بؿ يحافظ عمى جوىرهّ ،
ّ
لكف بطريقة متغيرة.
النصوص متتالية حية معتمدة عمى نصوص سابقة متشابكة ال تأتي مف ذاتيا ولذلؾ
وتبقى ىذه ّ
التناص عمى أنو ال وجود مما يتولد مف ذاتو بؿ تواجد أصوات
يؤكد ميشيؿ فوكو في تقديمو لمفيوـ ّ
التناص يتصؿ بعمميات اإلمتصاص والتحوؿ الجذري أو الجزئي
متراكمة متسمسمة ومتتابعة ،وىكذا فإف ّ
( -)1إ براىيـ مصطفى محمد الدىوف ،التناص في شعر ابي العالء المعري ،عالـ الكتب الحديث ،اربد ،ط،2449 ،1

ص .117

( -)2محمد بنيس ،ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب (مقاربة بنيوية تكوينية) ،ص .253
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()1
النص
النص األدبي المحدد  ،نفيـ ىنا بأف ّ
النصوص الممتدة بالقبوؿ أو الرفض في نسيج ّ
بعيد مف ّ

دائما وميما كاف فإنو حتما سوؼ يأخذ مف نصوص أخرى ،وىذا ما أكده ميشيؿ فوكو في تعريفو
النصوص إما بالتحويؿ الجذري أو التحويؿ
لمتناص اإلمتصاصي ،فيكوف ىذا اإلمتصاص داخؿ ّ
ّ
الجزئي.
التناص اإلمتصاصي في شعره ،وكاف
سيدي األخضر بف خموؼ المستغانمي طبؽ كثي ار آلية ّ
النصوص الدينية دوف أف يتقيد بحرفتييا،
ذلؾ مف أجؿ إيصاؿ تجاربو إلى القارئ ،فاعتمد عمى ّ
التناص اإلمتصاصي باالعتماد عمى الذاكرة والذكاء ونجد ذلؾ
وأعطى الفرصة لمقارئ بأف يكشؼ ذلؾ ّ
في قصيدة ":لوال انت"(.)2
الح ِ
وُ ِ
ص ْيَنػ ػ ْة
الد ُرو ْ
اس َك ْ
ع ْ
الد َعا لْمَب ْ
َ

اب
يو َو ُ
الد َعا ُم ْستَ َج ْ
اهلل ْعِم ْ
صمّى ْ

تضمف ىذا البيت معنى قولو تعالى        ":
"     

()3

"والمعنى المقصود أف ىذا مف فضمو
()4

تبارؾ وتعالى وكرمو أنو ندب عباده إلى دعائو وتكفؿ ليـ باإلجابة مف عنده سبحانو وتعالى"

النص الشعري نجد أف ما تضمنتو األبيات تحيؿ إلى ىذه اآلية الكريمة ،لكف الشاعر
والمتأمؿ في ىذا ّ
لـ يأتي باآلية الكاممة واّنما أتى بكممة "مستجاب" ىذا ما ّدؿ واّنما يدؿ عمى الدعاء المستجاب ،وىذا
الداللة الموجودة ىنا ىو أف
التناص ىنا كاف إمتصاص لمقرآف الكريـ ،و ّ
ما ذكر في اآلية الكريمة ،و ّ
النص القرآني.
الذي يستجيب الدعاء ىو اهلل وحده ال شريؾ لو وىذا ما وجد في البيت الشعري وأكده ّ
( -)1ظاىر محمد الزواىرة ،التناص في الشعر العربي المعاصر ،ص .53

(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .66
( -)3سورة غافر ،اآلية .64

( -)4تفسير إبف كثير ،ص .1165
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:
وكذلؾ نجد في نفس القصيدة ّتناص إمتصاصي في قولو:

()1

َيا ر ْحم ْة ِ
ال ْخَباثَ ْة
ال ْـ َ ْ
ال ْدَن ْس َ
اإل ْس َ
َ َ

ط ْؽ َل ْؾ ْب ْح ُرْوؼ َنا ْف َس ْة
آف ْن َ
القُ ْر ْ

يمتص الشاعر قولو مف القرآف الكريـ في قولو تعالى   "" :
()2

". 

"ومعنى اآلية أنيا كانت خطابا لمنبي رحـ اهلل بو المؤمنيف في الدنيا واآلخرة،

والكفار في الدنيا بتأخير العذاب"(.)3
استعمؿ الشاعر كممة رحمة التي تحمينا إلى أف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ أرسمو اهلل رحمة
النص الغائب ،وضمو إلى
النص القرآني وىو ّ
لمعالميف ،وىذا يدؿ عمى أف الشاعر إمتص كالمو مف ّ
الداللة الموجودة ىنا ىو عظمة رحمة اهلل بعباده أف أرسؿ إلييـ رسوال رحيما أخرجيـ
نصو الحاضر ،و ّ
مف الظممات إلى النور بفضؿ اهلل تعالى ،فكاف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ يرأؼ في تعاممو معيـ.
التناص اإلمتصاصي في نفس القصيدة في قولو:
ونجد كذلؾ ّ
ود
َو َك َذِل َ
الس ُج ْ
الغا ْفِم ْي َف َع ْف َوْق ْ
ؾ َ
ت ْ

()4

اى ْـ َسالَ َم ْة
َع َ
َرْاي ْ
الح ْمقَا أ ْ
ت ْكتَ ْ
ط ُ
اب َ

تضمنت ىذ األبيات معنى قولو تعالى      ":
" 

( )5

قاؿ إبف عباس وغيره "يعني المنافقيف الذيف يصموف في العالنية وال يصموف في

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.68
( -)2سورة األنبياء ،اآلية .147

( -)3أ بو الحسف محمد بف محمد بف عبد اهلل الصديقي البكري ،تفسير البكري ج ،2دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف،
ط ،2446 ،1ص.356

(-)4محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.74
( -)5سورة الماعوف ،اآلية مف 4إلى .5
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

السر ،والذيف ىـ مف أىؿ الصالة ،وقد التزموا بيا ثـ عنيا ساىوف ،إما عف فعميا في الوقت المقدر
ليا شرعا فيخرجيا عف وقتيا بالكمية"(.)1
النص القرآني
استعمؿ الشاعر في ىذا البيت الشعري كممة الغافميف عف الصالة فيي تحيؿ إلى ّ
الغائب ،كما أنو إمتص كالمو مف القرآف الكريـ لكي يؤثر في القارئ وينقص مشاعره فيخاؼ اهلل
الداللة الموجودة ىنا ىي بياف عقاب الساىوف عف
ويؤدي واجبو عمى حسب ما أمر مف اهلل تعالى ،و ّ
الصالة فاهلل جعؿ ليـ عذاب أليـ يوـ القيامة ،وىو دخوؿ نار جينـ.
التناص اإلمتصاصي في قصيدة ":مفتاح خير ال ينفذ".
ونجد كذلؾ ّ
ال َي ْن َد ْـ
وب َو َ
َم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػف َ
ال ْيتُ ْ

()2

ضا
َم ْف ُر ْ
وض َي ْس َك ْف َتَم َ

التناص اإلمتصاصي واضح في ىذا البيت الشعري وىذا ما نجده في قولو تعالى":
ّ
.)3( "            
" معنى ىذه اآلية أنو ال يدخميا دخوال يحيط بو مف جميع جوانبو إال األشقى ثـ فسره فقاؿ :الذي
كذب أي يقمبو وتولى أي عف العمؿ بجوارحو وأركانو"(.)4
إمتص الشاعر كممة تمضى مف القرآف الكريـ وضميا إلى شعره فيو يبيف لنا بأف الذي ال يتوب
الداللة التي يحمميا ىذا البيت الشعري
وال يندـ سوؼ يسكف نار جينـ ،وىذا واضح في اآلية الكريمة ،و ّ
ىو بياف أف نار جينـ ال يسكنيا إال أصحاب الكذب والنفاؽ والكفر.

( -)1تفسير إبف كثير ،ص.1448

(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.81
( -)3سورة الميؿ ،اآلية مف  14إلى .16
( -)4تفسير إبف كثير ،ص.1427
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:
التناص اإلمتصاصي في قصيدة " :محمد خير ال نام".
ونجد كذلؾ ّ
ِ
َّ ِ
ػي
ػي َم ْد ْح التْ َيام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ
َعممتْن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

()1

ال َع ْيُن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػو تَْن ْاـ
ػام ْف َ
َي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ

تضمف ىذا البيت معنى قولو تعالى"      ":

()2

ومعنى اآلية أف السنة:

ما يتقدـ النوـ مف الفتور ،والنوـ حالة تعرض لإلنساف إلسترخاء اعصاب الدماغ مف رطوبات
األبخرة المتصاعدة ،فتقؼ الحواس الظاىرة عف اإلحساس رأسا(.)3
النص الذي كاف غائبا فكممة عينو تناـ تحيؿ إلى
إمتص الشاعر كالمو مف القرآف الكريـ وىو ّ
الداللة الموجودة ىنا أف اهلل تعالى ال تخفى عينو أبدا فيو دائما
أف اهلل تعالى ال تناـ عينو أبدا و ّ
مستيقظا.
التناص إلمتصاصي في قصيدة ":بك طابت ال ثمار".
يستميـ الشاعر ّ

()4

ور َح َاي ْر
الد ْنَيا َدْا ْر ْ
َم ْف ْحَر ْس َعَم ػ ػػى ُ
الغ ُر ْ

الد ْنَيا تَ ْرَج ْع ْعِم ْي ْو ُم ػ ػ ػ ػَار
َو َم ْف ْغَب ْ
ط ِفي َ

ص ػ ػ ػ ػ َاي ْر
مَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػف َكثَْرْة َ
ات ْان ْع َم ْ
الش َي َو ْ
ات ْ
الب َ

ػر
ب َمتَْوا ْفِق ْي ْف ُب ْك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َا
َى ْؿ ْ
َل ِك ػ ػ ػ ػ ْػف أ ْ
الن َس ْ

الم ِ
ب
الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِاذ ْؽ المَبِ ْي ْ
ورْي ْد َ
َمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تَ ْي َمػ ػ ػ ػ ػ ْؿ ُ

ضا
َر ْاه َع َار ْ
ػاف َ
ؼ َب ػ ػ ْ
ام َيا ال ْق َ
الد ْنَيا اَ ْح َك ْ

ب
َر ْاه َع َار ْ
َف َ
الد ْنَيا َم ْرَك ْاـ ُكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْؿ َع ْي ْ
ؼ َبأ ْ

ِ
ضػ ػ ا
م ْث ْؿ ُغ ْرَف ْة َم ْجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػد ْاـ َوِى َي ْمَب ْي َ

تضمف الشاعر أبياتو مف القرآف الكريـ في قولو تعالى    "" :
            

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.84
( -)2سورة البقرة ،اآلية .255

( -)3بف عجيبة الحسني ،البحر المديد في تفسير القرآف المجيد ج ،2ص.252

(-)4محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.141
77

آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

              
"         

()1

"أي أنما حاصؿ أمرىا عند أىميا ىذا

ثـ ضرب اهلل مثال الحياة الدنيا في أنيا زىرة فانية ونعمة زائمة كمثؿ غيث وىو المطر الذي يأتي بعد
الناس ،أي يعجب الزراع نباتو ذلؾ الزرع الذي نبت بالغيث ،فكما يعجب الزراع نباتو ذلؾ الزرع
قنوط ّ
الذي ينب بالغيث ،فكما يعجب الزارع ذلؾ تعجب الحياة الدنيا الكفار فإنيـ أحرس شيء عمييا ،ثـ
يييج ذلؾ الزرع فتراه مصف ار بعدما كاف خضرا ،ثـ يصير يبسا ،وفي األخرة إما يكوف عذاب شديد واما
مغفرة مف اهلل تعالى ،فالدنيا ىي متاع الغرور حتى يعتقد أف ال راد لو سواىا ،وىي حقيرة بالنسبة لمدار
األخرة".

()2

ونجد كذلؾ في آية أخرى في قولو تعالى      " :
" ،)3( "     ومعناىا أف الدنيا متاعيا قميؿ زائؿ فيي فانية عف قريب تذىب
وتضمحؿ واألخرة ىي الدار التي ال زواؿ ليا وال انتقاؿ منيا وال طعف عنيا إلى غيرىا بؿ إما نعيـ إّما
جحيـ".

()4

إمتص الشاعر كالمو مف القرآف الكريـ وىذا واضح في اآليتيف الكريمتيف ،فيو يتحدث عف
الداللة
الدنيا أـ الغرور ودار الحسرة والندامة فيي الفانية والزائمة والدار األخرة ىي الباقية الدائمة ،و ّ
الموجودة ىنا أف الدنيا ىي أـ الشيوات واألخرة ىي أـ النعـ والتمتع والراحة.

( -)1سورة الحديد ،اآلية .24

( -)2تفسير إبف كثير ،ص.1341
( -)3سورة غافر ،اآلية .39

( -)4تفسير إبف كثير ،ص.1162
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:
التناص اإلمتصاصي في قصيدة ":إال وجه الحبيب غاب"
يستحضر الشاعر ّ
ات
امي ْة َس ْب َع ْة َجَن ْ
َس ْب َع ْة نِ ْيَر ْ
اف َح ْ

()1

ِ
ِ
الر ْحمَا ْف
َوال ُك ْرس ْي اْل َوس ْ
يع َو َع ْر ْش َ

تتضمف ىذه األبيات معنى قولو تعالى      "" :
()2

"     

"معنى اآلية يقاؿ :فالف يسعو الشيء سعة اذا احتممو

وأطاقو وأمكنو القياـ بو ،ويقاؿ :وسع الشيء إذ أحاط بو وغمره حتى اضمحؿ في جانبو ،وىذا المعنى
ىو الالئؽ ىنا ،والصحيح أنو مخموؽ عظيـ أماـ العرش ،فوؽ السماوات السبع دوف العرش ،يقاؿ :إف
السموات واألرض في جانب الكرسي كحمقة في فالة والكرسي كدارىـ سبعة في ترس ،وقيؿ :كرسيو:
عممو" (.)3
استعمؿ الشاعر لفظة الكرسي الوسيع التي تحيؿ إلى ما جاءت بو اآلية الكريمة فيو إمتصيا
الداللة التي يحمميا البيت الشعري ىنا ىو أف اهلل ىو الممؾ يوـ القيامة فيو الذي
مف القرآف الكريـ و ّ
يحكـ كؿ شيء يوـ القيامة.
التناص اإلمتصاصي في قصيدة ":محمد راحة العقاب"
ونجد كذلؾ ّ

()4

اف
وف ْد ُخ ْولُْنا ِم ْف َب ْ
اب اَلرْي َح ْ
ْي ُك ْ

بِِإ ْذف الواحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػد ِ
يـ
ُ َ َ
َ
العظ ْ

اف
أََن ػ ػ ػ ػ ػػا ُو ُج ْممَ ْة َ
ب َواأل ْ
الق ِرْي ْ
َخ َو ْ

ال تَ ْحرمَنا ِمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػف َ ِ
يـ
ََ َ ْ
النع ْ

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.148
( -)2سورة البقرة ،اآلية .255

( -)3بف عجيبة الحسني ،البحر المديد في تفسير القرآف المجيد ج ،2ص. 253

(-)4محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.117
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

يستميـ الشاعر أبياتو مف اآلية الكريمة في قولو تعالى     ":
 )1( ""    معنى قولو تعالى " فروح" قراءة عائشة رضي اهلل عنيا فروج
واختاره يعقوب الخضرمي ،األشير :فروج ومعناىا :الرحمة ويقاؿ :الروح اإلستراحة فيي بمعنى الحياة
الدائمة التي ال فناء بعدىا ،وريحاف أي رزؽ وىو الرزؽ الذي يدر عميو مف الجنة في القبر وجنات
نعيـ وىي الموعودة ،قاؿ أىؿ التفسير ،الروح والريحاف في القبر ،وجنة النعيـ يوـ القيامة.

( )2

يمتص الشاعر كالمو مف القرآف الكريـ ،عند استعمؿ كممة الريحاف التي تحيؿ إلى الجنة وىذا
فالداللة الموجودة في ىذا البيت الشعري ىو وصؼ الجنة وىو الريحاف.
ما تناولتو اآلية الكريمةّ ،
التناص اإلمتصاصي في قصيد ":مقمب القموب".
كما نجد ّ
ُس ْب َح َانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوُ َخاْلِق ْي ْخَم ْقنِ ْي

()3

ِ
ت َكاْل َما
ب أَ ِب ْي ْانَزْل ْ
صْم ْ
م ْف ُ

يتضمف الشاعر كالمو مف معنى قولو تعالى      "" :
"        

()4

"ىنا تنبيو لإلنساف عمى ضعؼ أصمو

الذي خمؽ منو وارشاد لو إلى اإلعتراؼ بالمعاد ألف مف قدر عمى البداءة فيو قادر عمى اإلعادة
بطريقة األولى" ،خمؽ مف ماء دافؽ" يعني المني يخرج دفقا مف الرجؿ ومف المرأة فيتولد منيما الولد
بإذف اهلل عز وجؿ ،فيخرج مف صمب الرجؿ وترائب المرأة وىو صدرىا"(.)5
( -)1سورة الواقعة ،اآلية .89

( -)2أبو المظفر منصور بف محمد عبد الجبار التميمي السمعاني ،الحروزي ،تفسير السمعاني ج ،4دار الكتب العممية،
بيروت ،لبناف ،ط ،2414 ،1ص.232

(-)3محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.134
( -)4سورة طارؽ ،اآلية ،مف 5إلى .7
( -)5تفسير إبف كثير ،ص.1413

80

آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

تحدث الشاعر في ىذا البيت الشعري عف كيفية خمؽ اإلنساف فإمتص ذلؾ مف القرآف الكريـ
الداللة الموجودة ىنا ىو بياف قدرة اهلل في خمؽ
وضمو إلى قولو ،وىذا ما زاد شعره قوة وجماال ،و ّ
اإلنساف وكيؼ خمؽ.
التناص اإلمتصاصي في قصيدة ":نبتدا الكممة"
يستحضر الشاعر ّ

()1

ِ
امِم ْي ْف
َو ْاي ْنيُػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػـ َم ْف َك ُانوا بِالعْم ْـ َع ْ

اد
وؼ َوَي ْنيُ ْوا َع ْف اْل َف َس ْ
َيا ْم ُروا َباَل َم ْع ُر ْ

الر ْح َمةُ َو ْحَنا َغا ْفِم ْي ْف
َف ْاي ِزْي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػف َب ْ

ال ربِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي َخاِل ْؽ ِ
وما ْي ُد ِ
اد
العَب ْ
وـ إ ْ َ
ْ
ََ
ْ

يف
ؼ َما َر ْحمُو ُذ ْ
َك ْي َ
وؾ القَ ْوْـ َر ْ
احِم ْ

ِ
الم َد ْاد
ػي ِل َمر ْحمَ ْة ِغ ْي ْر َ
الز ْاد َو ْ
َما ْيج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

تتضمف ىذه األبيات معنى قولو تعالى     "" :
           
" ،)2("        معنى اآلية أنو وصفيـ بما
كانوا بو خير أمة ،فقاؿ :تأمروف بالمعروؼ ،واإلسالـ وشرائع اليدى التي جاء بيا نبيو صمى اهلل عميو
وسمـ ،وتنيوف عف المنكر وىو الكفر والشرؾ وكبائر اإلثـ والفواحش ،وتؤمنوف باهلل وبما يتضمنو
اإليماف باهلل مف اإليماف بكؿ ما أمر تعالى باإلي ماف بو مف المالئكة والكتب والرسؿ والبعث والقدر ،ثـ
دعا أىؿ الكتاب إلى اإليماف الصحيح المنجي مف عذاب اهلل ،وأخبر تعالى عنيـ بأف منيـ المؤمنيف
صادقيف في إيمانيـ كعبد اهلل بف سالـ وأخيو ،وأكثرىـ الفاسقوف الذيف لـ يعمموا بما جاء في كتابيـ مف

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.164
( -)2سورة آؿ عمراف ،اآلية .114
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

العقائد والشرائع مف ذلؾ ،حيث أمر اهلل تعالى باإليماف بالنبي األمي واتباعو عمى ما يحث بو
اإلسالـ".

()1

إمتص الشاعر كالمو مف القرآف الكريـ فيو لـ يأتي باآلية كاممة واّنما استعمؿ كممة يأمروف
الداللة الموجودة ىنا أف اهلل أخرج مف أمة محمد صمّى اهلل عميو وسمـ
بالمعروؼ وينيوف عف الفساد ،و ّ
أمة تأمر بالمعروؼ وتنيي عف المنكر.
التناص في قصيدة ":بما في عممك القديم".
كما يستميـ الشاعر ّ

()2

ِ
ِ
اف
الس َخ َاي ْة َر ْ
ض َو ْ
ا ْج َعْمَنا ف ْي َد ْار ْ

يف
اب بِ ْ
َيا ْخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُذو ال ْكتَ ْ
الي َم ْ

دي َو َاني
الن ِب ْي َكتُْبواِ ْ
أََنا َوالِم ْي َعَمى َ

ِ
يف
الص ِاد ْؽ األَ ِم ْ
ف ْي َم ْد ْح َ

النص الشعري مف معاني قولو تعالى    " :
يستمد الشاعر ّ
             
"          

()3

 ،أي سيال بال تعسير،

أي ال يحقؽ عميو جميع دقائؽ أعمالو ،قاؿ ليس ذلؾ بالحساب ولكف ذلؾ العرض مف نوقش الحساب
يوـ القيامة عذب وينقمب إلى أىمو مسرو ار أي يرجع إلى آىمو في الجنة أي فرحا مغتبطا بما أعطاه اهلل
عز وجؿ ،أما الذي يؤتي كتابو بشمالو مف وراء ظيره فسوؼ يخسر وييمؾ.

()4

( -)1ا بي بكر جابر الجزائري ،ايسر التفاسير لكالـ العمي الكبير ج ،1دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف ،ط،2447 ،1

ص.297

(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.158
( -)3سورة االنشقاؽ ،اآلية مف  7إلى .12
( -)4تفسير إبف كثير ،ص .1448
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

إمتص الشاعر كالمو مف القرآف الكريـ ،فيو لـ يذكر اآلية كميا وانما أشار إلييا بمفظة ناخذوا
الداللة التي تحمميا ىاتو األبيات الشعرية ىي
الكتاب باليميف ،وىذا ما وجدناه في ىذه اآلية الكريمة ،و ّ
أخذ الكتاب باليميف والشماؿ ،فأصحاب اليميف ىـ أصحاب الجنة وأصحاب الشماؿ ىـ أصحاب النار.
التناص اإلمتصاص في قصيدة ":أشرح صدري ويسر أمري"
ونجد كذلؾ ّ

()1

أَ ْقب ْؿ يوـ ِ
ي
الح َس ْ
اب ُع ْذ ِر ْ
َ َْ ْ

الم ْرَوا
الحَرَم ْ
َوبِ َ
يف َو َ
الص َفا َو َ

تتضمف األبيات معنى قولو تعالى         " :
"                 
( ")2ىو اهلل ما عمى أحد جناح أف ال يطوؼ بيما؟ فقالت عائشة :بئسما قمت يا إبف أختي إنيا لو كانت
عمى أولتيا عميو كانت :فال جناح عميو أال يطوؼ بيما ،ولكنيا ّإنما أنزلت أف األنصار كانوا قبؿ أف
يسمموا كانوا ييموف لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونيا عند المشمؿ وكاف مف أىمو يتحرج أف يطوؼ
بالصفا والمروة ،فسألوا رسوؿ اهلل صمّى اهلل عميو وسمـ أف نطوؼ بالصفا والمروة في الجاىمية".

()3

التناص اإلمتصاصي واضح في ىذا البيت الشعري ،حيث إمتصو مف القرآف الكريـ فيو لـ
ّ
الداللة
يذكر اآلية كاممة وانما ذكر لفظة الصفا والمروة التي تشير إلى ما حممتو اآلية الكريمة ،و ّ
الموجودة في ىذا البيت الشعري ىو بياف أركاف الحج.
التناص اإلمتصاصي في قصيدة ":من يشتمني آش يعمل "(.)4
يستحضر الشاعر ّ
ط ْوِر
اد ْاه َرَب ْو َعَمى ال ُ
وسى َن َ
َك َما ُم َ

ام ْؿ
ضػػػػػػػ ْ
َوْر َ
ػاه َرْبَنا ال َك َ

( -)1سيدي األخضر بف خموؼ ،حياتو وقصائده ،ص .74
( -)2سورة البقرة ،اآلية .158

( -)3تفسير إبف كثير ،ص.132

( -)4سيدي األخضر بف خموؼ ،حياتو وقصائده ،ص .188
83

آليات الت ّناص

الفصل الثالث:
َمػ ْػف َي ْشتَ ْمنِ ْي آ ْش َي ْع َم ْؿ

ور
ضْ
ُس ْب َح َانػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػو َعَمى ْق َ
ْم ْ
المأ ُ
اه َو َ

تناولت األبيات معنى قولو تعالى        ":
" "       

()1

"وىذه تسمية األنبياء الذيف نص اهلل

عمى أسمائيـ في القرآف الكريـ وىـ آدـ وادريس ونوح وىود وصالح وابراىيـ...إلخ".

()2

لـ يأتي الشاعر باآلية كاممة واّنما ذكر في صدر البيت األوؿ لفظة كما موسى ناداه ربو ،وىنا
تحيؿ إلى ما جاءت بو اآلية الكريمة ،فالشاعر ىنا بيف لنا بأف اهلل قادر عمى كؿ شيء ،فكما يقوؿ
الداللة الموجودة ىنا أف كؿ شيء بيد اهلل فيو القادر عمى كؿ شيء.
لمشيء كف فيكوف ،و ّ
التناص اإلمتصاصي في الحديث
كما استعمؿ الشاعر سيدي األخضر بف خموؼ المستغانمي ّ
النبوي الشريؼ ،حيث قاـ بإمتصاص بعض المعاني مف الحديث الشريؼ وألبسيا صياغة جديدة في
التناص وىذا
شعره ،فيو ىنا يريد أف يأخذ المتمقي أو القارئ إلى بحر عميؽ لكي يفيـ ىذه اآللية مف ّ
يدؿ عمى أف الشاعر واسع المعرفة مف الناحية الدينية.
التناص اإلمتصاصي التي تناصيا الشاعر مع الحديث الشريؼ ما ورد في قصيدة":
ومف بيف ّ
لوال أنت"

()3

طالَ ْع.
يف َو َ
اجو ْج َى ْاب ِط ْ
اجو ْج َو َم ُ
َي ُ

المَنا َق ْش
َ
اهلل َعمَ ْي ْؾ قَ ْد ْر َن ْق ْش ْ
صمّى ْ

( -)1سورة النساء ،اآلية .164

( -)2تفسير إبف كثير ،ص.371

(-)3محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.66
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

يحيؿ ىذا البيت الشعري إلى المعنى الموجود في الحديث الشريؼ المروي عف أنس بف مالؾ:
أف رسوؿ اهلل صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ ":يتبع الدجاؿ مف ييود إصبياف سبعوف ألفا عمييـ
الطيالسة"(.)1
إمتص الشاعر كممة يأجوج ومأجوج مف الحديث الشريؼ ،فيو لـ يأتي بالمعنى الذي جاء بو
الحديث واّنما أخذ المفظ فقط ،فالشاعر ىنا يصمي عمى النبي صمّى اهلل عميو وسمـ بقدر يأجوج
ومأجوج وىذا يدؿ عمى كثرة حبو لمنبي صمّى اهلل عميو وسمـ ،فيو كاف يمدحو كثي ار حيث سخر جؿ
شعره في مدحو ،فيو يتمنى شفاعتو والدخوؿ الجنة معو.
التناص اإلمتصاصي مف الحديث الشريؼ في قولو:
كما نجد في نفس القصيدة ّ
اش ْؽ
الع َو َ
الح ْسَن ْي ْف َيا ِط ْي ْ
َيا ِج ْد ُ
ب ْ

()2

ي
َيا ُموَلى أ ْ
َح َم ْد أَ ْكَف ْؿ َذ ْن ِب ْي َو َع ِار ْ

استحضر الشاعر معنى كالمو مف الحديث الشريؼ المروي عف أسامة بف زيد رضي اهلل عنيما
عف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ أنو كاف يأخذه والحسف ويقوؿ" :الميـ إني أحبيما فأحبيما"( ،)3كما نجد
في حديث آخر المروي عف البراءة رضي اهلل عنو قاؿ رأيت النبي صمّى اهلل عميو وسمـ والحسف عمى
عاتقو يقوؿ" :الميـ إني أحبو فأحبو"

()4

الشاعر في ىذا البيت الشعري إمتص كممة الحسيف مف الحديث

الشريؼ فيو لـ يأتي بالحديث واّنما أتى بمفظة يا جد الحسنيف فيو يعمـ بأف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ
كاف يحب حفيديو الحسف والحسيف وىذا ما دعي الشاعر يناجي بيذه المفظة لكي يشفع لو يوـ القيامة
ويستر اهلل لو ذنوبو وعيوبو ،فيو ىنا يطمب الشفاعة عف طريؽ الدعاء واإللحاح هلل ،بأف يقبمو مف
أصحاب الشفاعة فيو ينادي النبي صمّى اهلل عميو وسمـ ألنو يحبو ويريد أف يكوف معو في الجنة.

(-)1اإلماـ أبي الحسيف مسمـ بف حجاج ،القشيري النيسابوري ،صحيح مسمـ ،ص .827

(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.71
( -)3إبف بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،5ص .141
(-)4بف بردزبو ،صحيح البخاري ج ،5ص.141
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

التناص اإلمتصاصي في الحديث الشريؼ في قصيدة" :إال وجه الحبيب غاب"
وكما نجد ّ

( )1

المتِ ْي ْف َما َف َك ْو َماَل ْو.
ِم ْف ال ْذَر ْ
ع َ

اب
َم ْف ْل ْب َس ُ
الزْوْر َما ْي َي ْ

يحيؿ ىذا البيت الشعري إلى المعنى الموجود في الحديث الشريؼ وىو المروي عف أبي ىريرة
عف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ ":مف لـ يدع قوؿ الزور والعمؿ بو والجيؿ فميس هلل حاجة أف يدع
طعامو وشرابو"

()2

الشاعر ىنا إمتص كالمو مف الحديث الشريؼ ،فيو لـ يأتي بالحديث كامال واّنما

أحاؿ إلى ذلؾ بكممة لبس الزور والتي تعني شيادة الزور أو قولو فيو يبيف لنا بأف الذي يكوف مف
أصحاب الزور لف يفمح وحتى واف كانوا مف األغنياء سواء في الماؿ أو الجاه ،الشاعر ىنا يحذر مف
ىاتو الصفة القبيحة التي ال تميز اإلنساف المسمـ.
التناص اإلمتصاصي في الحديث الشريؼ في قولو:
وفي نفس القصيدة نجد ّ

()3

الع ْار
َي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا َوْي ُح ْو َم ْف َس ْ
اىا َوْب َدا بِ َ

ِ
ِ
ِ
ُم ػ ْو
مي َس ْ
ام ْح ف ْي أ ُ
َو ْاب َش ْر باليَّ ْـ َيال ْ

ِ ِ
اصي ِ
ِ
الج ْار
ي َ
الواْلد ْي ْف وَالم ْي َياد ْ
َو َع ْ َ

َي ِاوْي ُح ْو بِالتْ َم ْاـ َمػػا ْح َم ْؿ ِف ْي َى َم ْو

اب
ُذو َ
الخ ْم ْسة َليُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػـ ْح َس ْ

الو ِع ْي ْد تِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػـ َي ْس ْألُوا
الو ْع ْد ْ
َي ْوْـ َ

يستميـ الشاعر في نصو الشعري المعنى الموجود في الحديث الشريؼ المروي عف أبي ىريرة
عف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ ":رغـ أنؼ ثـ رغـ أنؼ ثـ رغـ أنؼ ،قيؿ مف يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ:
"مف أدرؾ أبويو عند الكبر أحدىما أو كالىما فمـ يدخؿ الجنة"(.)4
أخذ الشاعر كالمو مف الحديث الشريؼ فيو لـ يأتي بالحديث كامال واّنما تناوؿ لفظة يسامح
في أمو ،وىذا ما أحالنا إلى الحديث الشريؼ الذي يعبر عف عقوؽ الوالديف والسماح فييما الشاعر ىنا

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.148
( -)2إبف بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،8ص .32

(-)3محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.112
(-)4اإلماـ أبي الحسيف مسمـ بف حجاج ،القشري النيسابوري ،صحيح مسمـ ،ص .721
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

أخذ بالقارئ إلى البحث عف ىذا الحديث ،كما نجده تكمـ في نصو الشعري عف الجار والذي يأذيو فيو
أحالنا إلى الحدي ث الشريؼ المروي عف عمر بف محمد عف أبيو قاؿ :سمعت إبف عمر يقوؿ :قاؿ
رسوؿ اهلل صمّى اهلل عميو وسمـ ":ما زاؿ جبريؿ يوصيني بالجار حتى ظننت أنو سيورثو"

()1

وفي رواية

أخرى عف سعيد عف أبي شريح أف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ " :واهلل ال يؤمف واهلل ال يؤمف واهلل
ال يؤمف قيؿ :ومف يا رسوؿ اهلل قاؿ" :الذي ال يأمف جاره بوائقو" (.)2
إمتص الشاعر كممة يادي الجار مف الحديث الشريؼ ،فيو لـ يأتي بالحديث كامال واّنما أخذ
كممة الجار ووظفا في شعره ،فيو يبيف لنا بأف الذي يؤذي جاره ليس مؤمنا وىذا ما جاء في الحديث
الشريؼ حيث أوصى النبي صّمى اهلل عميو وسمـ عف الجار ،والشاعر ىنا يحذر مف عدـ إذاية الجار
ويجب احترامو وتوقيره ،وىذا عصمة لما أوصانا بو حبيبنا محمد صمّى اهلل عميو وسمـ ،مف خالؿ ىذا
النصح واإلرشاد وىذا دليؿ عمى خوفو مف اهلل تعالى.
نالحظ أف الشاعر استعمؿ أسموب ّ
التناص اإلمتصاصي مف الحديث الشريؼ في قصيدة ":محمد راحة
كما يستحضر الشاعر ّ
العقاب"(.)3
اهلل ِى ْي
ت َر ُس ْ
ص َد َق ْ
أ ََو ْؿ َما َ
وؿ ْ

الن ْس َوة ِفي ِ
الزْي ْف
َخ ْ
اد َجة َف ْايَزة َعمَى َ
ْ

النص الشعري إلى المعنى الموجود في الحديث الشريؼ المروي عف عائشة رضي
يحيؿ ىذا ّ
اهلل عنيا قالت :ما غرت عمى إمرأة ما غرت عمى خديجة مف كثرة ذكر رسوؿ اهلل صمّى اهلل عميو
وسمـ إياىا قالت ":وتزوجني بعدىا بثالث سنيف وأمره ربو عز وجؿ أو جبريؿ عميو السالـ أف يبشرىا
ببيت في الجنة مف قصب"

()4

الشاعر ىنا تحدث عف خديجة في بيتو الشعري وىذا يحيؿ إلى ما

(-)1اإلماـ أبي الحسيف مسمـ بف حجاج ،القشري النيسابوري ،صحيح مسمـ  ،ص .739
( -)2إبف بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،8ص .18، 17

(-)3محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.118
( -)4إبف بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،5ص .121
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

تضمنو الحديث الشريؼ ،فيو تكمـ عف فوزىا عمى نساء النبي صمّى اهلل عميو وسمـ وكانت ىي أوؿ
مف صدقت بالنبي صمّى اهلل عميو وسمـ ،حيث تزوجيا النبي وىو صغير عنيا وكانت أوؿ نسائو،
زوجتو عائشة تغير مف الرسوؿ صمّى اهلل عميو وسمـ عند ذكر اسـ خديجة ،فالشاعر ىنا يبيف لنا
عظمة أو مكانة خديجة عند النبي صمّى اهلل عميو وسمـ فامتص ذلؾ مف الحديث الشريؼ وىذا ما ّدؿ
ّإنما يدؿ عمى تطمعو الواسع لألحاديث الشريفة.
التناص اإلمتصاصي مف الحديث الشريؼ في قصيدة ":مقمب القموب"
وكذلؾ نجد ّ

()1

ب
اف ِااللَ ْو َسَب ْ
َوِا َذا َع ْ

وب َربِ ْي
ب ُ
القمُ ْ
ُمَقمَ ْ

يستحضر الشاعر نصو الشعري مف الحديث الشريؼ المروي عف سالـ عف إبف عمر قاؿ:
كانت يميف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ "ال ومقمب القموب"

()2

الشاعر إمتص كالمو مف الحديث

الشريؼ بحيث تناوؿ لفظة مقمب القموب والتي تدؿ عمى أف اهلل تعالى ىو الذي يقمب القموب كما شاء
يدؿ عمى أف الشاعر متطمع عمى األحاديث الشريفة.
ىو سواءا كاف في الخير أو الشر ،وىذا ما ّ
التناص اإلمتصاصي مف الحديث الشريؼ في قصيدة ":الهارب قط ما
كما يستمد الشاعر ّ
ينام"(.)3
واْلم ْش ُغوِليف باْلفَس ْد و ِ
اال ْستِ ْكَب ْار
َ َ
ْْ َ َ َ

َي ْنفَ ْق ُدوا ِجْي ْؿ َب ْع َد ِجْي ْؿ

يحيؿ ىذا البيت الشعري إلى المعنى الموجود في الحديث الشريؼ المروي عف حارثة بف وىب
الخزاعي عف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ ":أال اخبركـ بأىؿ الجنة كؿ ضعيؼ متضاعؼ لو أقسـ
عمى اهلل ألبره  ،أال أخبركـ بأىؿ النار كؿ عتؿ جواظ مستكبر"

()4

تحدث الشاعر عف صفة التكبر

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.134
( -)2ابف بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،8ص .231

(-)3محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.153
( -)4ابف بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،8ص 27
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

بحيث إمتص لفظة التكبر مف الحديث الشريؼ لكنو لـ يأتي بالحديث كامال واّنما أحاؿ إليو بمفظة
التكبر فيو يبيف لنا بأف المتكبر لف يفمح ولف ينجح فيو حتما سوؼ يفقد جوىره مف خالؿ التكبر
وسوؼ يصير مف المفسديف ومف أىؿ النار ،وىذا يدؿ عمى أف الشاعر ال يتميز بيذه الصفة القبيحة.
التناص اإلمتصاصي مف الحديث الشريؼ في قولو:
وفي نفس القصيدة يتناوؿ الشاعر ّ
وف ِفي الرؤوس والم ِ
اف
اغَم ْي ْ
ال َش ْم ُس تَ ُك ْ ْ ُ ُ ْ َ َ

()1

ات ب ػ ػ ػ ػػَ ْارِزْي ْف
الم ْخُموَق ْ
َو َ

يستحضر الشاعر بيت الشعر مف الحديث الشريؼ المروي عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف
رسوؿ اهلل صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ ":يعرؽ الناس يوـ القيامة حتى يذىب عرقيـ في األرض سبعيف
ذراعا ويمجيـ حتى يبمغ آذانيـ"

()2

يتحدث الشاعر ىنا عف يوـ القيامة وعف الشمس التي تكوف فوؽ

رؤوس البشر فيو امتص كالمو مف الحديث الشريؼ بحيث لـ يأتي بالحديث كمو وانما تناوؿ لفظة
الشمس تكوف في الرؤوس والماغمياف ،فيذا دليؿ عمى أنو أخذه مف الحديث الشريؼ الذي يبيف لنا
كيؼ يكوف الناس تحت الشمس وكيؼ يغرقوف في عرقيـ مف شدة الح اررة ،فالشاعر ىنا يذكر بيذا
اليوـ الشديد الذي يغفؿ عنو كثير مف الناس وينسونو فيو متخوؼ مف ىذا اليوـ.
صمي "
التناص اإلمتصاصي مف الحديث الشريؼ في قصيدة ":قم َّ
يستميـ الشاعر ّ
ت
قُ ْـ َّ
الم ْو ْ
صِم ْي َوْقتَ ْؾ أَالَ ْيفُ ْو ْ
ت ي ػَػ ػ ػ ػ ػػا إبف َ
وث
الم ْوُر ْ
َيا ْغ َو ْ
اؾ األََي ْاـ تْفُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػو ْ
ت َي َ

()3

اى ْؿ
َوالَُبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػد ِم ْف َس َكَراتْ َيا َيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاْل َج َ
اح ْؿ
الم ْن ُع ْ
َعِم ْي ْؾ َف ْر ْ
وت تْ ُع ْو ْد َو َ
ض َ
الر َس ْـ َ

وت
ِا ْش َح ْ
اسَر ْ
اؿ َقْبَم ْؾ ِم ْف ُى ْـ ِا ِق ْن ْ
وت َار َك ْ
ب ْ

ت َواْل ْح َم َاي ْؿ
الياقُ ْو ْ
ػاس ُي ْوزْف َ
ْوالَمَب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

ِ
ػاف ياَال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َغ ْفالَ ْف
َح ْدَ ْيػبػ ػ ػ ػػَػ ػ ػ ػ ْ
َما ْبقَى م ْنيُ ْـ أ َ

ال ْف ع ْ ِ
ي
َش ْ
الح ْي الَِمي َك ْ
اف َم ْ َ
ؼ َ
اد َغاد ْ

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.154
( -)2ابف بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،8ص .199

(-)3محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.167
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

النص الشعري إلى المعنى الموجود في الحديث النبوي الشريؼ المروي عف عمر بف
يحيؿ ّ
سعيد قاؿ أخبرني إبف ابي مميكة أف أبا عمر وذكواف مولى عائشة أخبره أف عائشة رضي اهلل عنيا
كانت تقوؿ :إف رسوؿ اهلل صمّى اهلل عميو وسمـ كاف بيف يديو ركوة أو عمبة فييا ماال يشؾ عمر فجعؿ
يدخؿ يديو في الماء فيمسح بيما وجيو ويقوؿ ال إلو إال اهلل إف لمموت لسكرات ثـ نصب يده فجعؿ
يقوؿ في الرفيؽ األعمى حتى قبض ومالت يده وقاؿ :أبو عبد اهلل العمبة مف الخشب والركوة مف األدـ
()1

الشاعر في ىذه األبيات يتكمـ عف الغفمة وعف الصالة وعف الموت وسكراتيا ،فيو ىنا ينصح

بالصالة ألنو سوؼ يأتي يوـ ويموت فيو وال ينفعو سوى العمؿ الصالح ،فيو إمتص كالمو مف
الحديث الشريؼ حيث تناوؿ لفظة البد مف سكراتيا ،فأخذىا مف الحديث الشريؼ فيو لـ يأتي بالحديث
كامال واّنما بمفظة سكراتيا التي تحيمنا إلى الموت.
النصح واإلرشاد وىذا ما ّدؿ واّنما يدؿ عمى حبو لغيره أكثر مف
الشاعر ىنا استعمؿ أسموب ّ
حبو لنفسو.
مف خالؿ ك ؿ ما تطرقنا إليو وجدنا أف الشاعر قد استقى كالمو مف القرآف الكريـ والحديث
النصوص الدينية كاممة وانما
التناص اإلمتصاصي ،فيو لـ يحضر ّ
النبوي الشريؼ ،فكاف ذلؾ عبر ّ
التناص ،والغاية مف ىذا
إمتص منيا ووظفيا إلى شعره ،حيث وجدنا عدة قصائد تناولت ىذا النوع مف ّ
التناص اإلمتصاصي ،وأراد أيضا أف
أف الشاعر أراد أف يذىب بالقارئ إلى طريؽ بعيد لكي يفيـ ذلؾ ّ
التناص الديني في الشعر.
يحببو إلى نفسو وكؿ ىذا يدؿ عمى وجود ّ
لقد أكثر الشاعر مف التناصات الدينية فيما يخص القرآف الكريـ والحديث النبوي مف خالؿ
ديوانو ،فقمد استثمر النص الديني لكونو مادة خصبة في اغناء التجربة الشعرية(.)2

( -)1إبف بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،8ص .192

( -)2ابراىيـ مصطفى محمد الدىوف ،التناص في شعر أبي العالء المعري ،ص.117
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:
 /3الت ّناص الحواري اإليحائي:

النص الغائب ،الذي يعيد حينئذ قابالً لمتخريب
تعد ىذه اآللية مف أرقى مستويات التعامؿ مع ّ
والتفجير.

()1

النص الغائب ،إذ يعتمد النقد المؤسس عمى أرضية
أما الحوار فيو أعمى مرحمة مف قراءة ّ

عممية صمبة ،تحطـ مظاىر االستالب ميما كاف نوعو وشكمو وحجمو ،ال مجاؿ لتقديس عمى
النصوص الغائبة مع الحوار ،فالشاعر أو الكاتب ال يتأمؿ ىذ النص ،واّنما يغيره بغير في القديـ
أسسو الالىوئية ،ويعريؼ في الحديث قناعاتو التبريرية والمثالية وبذلؾ يكوف الحوار قراءة نقدية عممية،
ال عالقة ليا بالنقد ،كمفيوـ عقالني خالص أو كنزعة فوضوية أو عدمية( )2ونفيـ مف خالؿ ىذا أف
الشاعر أو الكاتب يبدع في كتابة النصوص عمى نحو جديد ،حيث ال يتمكف مف ىذا إال الشاعر
النص الغائب.
التناص الحواري ىو أعمى درجة مف ّ
المتمكف الذكي ،ألف ّ
التناص الحواري ىي تمؾ العالقة التي تكوف بيف نصوص مكتوبة في التبادؿ الشعري تدخؿ كؿ
ّ
وحدتيف ضمف الكالـ المنطوؽ توضعاف جنبا إلى جنب عمى صعيد المعنى في عالقة حوارية ،وميما
لمنص الغائب وقمبو وتحويمو بقصد قناعة راسخة
كاف نوعو أو شكمو أو حجمو وال مجاؿ فالحوار تغيير ّ
في عدـ محدودية اإلبداع ومحاولة كسر الجمود الذي قد يخمؽ األشكاؿ والكتابة في الجديد(.)3
لمنصوص
التناص الحواري ىو الذي يكوف بيف نصوص منطوقة وىو ذلؾ التغيير ّ
نفيـ مف ىذا أف ّ
الغائبة وتحويميا ،مف أجؿ كتابة أشياء جديدة.

(-)1
التناص المعرفي في شعر الديف المناصرة ،دار مجدالوي لمنشر ،ط ،2445 ،1ص .37
ينظر :ليديا وعد اهللّ ،
(-)2

محمد بنيس ،ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب (مقاربة بنيوية تقريبية) ،ص .253

(-)3

التناص في الشعر العربي المعاصر ،ص .53
ظاىر محمد الزواىرةّ ،
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الفصل الثالث:

التناص وىو
عند دراستنا لشعر سيدي األخضر بف خموؼ وجدنا أنو قد تناوؿ ىذا النوع مف ّ
النص الغائب لكف في أعمى درجة مف التغيير حيث
التناص الحواري ،فالشاعر ىنا أراد أف يحضر ّ
ّ
التناص
كاف ىناؾ إبداع مف طرؼ الشاعر ،وىذا ىو الشيء الذي يحيمنا إلى ذلؾ فيكوف استخراج ىذا ّ
الحواري عف طريؽ إبذاؿ الجيد الذىني مف طرؼ القارئ الذي يدرؾ ذلؾ عند قراءة ىذا الشعر.
التناص الحواري في قصيدة" :ألف استمثموا كلمي"
وقد تناوؿ الشاعر ّ

()1

ط ْا ْف
اهلل ُسْم َ
الَ َق َاي ْد َ
ال ْوِزِي ْر ْس َو ْ
ى ْ

ط ْة
صي َح ْن َيا َع ْي َ
وـ ْب ْ
َي ْوْـ تْقُ ْ

أخذ الشاعر كالمو مف قولو تعالى "         
             
()2

"    

"وىذا الضمير يحتمؿ عودة إلى الحياة ،وعمى األعماؿ وعمى الدار

()3
استمد كالمو مف قولو تعالى" :
األخرة ،أي في أمرىا أي يحمموف ،وقاؿ" فنادة :يعمموف" .وكذلؾ ّ

             
"

()4

" أي ومعناىا أتاكـ ىذا أو ىذا ،أي ال تدعوف غيره لعممكـ أنو ال يقدر أحد عمى دفع ذلؾ

سواه ،وليذا قاؿ :إف كنتـ صادقيف أي في اتخاذكـّ آلية معو".

()5

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .59
(-)2

سورة األنعاـ ،اآلية.31 ،

(-)3

تفسير ابف كثير ،ص .457

(-)4

سورة األنعاـ اآلية. 44

(-)5

تفسير ابف كثير ،ص .459
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الفصل الثالث:

مقتبسة مف القرآف الكريـ بحيث يقوـ المتمقي
يريد الشاعر أف يرسؿ لممتمقي رسائمو التي ىي ّ
التسرب لممعاني المأخوذة مف القرآف الكريـ ،فيأخذ معاني تمؾ اآليات ويصوغيا مف الشعر،
بممس ذلؾ ّ
فيظف أنو يفسر اآلية بالطريقة التي يفيميا.
التناص الحراري في قصيدة ":لوال أنت"
كما استعمؿ الشاعر ّ

()1

دم ْر ْشَبا ِب ْي
ال ِح ْك َم ْة ِف ْي ال َش ْي ْ
ب بِ ْ
اف َوِا ْن َ

ت لَم ِش ْي ْخ ِح َينا
ت اْل َق ْو ْس ُقْم ْ
بِ ْو ْش ِرِي ْ

استمد الشاعر قولو منو القرآف الكريـ في قولو تعالى      " :
 ")2( "            المعنى التي
تتضمنو ىتو اآلية أنيا ليست بالنبوة ولكنو العمـ والفقو والقرآف ،وقاؿ :أبو العالية ،الحكمة خشية اهلل
فإف خشية اهلل رأس كؿ حكمة ،وقد روى إبف مردوية مف طريؽ بقية عف عثماف بف زفر الجيني عف
أبي عمار األسدي ،عف إبف مسعود مرفوعا "رأس الحكمة مخافة اهلل"

()3

يذكر الشاعر المتمقي بأف الذي يرزؽ الحكمة ىو الذي أىؿ لذلؾ ،فيو يبعث لو رسائؿ
والمتمقي يقوـ بتسرب تمؾ المعاني واستنباطيا مف القرآف الكريـ والباسيا تمؾ المعالي التي تحمميا ىتو
األبيات في تمؾ اآلية ،والداللة التي يحمميا ىذا البيت الشعري ىي بياف أف الحكمة ال تعطي إال لمف
تميز بيا ،ومف أوتي الحكمة فقد أوتي خي ار واعطي كثيرا.
التناص الحواري في قصيدة " :مفتاح خير ال ينفد"
وكذلؾ نجد ّ
ال تَْرقُ ْد
اب َع ْيَنا َ
ص ْ
َم ْف َ

()4

اهلل ِل ْب َدا
َوْل َس ْ
اف َب ْذ َك ِر ْ

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.74
( -)2سورة البقرة ،اآلية .269
(-)3

تفسير ابف كثير ،ص .248

(-)4محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .81
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:
وتْي ْ ِ
ػي اْل َوْرْد ْي ْج َد ْد
ََ
اب ف ػ ْ

اف اْل َف ْج ْر َغ َدا
َحتَى ْيَب ْ

استقى الشاعر كالمو مف القرآف الكريـ في قولو تعالى      " :
 "      والمعنى مف األية أي تسكف قموبيـ بذكر اهلل ،وقيؿ:
تسأنس قموبيـ بذكر اهلل والسكوف باليقيف ،واإلضطراب بالشؾ وأيضا بذكر اهلل تسكف القموب الطمأنينة
بزواؿ الشؾ منيا واستقرار اليقيف فيو .

()1

ينبو الشاعر القارئ بأف ذكر اهلل ىو راحة القمب والجوارح ،فيو ىنا يبعث برسالة إلى المتمقي
لفيـ تمؾ المعاني التي تحمميا ىذه األبيات الشعرية واستنباط ذلؾ مف القرآف الكريـ ،والداللة الموجودة
ىنا ىي قوة ذكر اهلل في راحة النفوس والقموب.
()2

التناص الحوار في قصيدة" :إختارك الواحد الحد"
كما يستحضر الشاعر ّ
اه َيْم َح ْقنِ ْي
ب َ
َ
الش ْي ْ
ال ْغَن ْ

اب َعمَى تَاتَا
ض َحى ال ْشَب ْ
َي ْ

اه َي ػ ْػممَ ْكنِ ْي
ال ْقَب ْر َ
ال ْغَن ْ

اب ِل ْي أ َْوَارثَا
ض َح ْى التَْر ْ
َي ْ

يأخذ الشاعر كالمو مف قولو تعالى "        
()3

"           

"وفي معجـ

الطبراني مف حديث معاذ بف محمد اليذلي ،عف يونس عف الحسف عف سمرة مرفوعا ":مثؿ الذي يفر

( -)1أبو المظفر السمعاني ،تفسير المعاني ج ،2ص.359
(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص.67
( -)3سورة الجمعة ،اآلية .8
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

مف الموت كمثؿ الثعمب تطمبو األرض بديف ،فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبير دخؿ جحره ،فقالت لو
األرض :يا ثعمب ،ديني ،فخرج لو حصاص ،فمـ يزؿ كذلؾ حتى تقطعت عنقو فمات"

()1

يبعث الشاعر ىنا رسائمو القوية إلى المتمقي ،فيقوـ بفيميا واستخراج المعاني التي تحمميا ىذه
األبيات الشعرية ،ويستنبط تمؾ المعاني مف القرآف الكريـ ،وىذا ما وجدناه في اآلية الكريمة التي
تتحدث عف الموت ،بأف ال محالة وال فرار منو ،فيو محتـ عمى أي مخموؽ خمؽ فوؽ األرض.
التناص الحواري في قصيدة" :محمد خير ال نام"
كما يستدعي الشاعر ّ

()2

ال ْؿ
ػارِب ْي َيػ ػ ػ ػ ػ ػػا َذا اْل ْج َ
َيػ ػ ػ َ

ال ْع ْيَن ػ ػ ػ ػػا تَْر ْاه
ػام ْف َ
َي ػ َ

أْ ِ
ض ْي ِل ْي
َغ َف ْر ل ْي َما ْم َ

ِ
ػاه
ِب ُح ْرَمػ ػ ػػة ُك ْؿ َج ػ ػ ػ ػ ْ

اس َم ْح ِل ْي ِفيِ َما ْب َقي ِل ْي
َو ْ

ال ْرِح ْيـ ْس َو ْاه
ػام ْف َ
َيػ ػ ػ َ

النص الشعري مف قولو تعالي       " :
يتضمف ّ
"   

()3

" ومعنى اآلية أنو ال تحيط بو األبصار وال تراه في الدنيا ،بؿ تراه في

اآلخرة ،وىو يحيط باألبصار ويعمـ األسرار ،ويطمع عمى كؿ ما خفي وظير مف األخبار وىو لطيؼ
لألولياءه ،يوصؿ إلييـ المحاب مف حيث ال يحتسبوف ،ويوفقيـ لمصالحيـ مف حيث ال يشعروف،

(-)1

تفسير إبف كثير ،ص.1332

(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .84
( -)3سورة األنعاـ ،اآلية .143
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

تمطفا بيـ في حسف اإلختيار وتجنبيـ األخطار وىو خبير بما دؽ مف األمر وغمض مف الشيء فيو
()1

المحيط بالحقائؽ العالـ بالدقائؽ"

يتحدث الشاعر عف اهلل تعالى بأنو ال يراه أحد ،فيو يرى كؿ شيء دوف رؤيتو فيو ىنا يبعث
رسالة إلى المتمقي ،حيث يدركيا ويفيـ معانييا ،فيقوـ القارئ بتسرب تمؾ المعاني وأخذىا مف القرآف
الداللة الموجودة ىنا ىو أف اهلل تعالى يرى كؿ شيء وال يرى ىو.
الكريـ و ّ
التناص الحواري في قولو(:)2
كما احتوت القصيدة نفسيا ّ
الخ ْي ْر َس ْابقَا
ِا ْج َعْم ْني ِف ْي َ

طػ ِػرْي ْؽ
َو ْار ُش ْد ِن ْي َن ْح َو ال َ

اجع ْؿ َختَ ِ
ػي ُم َوا ْف َقا
َو ْ َ
ْ
امتػ ػ ػ ػ ػ ْ

ِِ ِ
ػي َح ْؽ ْحِق ْي َؽ
بم َسان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

ِ
ِا ْجع ْؿ ب ْ ِ
ػي
َ َ
اب الذ ْك ْر َفامػ ْ

الد َو ْاـ
َن ْذ َك ػ ػ ػ ػ ػ ْػر ِا ْس َم ْؾ بِ ْ

استمد الشاعر كالمو مف معنى قولو تعالى   " :
              

  

"()3

" ومعنى اآلية أف السابقوف ىـ األنبياء عمييـ السالـ ،وقاؿ السدي :ىـ أىؿ

أعمييف ثـ قاؿ :أوليـ رواحا إلى المسجد وأوليـ خروجا في سبيؿ اهلل ،ثمة مف األوليف ،شؽ ذلؾ عمى
اصحاب النبي صّمى اهلل عميو وسمـ ،أي مف صدر ىذه األمة"(.)4
يتمنى الشاعر ىنا بأف يكوف مف السابقيف في الخير والفالح وأف تكوف خاتمتو حسنة ،وأف
يكوف مف أىؿ الجنة ،فيو ىنا يبعث برسالة نحو القارئ لكي يفيـ ذلؾ المعنى التي تحممو ىذه األبيات
( -)1عائض بف عبد اهلل القرني ،التفسير الميسر ،دار النشر العبيكاف ،الرياض ،ط ،2447 ،2ص.177
(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .85
( -)3سورة الواقعة ،مف اآلية  14إلى اآلية .15
( -)4تفسير ابف كثير ،ص .1283
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

الشعرية وىذا ما توفرت في ىذه اآلية الكريمة التي تعبر عف السابقيف في الخير بأنيـ سوؼ يكونوا مف
الداللة الموجودة ىنا ىي بياف عظمة السابقوف السابقوف في الخير.
أىؿ الجنة والنعيـ ،و ّ
التناص الحواري في قولو(":)1
وكذلؾ نجد في نفس القصيدة ّ
ب َعا ِم ْي
مف َذا ِم ْف َقْم ْ
َياَ ْ

ظالَ ْـ
ؼ ِف ْي َب ْح ِر ال ْ
َي ْيتِ ْ

ال ِا ْستِ َق ْاـ
ال تَ ْدبِ ْيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر َو َ
َ

ال ْل َج ْاـ
ال تَْرِش ْي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػد َو ْ
َو َ

استحضر الشاعر كالمو مف المعنى الموجود في قولو تعالى    ":
              
"    

()2

" ،ومعنى اآلية أي أفمـ يسير وفي األرض أي بأبدانيـ وبفكرىـ

أيضا وذلؾ كاؼ ،فميس العمى عمى البصر ،واّنما العمى عمى البصيرة ،واف كانت القوة الباصرة
سميمة ،فإنيا ال تنفذ إلى العبر وال تدري ما الخير"(.)3
يتكمـ الشاعر ىنا عف القموب العامية ،القموب التي تعيش في ظالـ دوف نور بأنيا ليست في
الطريؽ المستقيـ ،فياتو القموب لف تجد مف يرشدىا سوى موالىا وخالقيا ،فالشاعر ىنا أرسؿ برسالة
إلى القارئ لكي يفيميا عند قراءتو ويوظؼ ىذا المعنى المأخوذ مف الّنص الشعري في المعنى المأخوذ
الداللة
مف القرىف الكريـ ،وىذا ما احتوتو ىاتو اآلية الكريمة التي تصؼ القموب الطاغية الظالمة .و ّ
الموجودة ىنا ىو بياف عظمة الظمـ الذي يعيشو الناس المغروريف الطاغوف ،فيـ يصفيـ اهلل بالعمى
ألنيـ يعيشوف في ظالـ دوف نور.

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .85
(-)2سورة الحج ،اآلية .46

( -)3تفسير ابف كثير ،ص .895
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:
كما تناوؿ الشاعر التناص الحواري في قصيدة" :الرشيد مصياحي"

()1

الـ ي ْ ِ
صَارى
َي َار ْح َم ْة ا َ
إل ْس َ ْ َ
اع ُد ْو لْمَن َ

َج ػ ػ ػ ػ ػ َػو ْاد
َيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أُ ْكَرْـ األ ْ

أخذ الشاعر كالمو مف معنى قولو تعالى       ":
               
"          

()2

"والمعنى الموجود ىنا أنو ليست الييود يا

محمد وال النصارى براضية عنؾ ابداً فدع طمب ما يرضييـ ويوافقيـ وأقبؿ عمى طمب رضا اهلل في
دعائيـ إلى ما بعث اهلل بو مف الحؽ ،فإف ىدى اهلل الذي بعثني بو ىو اليدى عني ىو الديف
المستقيـ .الصحيح الكامؿ فينا تيديد ووعيد شديد لألمة عف اتباع طرائؽ الييود والنصارى ما عمموا
مف القرآف والسنة ،عياذ باهلل مف ذلؾ"(.)3
ونجد كذلؾ المعنى مأخوذ مف قولو تعالى    ":
()4

"        

"والمعنى التي تحممو اآلية أمر تعالى

رسولو صمّى اهلل عميو وسمـ بجياد الكفار والمنافقيف في الغمطة عمييـ ،كما أمره أف يحفض جناحو
لمف اتبعو مف المؤمنيف وأخبره أف مصير الكفار والمنافقيف إلى النار في الدار األخرة"(.)5

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .91
( - )2سورة البقرة ،اآلية .124

( -)3تفسير ابف كثير ،ص .114
( -)4سورة التوبة ،اآلية .73

( -)5تفسير ابف كثير ،ص .611.614
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الفصل الثالث:

يبيف لنا الشاعر بأف النبي صّمى اهلل عمو وسمـ كاف عدو لمنصارى ولكف مع ذلؾ كاف رحيما
بيـ ،فالنصارى ىـ الذيف اتخذوه عدوا ليـ ،فالشاعر ىنا أرسؿ رسالة إلى القارئ لكي يفيميا ويستخرج
المعنى الموجود في البيت الشعري ،ويستنبطو مف القرآف الكريـ ،وىذا ما وجدناه في ىاتو اآليتيف
الداللة التي تحمميا ىاتو اآليتيف أف النبي صمّى اهلل عميو وسمـ ،كاف يجاىد الكفار
العظيمتيف و ّ
والنصارى والمنافقيف حتى يعودوا إلى رشدىـ ،كما كاف رحيما في تعاممو معيـ.
التناص الحواري في نفس القصيدة في قولو(:)1
كما استميـ الشاعر ّ
ِم ْف ِغ ْيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرَنا َخ ِ
اط ْي
ْ

اى ْـ
ُم ْة ُم َح َم ْد شيُ ْ
ود َع َما ْس َو ُ
أَ

استقى الشاعر كالمو مف القرآف الكريـ في قولو تعالى      ":
"       

()2

"والمعنى التي تحممو اآلية أف مف سمؾ

طريقا سوى ما شرعو اهلل فمف يقبؿ منو ،فو في األخرة مف الخاسريف"(.)3
أرسؿ الشاعر رسالة غير واضحة لممتمقي ،فإدراكيا وفيميا ىنا كاف جد صعب عمى القارئ،
فالداللة التي يحمميا ىذا البيت الشعري موجود في ىاتو اآلية الكريمة وىو أف الذي ال يتبع ما جاء بو
ّ
النبي صمّى ا هلل عميو وسمـ ،فيو مف الخاسريف ،فيي تصؼ ىنا أىؿ الكفر الذيف يخرجوف مف ممو
اإلسالـ فإنيـ لف تقبؿ أعماليـ األخرة فيـ مف الخاسريف.
التناص الحواري في قصيدة ":محمد راحة العقاب"(:)4
كما يستمد الشاعر ّ
ي ِو َكػ ػ ػ ػ ػ ْػد محم ْد ال ْف ِ
يؿ
ض ْ
َ
ََُ

الن ْار
ت ْل ِي ْي ْب َيا َوْا ْق َد ْ
َإ َذا ْا ْزْفَر ْ
ات َ

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .92
( -)2سورة آؿ عمراف ،اآلية .85

( -)3تفسير ابف كثير ،ص .243

(-)4محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .116
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الفصل الثالث:
َحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوَا ْؿ ِ
ػاب
الش ْي ْع وال ْشَب ػ ػ ْ
أْ
يأخذ الشاعر كالمو مف قولو تعالى":

آليات الت ّناص
ِ
اد
َ
العَب ْ
ال َف ْر َ
ؽ َب ْي َف ْجم ْي ْع ْ
       

"         

()1

"والمعنى التي تحممو

اآلية أف المرء يكوف في شغؿ شاغؿ عف غيره ،فيو ينظر لنفسو وعمؿ فقط دوف غيره"(.)2
يتحدث الشاعر عف النار وأىواليا يوـ القيامة ،كما يصؼ أحواؿ الناس في ذلؾ اليوـ العظيـ،
بأف كؿ واحد يبحث عف نفسو ال يبحث عف غيره وحتى والده المذاف تعبا في تربيتو ال يبحث عنيما،
واّنما نفسو فقط ،فالشاعر ىنا يأخذ بيد القارئ إلى أمد بعيد ،حيث يبعث لو رسالة غامضة ،فعف
طريؽ ذكائو وخبرتو يدرؾ القارئ ذلؾ المعنى ويستخمصو مف القرآف الكريـ والداللة الموجودة في البيت
الشعري بياف عظمة ىوؿ ذاؾ اليوـ العظيـ ،حيث يصبح الناس ال يعرفوف أحد سوى أنفسيـ فقط.
التناص الحواري في الحديث الشريؼ ،بحيث أخذ معاني مف أقواؿ النبي
كما وظؼ الشاعر ّ
صمى اهلل عميو وسمـ واستحضرىا في المعاني الموجودة في شعره ،ونجد ىذا في عدة قصائد ،فيو ىنا
الداللة مف
أراد أف يرمي القارئ في بحر عميؽ لكي يفيـ تمؾ المعاني ويستخرجيا ويعطي ليا تمؾ ّ
الحديث النبوي الشريؼ.
وقد استعمؿ الشاعر ىذه اآللية مع الحديث الشريؼ في قصيدة" :لوال أنت"
الح ْكمةُ ِفي ِ
ِ
اف َو ْان َد َم ْر ْشَبا ِب ْي
الش ْي ْ
ب َب ْ
َ ْ

()3

ت ِل ِ
مش ْي ْخ ِح ْيَنا
وس ُقْم ْ
بِ ْو ا ْش ِرْي ْ
ت القُ ْ

يستحضر الشاعر البيت الشعري مف الحديث الشريؼ المروي عف قيس عف عبد اهلل قاؿ:
قاؿ :رسوؿ اهلل صمّى اهلل عميو وسمـ "ال حسد في اثنيف رجؿ اتاه اهلل ماال فسمطو عمى ىمكتو في الحؽ
( -)1سورة عبس  ،اآلية مف  34إلى .37
( -)2تفسير ابف كثير ،ص .

( -)3محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .74
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

وآخر أتاه اهلل الحكمة فيو يقضي بيا ويعمميا"( .)1الشاعر ىنا يتحدث عف الحكمة ،فيي لف تعطى
ألي كاف وانما تعطى لمف يتميز بيا ،فيو يبيف لنا بأنو مف أصحاب الذيف رزقوا بالحكمة كما ينقؿ
المتمقي إلى فيـ معنى كممة الحكمة ،فالقارئ ىنا يعطي داللة لياتو المفظة مف الحديث الشريؼ وىو
الموجود بيف أيدنا ،والذي يبيف لنا أف مف أوتي الحكمة فقد أوتي خي ار كثيرا.
التناص الحواري مف الحديث الشريؼ في قصدةِ :س ْي ْد اْل ُم َيِا ِجريِ ْف َو ِس ْي ْد
كما يستمد الشاعر ّ
ص ْار"
اَأل َْن َ

()2

ع
صَ
طفَى َم ْس ُمو ْ
ِف ْي األ َْر ْ
الم ْ
ض َو ْ
الس َم َايا ُ
ِ ِ
ع
الب َال َم ْرفُ ْو ْ
ص ِد ْي ْؽ ْ
ض َحى َ
م ْف ى ْمتَ ْؾ َيا ْ

اَ ْعتَ ْقتْيا ِم ْف ِ
الش ْر ْؾ َخِميتْ َيا ُحً ار
َ
ات ُلوُ ُجَ ار
الغَر ْ
الم ْس ْخ َو ْ
اؽ َماْ ْب َق ْ
َ

يستميـ الشاعر القطعة الشعرية مف الحديث الشريؼ المروي عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف
رسوؿ اهلل صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ ":اجتنبوا الموبقات الشرؾ باهلل والسحر"

()3

يتكمـ الشاعر عف

الشرؾ وعظمتو ،فيو يصؼ الناس الذيف كانوا غارقيف في الشرؾ ولما جاء النبي صّمى اهلل عميو
وسمـ انقضيـ مف ذلؾ الغرؽ وأضاء ليـ الطريؽ بنور اإلسالـ والقرآف والحؽ ،فالشاعر بعث برسالة
نحو لقارئ لكي يفيـ ذلؾ ويتشرب تمؾ المعاني مف شعره ويوظفيا في أصميا وىو ما جاء في الحديث
الشريؼ الذي يبيف لنا بأف الشرؾ ىو أكبر الكبائر وأنو مف الموبقات ،فيو يحذرنا مف ذلؾ الفعؿ
المذموـ والقبيح.
()4

التناص الحواري مف الحديث الشريؼ في قصيدةُ " :م َح َم ْد َخ ْي ْر األََن ْاـ"
كما يستمد الشاعر ّ
الفَاجر ِفي بحر َِ
مي
َْ ْ َ ْْ
طا ْ

المنافَ ْؽ َيا ْسالَ ْـ
َو َ

( -)1ابف بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،9ص .112

(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .87
( -)3ابف بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،7ص .252

(-)4محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .86
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

أخذ الشاعر كالمو مف معنى الحديث الشريؼ المروي عف أبي ىريرة عف النبي صمّى اهلل
عميو وسمـ قاؿ « ":آية المنافؽ ثالث :إذا حدث كذب ،واذا وعد أخمؼ واذا أئتمف خاف»(.)1
يتحدث الشاعر عف المنافؽ بأنو سوؼ يكوف مف أىؿ الفجور ومف أىؿ الخسراف بالدنيا
الداللة
واألخرة ،حيث بعث برسالة نحو القارئ ،فيو ىنا تشرب المعنى مف البيت الشعري وأعطى تمؾ ّ
مف الحديث لشريؼ وىو الذي تحدث عف اإلنساف المنافؽ وىو اإلنساف الذي يكذب والذي يعد ويخمؽ
الوعد ،والذي ال يحافظ عمى األمانة ،فالشاعر ىنا رمى القارئ إلى أمد بعيد لكي يستدرجو إلى المعنى
المقصود في شعره.
ت األَثْ َم ْار"(.)2
التناص الحواري في الحديث الشريؼ في قصيدة " :بِ َؾ َ
طَاَب ْ
كما تناوؿ الشاعر ّ
الغَب ْف َما َحػ َػق ْو
اف َوَد ْار َ
َد ْار األ ْ
َحَز ْ

ِ
ور
َا ْ
طَم ْ
اهلل َي ْعط ْي ْؾ ُ
ور َوال ْق ُ
صْ
الح ْ
ب ْ

ب
الد ْ
ت َ
ِل ْي ْو َي ْم ِس ْي ِف ْي َب ْي ْ
ود َما تْ ِغ ْي ْ

تَـ يرضى الم َد ْ ِ
ضػ ػ ػػا
الر َ
ْ َْ َ
اح ْبق ْس َم ْة ْ
َ

ِ
ب
مػ ػ ػ ػ ػ ػْ َ
الر ْح َم ْ
وه بال ْكت ُ
اف ْاي ُج ْ
ال ْي َك ْة َ

الن ُز ْ ِ
ػض
َو ْ
الج ْنة َو ْان َع ْاي ْـ َف ْاي ػ َ
وؿ ف ْي َ

يأخذ الشاعر النص الشعري مف الحديث الشريؼ المروي عف أـ خالد بنت خالد قاؿ وأسمع
أخذا سمع مف النبي صمى اهلل عميو وسمـ غير ما قالت سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمـ يتعوذ مف
عذاب القبر (.)3
يتحدث الشاعر في ىذه األبيات عف القبر الذي وصفو بدار األحزاف ودار الغبف ،ودار الدود،
فيو أوؿ بيت مف منازؿ اآلخرة ،فاإلنساف ىناؾ يمكف أف يكوف مف أىؿ النعيـ ،ويمكف أف يكوف مف
أىؿ النار ،فيو ىنا يمقى بالقارئ في دوامة لكي يفيـ المعنى المقصود مف البيت الشعري ويعطي لو

( -)1اإلماـ أبي الحسف مسمـ بف حجاج القشري النيسابوري ،صحيح مسمـ ،ص .32

(-)2محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .142
( -)3ابف بردزبو ،صحيح البخاري ،ج ،8ص .141
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آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

الداللة المأخوذة مف الحديث الشريؼ الذي يتحدث عف عذاب القبر ،فالنبي صمّى اهلل عميو وسمـ كاف
يتعوذ مف عذاب القبر ويوجو الناس بالتعوذ منو فيو أوؿ منازؿ اآلخرة.
التناص الحواري مف الحديث الشريؼ في قصيدة "الموت ال غنى
كما يستميـ الشاعر ّ
تدركني"

()1

اؿ تَِا ْتي ِن ْي
َو ْم َ
الس َؤ ْ
ال ْي ْؾ ُ

ػاب
َيتْ َك ْد ُرو َعَم َي ْب ْو ُجوهُ ُسودَاَ َغضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

ُى َمػ ػ ػػا ْاثِ ْني ْف َي ْختَْب ُروِن ْي

عمَى َ ِ
اب
الج َو ْ
وض ْة َن ْع ِط ْي ْ
فر َ
َ
القواع ْد ْ
الم ُ

يستقي الشاعر كالمو مف معنى الحديث الشريؼ المروي عف سعد بف عبيد عف ابف عمر عف
النبي صمى اهلل عميو وسمـ ،قاؿ « :بني اإلسالـ عمى خمس عمى أف يوحد اهلل واقاـ الصالة وايتاء
الزكاة وصياـ رمضاف والحج ىكذا سمعتو مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ"

()2

الشاعر أخذ كالمو

مف الحديث الشريؼ فيو يتحدث عف أركاف اإلسالـ ،فيو بعث لمقارئ رسالة لممتمقي لكي يدرؾ
المعنى الموجود في النص الشعري ويستنبطو مف الحديث الشريؼ ،فيو يبيف لنا باف النبي صمى اهلل
عميو وسمـ تعمـ اركاف اإلسالـ عف طريؽ جبريؿ المبعوث مف اهلل تعالى ،الذي أراد مف خالؿ ىذا أف
يعمـ الناس أركاف االسالـ واتباعيا ،وطاعة اهلل في كؿ ركف.
التناص الحواري مف لحديث الشريؼ في قصيدة" :قصة مزغران"
كما يستحضر الشاعر ّ
اد
اى ْد َجَن ْة ال ِم ْي َع ْ
ِل َمػ ػ ػ ْػف َج َ

ب َل ْي َس ْب ِع ْي ْد
الح ْر ْ
يَا تِ ْي َج ْ
اف َ
ت بِ ِالمي ػْػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػـ َوالَم ْي ُم ْو ْف
َ
طَم ْ

ِف ْييا ِرج ْ ِ
ومةْ
َ َ
اؿ الد ْي ْف َم ْك ُر ْ

وـ
َوالَ َف ْرَد ْو ْس ْ
طُي ْ
ور ْف ْي ْو تْ ُح ْ

ومة.
الن ْو ْ
َو ْسَن َ
اد ْس ِف ْي َ
ع َم ْرقُ َ

(-)1محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .144
( -)2اإلماـ أبي الحسف مسمـ بف حجاج القشري النيسابوري ،صحيح مسمـ ،ص .21

(-)3محمد بف الحاج الغوثي بخوشة ،ديواف سيدي األخضر بف خموؼ ،شاعر الديف والوطف ،ص .184
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()3

آليات الت ّناص

الفصل الثالث:

يستقي الشاعر كالمو مف الحديث الشريؼ المروي عف بف جرير قاؿ :سمعت أبا ىريرة عف النبي
صمّى اهلل عميو وسمـ قاؿ«" :انتدب اهلل لمف خرج في سبيمو ال يخرجو إال ايماف بي وتصديؽ برسمي،
أف أرجعو بما ناؿ مف آجر أو غنيمة أو أدخمو الجنة ،وال أشؽ عمى أمتي ما قعدت خمؼ سيريو
ولوددت أني أقتؿ في سبيؿ اهلل ثـ أحيا ثـ أقتؿ ثـ أحيا ،ثـ أقتؿ»

()1

الشاعر ىنا يتحدث عف الشييد

الذي يم وت في الحرب فالمجاىد حتما سيفوز بجنة عرضيا السموات واألرض ،وأف الذي يموت شييدا
ىو حي يرزؽ وليس بميت عند اهلل فالشاعر ىنا ألقى بالقارئ في بحر عميؽ ليفيـ تمؾ الداللة
ويأخذىا مف الحديث الشريؼ ،وىذا ما تناولو الحديث عف وصؼ الشييد في الجنة.
التناص الديني فبعض
إذا نظرنا إلى شعر سيدي األخضر بف خموؼ وجدنا أنو ال يخمو مف ّ
شعره كاف تناصا مف النصوص الدينية سواء مف القرآف أو الحديث الشريؼ وكاف ذلؾ بتطبيؽ آلية
التناص الحواري فيو الذي يحمؿ الدرجة العالية اكثر مف النص الغائب ،وىو الذي يأخذ األشياء
ويجدد فييا ،وال يتمكف مف ذلؾ إال الشاعر الحاذؽ المتمكف.
يحتؿ القرآف الكريـ مرك از ميما في نفوس الشعراء واألدباء ،وذلؾ لغنى آياتو وبالغتو المشرقة
واحتوائو عمى قياـ فكرية وتشريعات سامية ،وكذلؾ الحديث الشريؼ يحتؿ مكانة مرموقة في قوؿ
الشعر ،حيث يزيد ذلؾ قوة ووضوحا في الشعر(.)2

(-)1أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،فتح الباري ،شرح صحيح البخاري ،ج ،1ص .124

( -)2ينظر :ابراىيـ مصطفى محمد الدىوف ،التناص في شعر ابي العالء المعري ،ص.117
104

خـاتـمـة

خاتمة:
جاء ىذا البحث لدراسة التناص الديني في شعر سيدي األخضر بن خموف
المستغانمي ،فحاولنا من خاللو الوقوف عمى أىم جوانب التناص الديني في شعره،
وذلك بالشرح والتحميل لبيان ذلك اإلبداع الفني الذي وظفو الشاعر في استخدام التراث
الديني إليصال الفكرة إلى المتمقي  ،وبيان تمك الثقافة العميقة والمتنوعة التي يتحمى بيا
الشاعر.
ولعل من أىم النتائج التي وصمنا إلييا من خالل ىذا البحث ما يمي:
 غ ارزة التناص الديني في شعر سيدي األخضر بن خموف المستغانمي خاصةمن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
 طغيان التناص بكثرة في شعر سيدي األخضر بن خموف المستغانمي كان جل شعره يصب في مدح النبي صمى اهلل عميو وسمم ،وذلك من أجل طمبالشفاعة منو يوم القيامة.
 شخصية سيدي األخضر بن خموف شخصية متدينة ومتطمعة عمى الثقافةاإلسالمية ،كما أنو متوتر ومتخوف من عذاب وعقاب اهلل تعالى.
 استعمل الشاعر لغة الشعرية بسيطة مستوحاة من بيئة متشبعة من لغة القرآنالكريم والحديث النبوي الشريف.
 استعمال الشاعر التناص المباشر وغير المباشر قوة األلفاظ والمعاني التي استعمميا الشاعر في قولو الشعر وكان ذلك األسموبمأخوذ من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
لقد كتب الشا عر قصائد في الجد ،والتي تمثمت في النصح واإلرشاد والموعضة
الحسنة ،وايقاض أحاسيس الناس من الغفمة والشيوات ،والممذات ،وبيان ليم بأن الدنيا
106

فانية  ،فيي أم الغرور ،ولم يكتب قصائده في اليزل والذي تمثمت في المجون والزندقة
والميو والترف.
نوع الشاعر طريقة استحضاره لمتناص الديني ،سواء من القرآن الكريم أو الحديث
النبوي الشريف ،بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
اعتمد الشاعر عمى ثنائيتين وىما الترىيب والترغيب ،فاألولى تمثمت في ترىيب
الناس من ىول يوم القيامة ،والعقاب الشديد من اهلل تعالى ،والثانية تمثمت في ترغيب
الناس بطاعة اهلل تعالى وحبو لرسول صمى اهلل عميو وسمم ،واالبتعاد عن ممذات الدنيا
وشيواتيا.
وفي األخير يمكننا القول بأن ىذا البحث ،ميما يعتريو من نقص وخمل فإنو
راجع إلى جيد بشري ،فإن أصبنا فمن توفيق اهلل لنا وان أخطأنا فحسبنا أننا اجتيدنا
وحاولنا الوصول إلى مبتغانا ،ويبقى المجال مفتوحا أمام الدارسين والباحثين من أجل
الكشف عن بعض األفكار والمعمومات التي غيبت عن أعيننا وأذىاننا ،ولم نستطيع
الوصول إلييا ،فاهلل الحمد والمنة عمى ىذه النعمة.
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ممحق اآليات القرآنية:
زخر الديوان األول والثاني بقصائد عديدة احتوت عمى بعض التناصات الدينية ،وىذا ما
دعانا إلى إختيار بعض القصائد التي قمنا بالتطبيق عمييا فارتأينا في ىذا الممحق إلى آخذ عشر
أبيات من بعض القصائد المتناولة نظ ار لطوليا ،ولممزيد من اإلطبلع عمييا ينظر إلى ديوان سيدي
األخضر بن خموف شاعر الدين والون ،والى ديوان سيدي لخضر بن خموف حياتو وقصائده.
"ألف استمتموا كالمي" ( ديوان سيدي األخضر بن خموف شاعر الدين والوطن ص)41
ضَرْة
أَْلـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ف ا ْستَ ْم ْتمُو ْكبلَم ـِ ـ ـ ـ ـ ـ ْي َيا َح ْ

بلِل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي
َواتْ َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ْلوا ْج ِميـ ـ ـ ـ ْع اْل ِج َ

ضَار
ِم ْن تَ ْج ْد اْل ِذ ْكَر َن ْم َد ُح ُوا َ
ط ْي ْر اَل َخ َ

ِ
الح ْس ْن واْلبـ ـ ـْيـَا واْل َك َماِل ْي
ب ُ
صاح َ
َ

الب ْشَرْة
الوَرى ِزيـْـ ـ ـ ـ ْـن ُ
ُم َحمـ ـ ـ ـ ـ ْـد َخ ْي ـ ـ ْـر ُ

صال ـ ـ ـ ـ ْي
صم ُوا َعَم ْي ْو باْل َغـ ـ ُد ُو ُو ا َ
ال َ
َ

ف
ف َأِل ْ
الل َعمَ ْي ِو قَ ْد ْر ُح ُرُو ُ
َ
صمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ْ

محم ْد َ ِ
مفض ْل
يع ِإ ْس ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوُ الُ َ
الشف ُ
ََُ

ِ
ِ
ف
ام ـ ْن ِح ْي ْ
َ
البشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْْر اْلَنذ ْير َس ْي ْد َى َ

ِ
ص ـ ـ ْار أ ََو ْل
ْ
اس ُموُ ُم ْختَ ْار في األََز ْل َ

ص ِ
ف
الس ْي ْ
ب الت ْ
اح ْ
ور َ
َ
اج واْلَم ـ َوا َم ْب ُر ْ

ُواْل ِحم ْة َواْلب ـ ـ ـ ـ ــتَُار ْق َما َذا ِلْم ُم ـ ـ ـ ْر َس ِل

مي ْعِم ْي ْو ْمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرْة ْل ْو َع ْشَرْة
اَْل ُم َ
ص ْ

الغ ِال ْي
بالمي ـ ـ ـ ـ ـا من ال َك ْن ْز َ
َو َ
الع ْشَرْة ْ

ون ْة َح ْمَار
َواَْل ْمَيا تَ ْرَج ْع اَْلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ف َم ُوُز َ

ِ
ِ
ِ
الي
َما َذا م ْن ِرْب ْح ف ْي ْ
صبلَ ْة ُ
الم ْرس ْ

ف البا
الل َعَم ْي ِو َق ْد ْر ُح ُرُو ُ
َ
صمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ْ

اج األَْنَبَيا ِس ْي ْد الثِ ْقْم ْي ْن
أَُب ُو الطا ِى ْر تَ ْ

الصـ ـبلَ ْة َعَمى ا َلنبِ ْي ِل ْي ْسـ ـ ـ ـيا َع ْق ْب ْة
َو َ

َمَا أَ ْحبلَ َىا ِل ْيَن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْة ِلْم ـ ـ ـ ـ ـ َذا ْك ِرْي ْن

" إختـــــــــــــــــــــــــارك الواحد األحـــــــــــــــــــــــــد" (ديوان سيدي األخضر بن خموف شاعر الدين
والوطن ص)74
ِإ ْختَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَاَر ْك اْل ُوَا ِح ْد األَ َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد

الص َم ْد
الجِمْي ْل َ
ُس ْب َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُانوُ َ
الف ْرْد َ

لَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْم َيِم ْد َولَ ْم ُي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َولَ ْد

َولَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْم َي ُك ْن لَوُ ُك ْف َؤا َأ َح ْد
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اد
ب اْل ْعَبـ ـ ْ
َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أَ َع ْز ِم ْن ْك األََر ْ

الع ِزْي ْز َيا ُم َحم ْد
أَ ْنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ت ْ

يدَنا ُم َحم ْد
َس ْع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي ْب َس ْ
ت اْل ْع ِزْي ْز َيا َم ْع ُز ِ
ي
أَ ْن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
وز ْ

رب ِ
َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز ْك ْ
العزةْ
بالدو ْام ْ

اك َعَمى ال ُر ُس َل ِإ ْف ُر ِ
ي
َس ّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَ ْ
وز ْ

وزْة.
الن ِع ْي ْم َمف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُْر َ
نِط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْْف ْة ِم ْن َ

ِ
األَْبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ ِ ِ
ي
َ
ات م ْن ْمد ْي َح ْك تجز ْ

خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْر ال ُك ْل ِمَن ْك يِ ْجَ ْاز
ُواِل ْ

م ْش ُغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ ِ ِ
ني َرَاي ْد
َ
وف ب ْك َما ْ

الجِمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْل وأَ ْن َ ِ
المَر ْاد
ْس ُوى ْ
ت ن ْع ْم ْ
ْ َ

َز ْعَزعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتْيَا ُوِز ْير ُوَق َاي ْد

َنم َد ْح ْ ِ
اد
وس األَ ْش َي ْ
النبـ ـ ـ ـ ـ ْي َع ْن ُرُؤ ْ
ْ

يدَنا ُم َحم ْد
َس ْعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ْب َس ْ
ِإ ْخ َتر ْك اْل ْجِم ْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْل ُو ِعز ْك

اك ْعِم ْيَنَا
صْ
ط َف ْ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ْ
أَ ْر َ
اك وأَ ْ

وْا ْختِرَن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عر ْ ِ
اس ْك
ب م ْن َن َ
ََ
َ

َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فَ ِار ْس ِ
الو ْح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي ْنبِ ْينَا

" محمـَّد خيــــــــــــــــــر األ نـــــــــــــــــــــــــام "( ديوان سيدي األخضر بن خموف شاعر
الدين والوطن ص)84
ُم َحمـ ْد َخيِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْر األََنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاَ ْم

ظبلَ ْم
ورْه يُِنفُ ِج ْي اْل ْ
َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْن ُن ُ

ظا ِم ْي
اسكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَ ْن ُحب ْو في ْع َ
ْ

الصَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْام
َقْب َل َإالّ َيْبَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْغ ْ

َي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َرّب َي َبم ْغ َسبلَ ِم ْي

ِ
اج اْل ِك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَر ْام
ي تَ ْ
لمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد ْ
َ

اك َي ْرتْ ِج ْي
ام ْن َ
ال ْس َو ْ
َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ُمْم َجائِ ْي ْن ُكمُن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَا ِإلَ ْي ْك

ِِ
الم َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْرَج ْة
بب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْرْدتُ ْو ُ

ك
َوبِ ْك َن ْق ِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْم ْعِم ْي َ

عممنِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي م ْد ْح التْي ِ
امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي
َ ْ
َ
ْ َ

ال َع ْيُنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْو تَْن ْام
ام ْن َ
َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ظا ِم ْي
اج َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْل ِم ْن َع ْسِم ْو ْن َ
ُو ْ

يستَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْحبلَ ْه ُك ْل َف ْام
ْ

بل ِل
َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َربِ ْي يا َذا اَْل َج َ

ام ْن َال َع ْيَنا تَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَر ْاه
َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
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ِ
اه
ْبحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْرْم ْة َك ْل َج ْ

ِ ِ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى ِل ْي
أَ ْغف ْر ل ْي َما ْم َ

ال ْرِح ْي ْم ْس ُو ْاه.
ام ْن َ
َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

اس َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْح ِل ْي ِف ْي َما ْب َقى ِل ْي
َو ْ

" بك طابت األ ثمار "( ديوان سيدي األخضر بن خموف شاعر الدين والوطن ص)101
ب
بِ ْك َ
طابِ ْ
ت األَثْ َم ْار َيـ ـ ـ ـ ـا ْد ِخ ْي ْرْة الْمبِ ْي ْ

ت ِ
بل ْم بِ ْن َغايِ ْم
اإل ْس َ
بِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْك نِ ْع ِم ْ

ب
اص َ
ط َف ْ
ضَم ْك َو ْ
اك ْحَب ْي ـ ـ ـ ـ ـ ْ
َف ْ
اختََر ْك ُو ْ

بلو َىا
ُو َسم َك ْك َباَل ْق ْدَرْة َما َب ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِن َ
ط َ

ب
اع َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِارْة َمك ْة ُوْر ُسوْل َيا َ
ال ِرْي ْ
َي ْ

ِ
ِ
ضا
السبلَ ْم ْعم ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْك واْل ْر َ
الصبل ْة َو ْ
ْ

ِلُي ْك ْان ِز ْل القُ ْ َآر ْن ْمـ ـ ـ ـ َع األَ ِم ْي ْن ِج ْب ِرْي ْل

ال َيا ُم َحم ْد ُخ ْذ ال ْكتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابْ وا ْقَار
َق َ

ِ
المَنَازَل
ت األَ ْم َ
اض ْ
صّي ْ
ط ْار وَف َ
ل ْي ْك َ
ت ْ

ض ـ ـ ـ ـ ـَار
الج ْذَب ْة ُوال ْ
اح ْتَي ْ
يس َخ ْ
ُو ْ
ات َ
ت ْسر ْ

ب
ان األَ ْح َم ْر ِف ْي ال ْق ِط ْيـ ـ ْ
َوِا ْنتَ َي ْج ُ
الن ْع َم ْ

ِ
ظ ْة
وع ْة ِل ْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْك َحا ْف َ
صُن َ
ف ْي ْح َد َاي ْق َم ْ

ب
ب ْ
الن ِج ْي ْ
ِزْيَن ْك أَ ْح َس ْن َوأَ ْب َيى َيا اَر ِك ْ

فك َع ْيُن ْو ْم َغ ْم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َدة.
ذوْر َم ْن َ
ال َشاَ ْ
َم ْع ُ

إض ـ ْـرايـ ْـر
لـؤل ْ
َخـ َـرْة وال ـ ُـدن ـْيـ ـ ــَا تَ ْم ِثيـ ـ ـْمــيُ ْم ْ

ِ
أ ِ
ض ْ ِِ
ْخر
الو ْح َد ْة ت ْغ َ
َمن ـ ْـي ْن َي ْر َ
ْ
ب َعمي ْك األ َ
ضى ُ

ور َحا ِي ْر
الد ْنَيا َد ْار ْ
َم ْن ْح َـر ْس ْعَمى ُ
الغ ُر ْ

ط ف ـ ْي ال ـ ُـد ْن ـ َـيا تَ ْرِجـ ـ ْـع ْع ـْمي ُم ار
َو َمـ ْـن ْغبـ ــِ ْ

صا ِي ْر
مــِ ْن ِك ـ ـثـ ـ ـْْر َ
ـغم ْ
ات ْ
الب َ
الشـ ـ ْـي ُوات ْا ْن ـ َ

ـر
ـين ُب ـ ـ ْكـ َا
لــَ ِك ـ ْـن أ ْ
َى ـ ـ ـ ْـل الن ــِ َس ْ
ب ِم ـ ـت ـَْوا ْفـ ـ ِـق ـ ـ ْ

" مــقـــــــمّب القــــمـــوب رِّبـــــي"( ديوان سيدي األخضر بن خموف شاعر الدين والوطن
ص)134
ـوب َربِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي
ب اْلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْمُـ ْ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَْقمــّ ْ

ـب
ـان اإللَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو ْس ـ ـ ـ َـبـ ـ ـ ـ ْ
واذا َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

َنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ِفي الم ْاء تْعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ ِ ِ
ي
ود تق ـْد ْ
ْ ْ َ ْ ُ

ب
ُوْيـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِيـ ـْ ْك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْرِز ْق لَيـ ـ ـْ َس تِـ ـ ــتْ َع ْ

ـوب َربِـ ـ ـ ـّ ـ ـ ـ ـ ـ ْي
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِالـ ْـم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِاْلـ ُـغُيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
َ

ب
ـان ْو ِف ْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْو َم ــا نـِ ْكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـذ ْ
ُسـ ـ ْـب َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ِ
ض
الس َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا واأل َْر ْ
نـ ـ ـ ْحمــَ ْد َربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي ْ

ـاب ُج ْم ـ ـبلَ
ي َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن األ ْق َ
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
َرُاو ْ

وق َل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْح ِ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي
العَر ْش ْش ْ
َل ُو َحـ ـ ـ ـ ـا و ْ

والح ــر ْ ِ
بل
ت يِتْ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـي يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْ ِغ ْي ْ
َْ
ف المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

111

ت ِف ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْو َغر ِ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي
ابع ِد ْر ْ
ْ
الشـ ـ ـ ـ ْ

َعـ ـ ـ ــآل
الب َسا ْ
َن ْن ُ
ط األ ْ
ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـر فُ ـ ُـو ْق ْ

ِ
ِ
ي
َخمـ ـ ـ ـي َ
اس ْد ْي ِزْيـ ـ ـ ـ ـ ْد َح ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ْ
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ـب
يح ْو ما أ ْق ُو ْاه ِف ْي ْ
الغتــَـ ـ ـ ـ ـ ْ
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَ ُاو ُ

َن ِري ِف ـ ـ ـ ـ ـي المـ ـ ـ ــا تْع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ ِ ِ
ي
ود ت ْقـ ـ ـد ْ
ْ
ُ
ْ َ

َيـ ـ ــاتِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْنِـ ــي ِ
ـب
الرْزق لَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْ َس نِــتْ َع ْ
ْ

ُس ْب َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُان ْو َخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاْلِقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي ْخَم ْقنِ ـ ـ ـي

ـات ْرَزقـ ـْي ــَا
ْو ْج ِم ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْ ْع الكـ ــَ ْايَنـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

ـاعيِي ْب ْغَينِ ْي
ـان ْو َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
سب ـْ َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ـاى ـ ـ ـ ـ ـ ــا
اح َ
واأل َْرَو ْ
الغـ ـ ـ ـ ْـان ـ ـ ـ َـي ـ ـ ْة ِإ ْحـ ـ ـ ـ َـي ـ ـ ـ ـ َ

" الهــــارب قـــــــــط ما يـــــنام"( ديوان سيدي األخضر بن خموف
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الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـام
ب َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـار ْ
ط َمـ ـ ـ ـ ْـاي ـ ـ ـ ـ َـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
َ

يضر قُ ْد َىاَ ْن
َو ال َ
طــاِل ْ
في ْم َما ْ
ب لَ ْو َ

ِ
يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـب ْح الـ ـ ـ ـ ـ ـ ْك ـ ـ ـ َـر ْام
ـي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ْ
اج ْ
فــــ ْ

ان
فــي ُج ُو ْ
وه ال ـ ـ ـ ـ ُـعـ ـقـْبـ ــَ ْ
ف إال ْيـ ـ َـمي ـُْز ْ
ِ ِ ِ
ـي
المـ ـُُو ْ
ت َم ـ ْـع ال ْقَب ْر وعمم ْي ي ْرَج ــان ـ ْ

ـام
َما أق ـ ـ ـ ـ ـُْو ان ـ ــِ ْي نِ ـ ـ ـ ـ ـ ْـغب ْ
ط ْ
الم ـ ـ ـ َـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ِ
ي ـ ــا عي ـ ـ ـ ـنِي َ ِ
حي
ال ت ْر ْق ـ ـ ــدي ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُْو ْ
َ َ ْ ْ

ِ
ي ِلْيم ـ ْة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ِف ْي ْن
ِب ْب َك ـ ـ ـ ـ ْ
ـاك َوا ْفت ْكـ ـ ـ ـ ِـر ْ

مذاك
اك اْل ْ
تد ِف ْن ِم ْن َذ ْ
ِف ْي َد ْار المَ ْح ْد نِ ْ

بـ ـ ـ ــالفَ ـ ـ ـ ـ ْـايس ِ
اليد ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن
وكثْـ ـ ـ ـ ـرةْ ّ

ِ
ما ك ـ ْ ِ
ي تَانِ ْي األ َْمبلَ ْك
ان ْام ْي ْن َي ْرقـ ـ ــَد ْ
َ َ

مـ ـ ــا َب ْي ْن ِ
ـارْديِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن
اإلْل ـ ـ ـ ـ ُ
ـحـ ـ ـ ـ ُـو ْد َب ـ ـ ـ ْ
َ

َكـ ـ ـ ـ ــاْلرْقـ ـ ـ ـ ـ ْـد الع ـ ـ ـ ِ
ف بِاْل ْكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبلَ ْم
ـاص ْ
َ
َ

ان
ـون لَ ـ ـ ـ ـ ــيُ ْم َش ْ
اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمَ ْة َكالنِ ْيَر ْ
ُو ْعُيـ ـ ـ ْ

أَو م ـ ـ َـقامـ ـ ــع تْ ِ
ظ ْام
يش ـ ـ ـ ـ ـ ْـم الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْ َ
ْ َ ْ

ْع ِ
بل ِن
ال ْن ىائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ان ْم َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـو َ
ض ْي ـ ـ ـ ـ َـد ْ

ِ
ي ـ ـ ــاوْيـ ـ ـ ْـح َ ِ
الجب ْار
الغا ْفميـ ـ ْـن َع ْن ذ ْك ْر َ
َ ُ

َمـ ـ ـ ـ ْا ِع ْممـ ـ ـ ـ ـ ــُوا َز ْاد ِلْمـ ـ ـ ْـرِجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل

بالقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد و ِ
وَاْلم ْش ُغـ ـ ـ ـ ــوِل ْي ْن ِ
كب ْار
اإلستْ ْ
ْ
َ َ

ـنفقدوا ِج ْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل َبـ ـ ـْ ْد ِجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْ ْل
يـ ُ

"ـــبتــذا الكـــــــــــــــــــممة"( ديوان سيدي األخضر بن خموف
شاعر الدين والوطن ص)160
ظ ـ ـ ْـم َيا ُوا ْكَرْم ْن ُزولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْ َيا
ـاز ِم ْن َع ْ
فَـ ْ

ـام
اح اْل ْن َ
نِـ ْـبتْ َذا اْل ـ ـ ِكْم َم َة ِم ْفتَ ْ
ظــــــــــــــــ ْ
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بل ْم
ط َان ْة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْك َ
ال ْه إال المّـ ـ ـ ْـو ُسْم َ
ال ِإ َ
َ

ِِ
ِّي ُم ـ ـ ـ ْـسِم ْم
متْن ْي َيـ ــا َرب ْ

بل ْم
الس َ
صَ
بل ْة ْعَمى ِس ْي ْد َ
الخْم ْق ُو ْ
واْل ْ

ِ
اح ُي ُو َمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَا
صَب ْ
لْيَم ْة ُ
الج ْم َع ْة َم ْع ْ

الل اْل ُواَ ِحـ ـ ـ ـ ْـد اْل ْع ِظي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْ ْم
الَ إالَهَ ِإ َ
ال ْ

وف باْلق ـ ـ َـد ْم
األ ُُولى ِف ْي َا[َز ْ
ص ْ
الم ُو ُ
ال َ

الرِحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْ ْم
الل الـ ـ ـ ـ َـر ْح َم ْن ْ
الَ إالَهَ إال ْ

الـ ـ ـ ـ ّـد َاي ْم َمـ ـ ـ ــا َي ْفَنى والَ َيْمح ـ ـ ـ ـْقُ ُو ْع َد ْم

ِ
حي ْم
الج ْ
صنِ ْي ِم ْن ْ
الل ح ْ
الَ إالَهَ إال ْ

ِ
ف ال ْن َد ْم
الل َ
ال ُخ ُو ْ
َم ْن ْد َخ ْل ح ْ
ص ْن ْ

الَ إلالَه إال المّ ْو ْتب ِر ِ
السقـ ــام
ي م ْن ْ
ْ
َ

امَنـ ـ ـ ْة اْلمـ ـ ـ ـ ـ ْـغٍفَرْة َل َم ـ ـ ـ ـ ـ ْـن ْيقُ ُوْل ـ ـ ـ ـ َـيا
َ
ضْ

باإلنتِ َق ـ ـ ـ ـ ـ ـَا ْم
ب ْب َيا يِ ْب َش ْر ْ
َم ْن َك ـ ــذ ْ

ص ّد ْق ْر ُس ُوْلـ ـ ـ َـيا
ـات َكا ِف ْر ِم ْن َ
َم ـ ـ ْ
ال َ

ِ
صين
الهَ إ َ
ال ِإ َ
َ
الل ْ
الح ْ
الل ح ْ
ص ُن ْ
ال ْ

اب
َم ْن َي ْع َم ْل بِ َيا َي ْن َج ـ ــى ِم ْن اْل ْع ـ ـ ـ ـ َذ ْ

ْن ُقْمـ ـ ـ ـ َـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ِ
ـأن
الع ْر ْش وال ْقَبـ ْ
َكـ ــاْل ْقمَ ْم ُو ال ُك ْرس ْي ُو َ

الل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْانَقمَ َيا ُوِزْي ْن
الَ إالهَ إ َ
ال ْ

" أسيـــدي فـــارس المنبع"( ديوان سيدي األخضر بن خموف
شاعر الدين والوطن ص)63
ع
ـت الـ ـ ـ ـ ْشـ ـ ـ ـ َـر ْ
الل ْيـ ـث ــََبـ ـ ـ ْ
ْ

ِ
ي
َن َن ْ
َي ْوْم أ ْ
يم َما َب ْي ْنى ْل َحاد ْ
ض َحى ْرِم ْ

الوداع
ـوم و ْ
ْانـ ـ ـ َـي ْار الش ـ ـ ْ

طـرو ْح عمَى التْـ ـ ـ ــراب الَ ح ْ ِ
ي
َم ْ ُ َ
ي ْيَناد ْ
َ
َ ّ

َد ْار الظُْم َم ْة بِبلَ ْش ـ ـ ـ َـم ْع

ُيـ ــوم ْفرِاقي مـ ـ ْـع أ ْ ِ
ـي َو أ َْوالَدي
ْْ َ ْ َ
َحَبـ ـ ـ ــاب ـ ـ ْ

ِ
ـوف
الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـي ُ
ُي ـ ــوَق ْعمـ ـ ْ

ِ
ي
والفـَْز ْ
ع صـ ــمى الل عــمي ــك َي ـ ــا َح ْمد ْ
ِ ِ
منَب ْع
ـار ْس اْل ْ
أس ْي ـد ْ
ي َفـ َ

وت
الل ْعِم ْ
يك َق ْد ْ
ان التُ ْ
ص ْ
أغ َ
َ
صمى ْ

ضو ِ
صين
الم ْي في األ ْ
َرض ْق ْ
أَ ْك َح ْل و ْأبَي ْ َ

وت
الخْم ْق َم ْن َ
ات َي ُم ْ
ال َم ْ
وس َ
قَ ْد ْنفُ ْ

ـاق الر ِ
اإلنجي ـ ـ ْـل
ـب بِ ْح ـ ـ ـ ُـر ْ
وف ْ
اى ـ ـ ـ ـ ْ
َو َمـ ــا َش ـ ـ ـ ْ ّ

ت
الب ْك َما والّذي َي ْج َي ْر بالصـ ـ ـ ـ ــَْو ْ
قَ ْد َ

وقَ ـ ـ ْـد َم ــالَـ ـ َـو ْن ف ـ ــي ْس َف َايـ ـ ْـن َبـ ـ ـ ْـح ْر النِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل

َقـ ـ ـ ـ ْـد أََنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــِ ْل الص ـ ـ ـ ـ ـَْب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـع

ِ
ْ ِ
ي
ي ب ـ ــال ْش َي ـ ـ ـاَ َد ْة َعَمـ ــى َ
طـ ـ ـ ـ ـ ْـو ال َيـ ـ ــاد ْ
ويَن ـ ــاد ْ
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اسـ ـ ــتَ ـ ـ ْـخـ ـ ـ َشـ ـ ْـع ل ـ ـ ـ ِ
ـج ـ ـ ـ ّـو ِادي
ئلَلـ ـ ْـو َرّب ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ُ
ْ

ِ
الد َجا َوْرَك ـ ـ ْـع
ـي ّْ
َومـ ــَ ْن َسَبـ ـ ـ ـ ْـح ف ـ ـ ـ ـ ْ

أ ِ
ـار ْس اْل َم ْنَب ْع
َس ْيـ ـ ـد ْ
ْ
ي َف ـ َ
ِ
ِ
ـاه ُو َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدى
ص ْدق ــي ْس َم ـ ـ ْ
ْو َم ــا م ْن َغ ـ ـ ـ َـي ْم َ

ضى
يج ال ّ
الل ْعِم ْي ْك قــَ ْد ْب ِي ْ
َ
صمَى ْ

في يوم الموقف الطويل(ديوان سيدي األخضر بن خموف
شاعر الدين والوطن ص)163
ِ
ياحض ْار
صبلَ ْ
تو ُ
َما َذا َم ْن َرْب ْح ف ْي ْ

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـِميـ ـ ـ ـْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل
ُمـ ـ َـح ّم ـ ــََد َر َ
احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْة ْ

ِ
ِ
ط َف َى َس ـ ـ ْـيد األَبـ ـ ـ ـَْرْار
صَ
مـ ْـن أ ََد ْم لْم ُم ْ

ِ
الد ْنَيـ ـ ـ ـ ـ ــا ِجيـ ـ ـ ـ ـ ْـل بعد ِجي ـ ـ ـ ْـل
ـي ُ
فــــ ْ

ِ
ـي ْك ـ ـ َـفالَ ْة النَب ْي اْل ُم ْختَ ْار
ْ
اج ـ ـ َـعْمَنا فـ ـ ْ

ِ
ـف الطّ ِوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل
ـي َيـ ـ ـ ـ ـ ْـوْم اْل َم ْوق ـ ـ ـ ـ ْ
فـــ ْ

الَن ـ ــا ْد ِخي ـ ـ ْـل ْب َجاهَ الصـ ــديِ ْق
َيا ُمو َ

ـان
َو ُع ـ َـم ْر َ
ـار ْ
وق َو َس ْي ْدَنا ُعثْ َمـ ـ ـ ُ
الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

يق
وه َشِق ْ
وج ْع َف ْر ُخ ْ
الع َدا َ
َعَمى َرْى َج ْ

الباق ْ ِ
والسنة ِ
ـان
الع ْشرة َل ْعَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ّ
يين م َن َ
ـان
ُوْرَج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
الل َكا َف َة ِف ْي َرَب ـ ـ ـ ـ ْـع أ َْرَك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـال ْ

يق
بالتحِق ْ
ين ْ
ص ْار ْم َع اْل ُم َيا ِجر ْ
األ َْن َ

الَ ِقيــني بـ ــالنبي الفضيل
شاى ُدو َوتْر ْاه بِاأل َْب ـ ـ ـص ــَ ْار
ور ْن ْ
الن ــُ ْ

َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ْد ِخ ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل
ـي ْبـ َـج ـ ـ ـ ُ
َ
ـارب ـ ـ ـ ْ

اإلستِ ْغ َف ْار
وأ ْ
الصَي ْام و ْ
الصبلَ ْة و ْ
َى ْل ْ

ِ
ـويل
ف ال ْ
طــــــــ ْ
ـموِق ْ
ـي َي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـوْم الـ ـ ـ ـ ـ ْ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

بي اْل ُم ْختَ ْار
في ْك َف ـ ـ ـ ـ ــاْلة َ
ْ
الن ْ
اج َعْمَنا ْ

ـويل
ف ال ْ
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـموِق ْ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـوْم ال ـ ـ ـ ـ ْ

ِ
ت َل ْسنِ ْي ْن
ام ْ
َ
صَم ـ ـ ـ ـ ـى ْ
الل َعم ْي ْك َما َد َ

ور
بِ ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َم َ َ
الَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْام َوال ْشيُ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

ي َّ
االنفس الشومة وعالش ال هطة(ديوان سيدي األخضر بن خموف شاعر الدين
والوطن ص)209
ط ْة
ال ْى َ
بل ْش َ
وم ْة َو ْع َ
َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاالن ْف ْس ال ُش َ
114

ال
الس َؤ ْ
َاتْ َف ْك ِري ُحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اْل َم ُو ْ
ت َو ْعَزَارْة ُ

ط ْة
َح ْرَفتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْك َش ْو َك ْة َغدَاَرْة َو َس ْاق َ

ِ
ال
الخَي ْ
وم و ْ
تْ َح ْوصي َغ ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَر ْعَمى ال ُش ْ

ِ
طا
بل ْغ َ
ي َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي ْن َي ْار تْ ُكونِ ْي ْب َ
اتْ َفكر ْ

ال
الرَم ْ
َار ْق َدة َما بِ ْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْن َ
الجَبمَ ْي ْن و ْ

الص َبل ْة والسبلَم ع ْمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ ِ
طا
يم َ
ْ َ ْ ْ َ
كحْ

ال
الرضى ِ َ
الر َس ْ
ص َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاَ ْ
ال ْ
بك َي َ
اس ْي ْد ْ
َو َ

يق
يك لم ْ
الن ْف ْس ِإ ْر ْج ِعي َي ْي ِد ْ
ط ِر ْ
َي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َ

مين
ْش َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ال َح ُاز وَقْبَم ْك َو ْ
اص ْ
ض َحا َو َح ْ

يق
َع ْاي َمة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي َب ْح ْر األَ َكا ْن َل ْو ْ
ط ِر َ

ِفـ ـ ـ ـ ـ ـي الحرص وال ْكبلَلَ ْ ِ
مين
ييا ْم َجْم ْج ْ
ْ َْ ْ
بف َ

يق
وم ْة َى ُذو األَ ْف َع ْ
ال َما ْتِم ْ
َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ال ُش َ

ِ
ص ْاي َم ْي ْن
اس ْك َو َ
الن ْ
اس َ
تَ َد ْرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي َب ْدَر َ

ط َة
الغ ِاوي ِد ْي َما ْمَن ْش َ
َعَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى أَ ْف َع ْ
ال َ

ال
بالد َف ْ
تْ َك ْحِم ْي ِف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي َع ْي ِن ْي ْك َغ ْي ْر ْ

الس ْميةُ َاْل ِمَزْرَق َ
َ
طةُ
ال ْب َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةُ ت ْو ْ
ب َ

ال
َسم ْك ْ
الجَب ْ
ظ َي ْر َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َف ْو َ
ام ْخ ْ
ق ْش َو َ

طا
ك َح ْي َم َ
السبلَ ْم َعمَ ْي َ
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبلَ ْة َو َ
َ

ال
الرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ِ َ
الر َس ْ
ص َحاَ ْ
ال ْ
بك َي َ
اس ْي ْد ْ
َو َ
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الرقم

الحديث

رقم الصفحة

المصدر

01

«إنشق القمر فرقتين وفي حديث داود انشق القمر عمى عيد

61

صحيح مسمم

02

« لما كذبني قريش قمت في الحجر فحل الل لي بيت المقدس

145

صحيح البخاري ج5

03

«ال تزال جينم تقول ىل من مزيد حتى يضع رب العزة فييا قدمو

241

صحيح البخاري ج8

04

«إن أىل الجنة يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب

776

صحيح المسمم

الرسول صمى الل عميو وسمم».

فطفقت اخبرىم عن آياتو وأنا انظر إليو»

فتقول قط قط وعزتك ويروى بعضيا إلى بعض»

في السماء»....
290

05

«لما فتحت خيبر أىديت لرسول الل صمى الل عميو وسمم شاة»

06

« موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فييا ،والعدوة في 159-158

صحيح البخاري ج8

07

« كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»

159-158

صحيح البخاري ج8

08

«حوض مسيرة شير ماؤه أبيض من المين وريحو صمب من

315

صحيح البخاري ج8

09

« من أطاعني فقد أطاع الل ومن عصاني فقد عصى الل ومن

111

صحيح البخاري ج9

10

« ما من أحد يشيد أن ال إلو إال الل وأن محمدا رسول الل صدقا

298

فتح الباري شرح

11

«الصبلة لوقتيا وبر الوالدين ثم الجياد في سبيل الل»

278

12

«يخرج من النار من قال :ال إاله إال الل وفي قمبو وزن شعيرة

298

سبيل الل او روحو خير من الدنيا وما فييا »

المسك وكيزانو كنجوم السماء من شرب منيا فبل يضمأ أبدا»

أطاع أميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني »
من قمبو غبل حرمو الل عمى النار »

صحيح البخاري ج5

صحيح البخاري ج1
صحيح البخاري ج9

من خير ،ويخرج من النار من قال ال إلو إال الل وفي قمبو وزن
برة من خير ويخرج من النار من قال :ال إاله إال الل وفي قمبو

وزن ذرة من خير »
13

« من صمى عمى واحدة صمى الل عميو عشر صموات وحطا

14

« كان ربعو من القوم ليس بالطول وال بالقصر أزىر المون ليس

43

الدعاء المستجاب من

27

صحيح البخاري ج8

عنو عشر خطيئات ورفع لو عشر درجات»

بأبيض أميق وال أدم لس بجعد قطط وال سبط ،رجل ازل عميو
123

السنة والكتاب

وىو ابن أربعين»....
15

« مربوعا بعيد ما بين المنكبين لو شعر يبمغ شحمة آذنو رايتو في

28

حمة حمراء آر شيئا قط أحسن منو قال :يوسف بن أبي اسحاق

صحيح البخاري ج8

عن أبيو إلى منكبيو»

15

صحيح البخاري

16

« أنا وكافل اليتيم في الجنة ىكذا وقال بأصبعو السبابة

صحيح البخاري

17

«ال تكذبوا عمى فإنو من كذب عمي فميمج لنار»

56

18

«من تعمد عمي كذبا فميتبوأ مقعده من النار»

56

صحيح البخاري

19

« من رآني في النوم فقد رآني إنو ال ينبغي لمشيطان أن يتمثل

59

صحيح مسمم

والوسطى»

في صورتي»
20

«تسموا باسمي وال تكتبوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني
فإن الشيطان ال يتمثل

فميتبوأ مقعده من النار»
21

57

في صورتي ومن كذب عمي متعمدا

« لس أحد أو ليس شيء أصبر عمى أن سمعو من الل إنيم

47

صحيح البخاري ج1

صحيح البخاري

يدعون لو ولدا وانو ليحافييم ويرزقيم».
35

صحيح مسمم

22

«إياكم والضن فإن الضن اكذب الحديث وال تحسسوا وال يجسسوا

07

صحيح البخاري

23

« تعبد الل ال تشرك بو شيئا وتقيم الصبلة وتؤتي الزكاة وتصل

141

صحيح البخاري

24

«وأسمع أحد أسمع من النبي صمى الل عميو وسمم غير ما قالت

194

صحيح البخاري

25

«يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام فإذا موسى أخذ

صحيح مسمم

26

«يتبع الدجال من ييود أصبيان سبعون الف عمييم الطيالسة»

227

27

«الميم إني أحبو فأحبو»

101

صحيح البخاري

28

« والحسن عمى عاتقو يقول :الميم إني أحبو فأحبو»

101

صحيح البخاري

29

«من لم يدع قول لزور ولعمل بو والجيل فميس لل حاجة أن يدع

32

صحيح البخاري ج8

30

« رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف :قيل من يارسول الل؟ قال:

721

صحيح مسمم

وال تحاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونو عباد الل أخوانا»
الرحم ذرىا قال كانو كان عمى راحمتو»

سمعت النبي صمى الل عميو وسمم يتعوذ من عذاب القبر»

بالعرش فما أدرى أكان فيمن صعق»

طعامو وشرابو»

من أدرك أبوه عند الكبر أحدىما أو كبلىما فمم يدخل الجنة»
124

31

«مازال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنو سيورثو»

32

«والل ال يؤمن ،والل ال يؤمن ،والل ال يؤمن ،قبل ومن يا رسول

33

«ما غرت عمى امرأة ما غرت عمى خديجة من كثرة ذكر رسول

18-17

صحيح البخاري
صحيح البخاري ج8

الل :قال الذي ال يأمن جاره بوائقو»

121

صحيح البخاري ج5

الل صمى الل عميو وسمم إياىا قالت ،وتزوجيني بعدىا بثبلث
سنين وأمره ربو عزوجل أو جبريل عميو السبلم أن يبشرىا ببيت

في الجنة من قصب»
34

«ال وقمب القموب»

231

صحيح البخاري ج8

35

«أال أخبركم بأىل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم عمى الل

27

صحيح البخاري ج8

ال بره ،أال أخبركم بأىل النار كل عتل جواضا متكبر»
36

«يعرق الناس يوم القيامة حتى يذىب عرقيم في االرض سبعين

37

«اجتنبوا الموبقات الشرك بالل والسحر»

252

38

«إن رسول الل صمى الل عميو وسمم كان بين يديو ركوة او لبة

192

ذراعا ويمجميم حتى يبمغ آذانيم»

صحيح البخاري ج8

فييا ما ال يشك عبر فجعل يدخل يديو في الماء فيمسح بيما

صحيح البخاري ج7
صحيح البخاري ج8

وجيو ويقول ال إلو إال الل غن لمموت سكرات ثم نصب يده

فجعل يقول في الرفيق

األعمى حتى قبض ومالت يده وقال :أبو عبد الل العمبة من
الخشب والركوة من األدم»
39

«ال حسد في اثنين رجل اتاه الل ماال فسمطو عمى ىمكتو في

40

« آية المنافق ثبلث :إذا حدث كذب ،واذا وعد أخمف واذا أؤتمن

41

«بني اإلسبلم عمى خمس :شيادة ان ال إلو إال الل وأن محمدا

42

«انتدب الل لمن خرج في سبيمو ال يخرجو إال ايمان بي وتصديق

112

صحيح البخاري

32

صحيح المسمم

21

صحيح المسمم

124

فتح الباري صحيح

الحق وآخر أتاه الل الحكمة فيو يقضي بيا ويعمميا»

خان»

رسول الل واقام الصبلة ،وايتاء لزكاة والحج وصوم رمضان»

برسميو ،أن ارجعو لما نال من آجر أو غنيمة أو أدخمو الجنة ،وال

أشق عمى أمتي ما قعدت خمف سيريو ولوددت أني أقتل في
سبيل الل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ،ثم أقتل»
125

البخاري ج1
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قائمة
المصادر
والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم برواية حفص
أ -كتب السنة:
 )1أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم ،بن مغيرة ،بن بردزبو ،صحيح
البخاري ،ج ،9 ،8عالم الكتب ،بيروت( ،د.ط)( ،د .ت).

 )2أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد اليادي السندي ،صحيح البخاري ،المجمد
األول ،دار الكتب العممية بيروت (د.ط)( ،د.ت) .

 )3الحافظ بن عمي بن حجر العسقالني ،فتح الباري ،شرح صحيح البخاري،
ج ،1دار السالم ،الرياض ،دار الفيحاء ،دمشق ،ط2222 ،3م.

 )4أبو الحسين مسمم بن حجاج القشيري ،النيسابوري ،صحيح المسمم ،عباد
الرحمان ،مصر ،ط2228 ،2م.
 )5أبو محمد عبد المالك بن ىشام بن أيوب الحميري المعافري ،السيرة النبوية
إلبن ىشام ،دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان ،ط2229 ،2م.

 )6أبو محمد عبد المالك بن ىشام بن أيوب الحميري المعافيري ،السيرة النبوية
إلبن ىشام ،دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان ،ط2229 ،2م.

ب -كتب التفاسير:

 )7ابن جرير الطبري ،تفسير الطبري ج ،5دار الكتب العممية ،بيروت ،ط،6
.2214

 )8أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد اهلل الصديقي البكري ،تفسير البكري ج،2
دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان ،ط.2226 ،1
 )9أبو المضفر منصور بن محمد عبد الجبار التميمي السماعني الحروزي،
تفسير الميسر ج ،4دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان ،ط2212 ،1م.

)12

أبو المظفر السماعني ،تفسير المعاني ،ج ،2دار الكتب العممية،

)11

أبو العباس أحمد بن محمد بن الميدي ابن عجيبة ،البحر المديد في

بيروت ،لبنان ،ط2212 ،1م.

تفسير القرآن المجيد ،ج ،2دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان3 ،ط2212 ،م.
127

)12

أبو بكر جابر الجزائري ،ايسر التفاسير لكالم العمي الكبير ج ،1دار

)13

أبو بكر جابر الجزائري ،أيسر التفاسير لكالم العمي الكبير ،دار الكتب

الكتب العممية ،بيروت ،لبنان ،ط.2227 ،1

العممية ،بيروت ،لبنان ،ط2227 ،2م.

)14

أحمد مصطفى المراغي ،تفسير المراغي ج ، 12دار الكتب العممية،

بيروت ،لبنان ،ط.2226 ،2

)15

سيدي عبد القادر الجيالني ،تفسير الجيالني ،ج ،4دار الكتب العممية،

بيروت ،لبنان ،ط2214 ،2م.
)16

عادل أحمد عبد الموجود ،تفسير السمرقندي المسمى بحر العموم ألبي

الميث نصر بن محمد بن ابراىيم السرقندي ج ،3دار الكتب العممية ،بيروت،

لبنان ،ط.2226 ،1
)17

عائض بن عبد اهلل القرني ،التفسير الميسر ،دار النشر العبيكان،

)18

عماد الدين أبو الفضل اسماعيل بن كثير الدمشقي ،تفسير ابن كثير،

الرياض ،ط.2227 ،2

جميع الحقوق محفوظة لمناشر ،بيروت لبنان ،ط.2221 ،1

ت -المعاجم:
)19

إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،14دار إحياء التراث العربيـة مؤسسة

التاريخ العربي ،بيروت ،لبنان ،ط1999 3م.

)22

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،ج ،5معجم مقاييس المغة ،دار

الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع( ،د .ط) (د.ت) .
 )21جبران مسعود ،معجم الرائد :معجم لغوي عصري ،دار العمم لمماليين،
بيروت ،لبنان ،ط1929 ،7م
 )22السيد الشريف أبي الحسن عمي بن محمد بن عمي الحسني الجرجاني
الحنفي ،التعريفات ،دار الكتب العممية بيروت ،لبنان ،ط2213 ،4م.
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ث -المصادر:
 )23سيدي األخضر بن خموف ،شاعر الدين والوطن ،محمد بن الحاج الغوثي
بخوشة ،جمع وتحقيق ،نشر ابن خمدون ،تممسان( ،د.ط)2221 ،م.

 )24سيدي األخضر بن خموف ،حياتو وقصائده ،ج ،1دار الغرب لمنشر
والتوزيع ،مستغانم (د.ط)2226 ،م.

)25

جوليا كريستيفا ،عمم النص ،تر فريد الزاىي ،دار توبقال لمنشر والتوزيع،

الدار البيضاء ،المغرب ،ط1991 1م.
 )26محمد بنيس ،ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب ،دار العودة ،بيروت،
ط.1979 ،1

ج -المراجع:

 )27أحمد الزغبي ،التناص نظريا وتطبيقيا ،مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية
لتناص في رواية "رؤيا" لياشم غرايبية ،وقصيدة " راية القمب" االبراىيم نصر
اهلل ،مؤسسة عمون لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط.2222 ،2
 )28ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابو ج ،2دار الجيل،
بيروت ،لبنان( ،د.ط)( ،د.ت).

 )29أبو ىالل الحسن بن عبد اهلل بن سيل العسكري ،الصناعتين في الكتابة
والشعر ،منشورات العصرية ،بيروت لبنان( ،د.ط)(،د.ت).
 )32سعيد يقطين ،إنفتاح

النص الروائي (النص والسياق) المركز الثقافي

العربي ،دار البيضاء ،المغرب بيروت ،لبنان،ط2221 ،2م.

 )31محمد مفتاح ،تحميل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) المركز الثقافي
العربي ،الدار البيضاء ،المغرب بيروت ،لبنان ،ط.2225 ،4

 )32ميخائيل باختين ،المبدأ الحواري ،تزفيتان تودوروف ،تر فخر صالح،
المؤسسة العربية لمدراسات والنشر بيروت ط.1996 ،2

 )33ابراىيم مصطفى محمد الدىون ،التناص في شعر ابي العالء المعري،
عالم الكتب الحديث ،اربد ،ط.2229 ،1
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 )34أحمد جبر شعث ،جماليات التناص ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع،
عمان ،ط.2212 ،1

 )35أحمد عبد الجواد ،الدعاء المستجاب من السنة والكتاب( ،د.ب)( ،د.ط)،
(د.ت).

 )36إياد كاظم طو السالمي ،التناص األسطوري في المسرح ،دار رضوان
لمنشر والتوزيع ،عمان ،ط( 1د.ت).

 )37تيفين ساميول ،التناص ذاكرة األدب ،تر نجيب غزاوي  ،االتحاد الكتاب
العرب ،دمشق (،د .ط) . 2227
 )38جمال مباركي ،التناص وجمالياتو في الشعر الجزائري المعاصر ،إصدارات
رابطة إبداع الثقافي ،الجزائر( ،د .ط).2223 ،

 )39حاتم الصكري ،مرايا نرسيس (األنماط النوعية والتشكيالت البنائية في
قصيدة السرد الحديث) المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت،

ط1999 ،1م.

 )42حسين منصور العمري ،إشكالية التناص" مسرحيات سعد اهلل ونوس
أنموذجا" دار الكندي ،عمان ،ط.2227 1

 )41حصة البادي ،التناص في الشعر العربي الحديث "البرغوثي أنموذجا"  ،دار
كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع ،ط2229 ،1م.

)42

رابح بن خوية ،جماليات القصيدة اإلسالمية المعاصرة ،الصورة ،الرمز،

التناص ،عالم الكتب الحديثة ،لمنشر والتوزيع ،اربد ،ط2213 ،1م.

 )43سعيد سالم ،الت ناص التراثي الراوية الجزائرية ،عالم الكتب الحديث ،اربد،
ط.2229 ،1
 )44سعيدي محمد ،األدب الشعبي بين النظرية والتطبيق ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الساحة المركزية ،بن عكنون ،الجزائر (د.ط)1998 ،م.

 )45صفي الرحمان المباركفوري ،الرحيق المختوم ،بحث في السيرة النبوية
عمى ص احبيا أفضل الصالة والسالم ،دار األصالة ،الجزائر ،دار بن حزم،
بيروت( ،د .ط).2212 ،
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 )46ظ اىر محمد الزواىرة ،التناص في الشعر العربي المعاصر ،دار الحامد
لمنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ط.2213 1

 )47عبد الجميل مرتاض ،التناص( ،د.ت)( ،د.ت)2212 ،م.
 )48عبد الفتاح داود كاك ،التناص ،دراسة نقدية في التأصيل لنشأة المصطمح
ومقاربتو ببعض القضايا النقدية القديمة" ،دراسة وصفية تحميمية" (د.ب)( ،د.

ط).2215 ،

 )49عز الدين المناصرة ،عمم التناص والتالص (نحو منيج عنكبوتي تفاعمي)
دار مجدالوي لمنشر والتوزيع (د.ب) ط. 2214 ،1
 )52ليديا وعد اهلل ،التناص المعرفي في شعر الدين المناصرة ،دار مجدالوي
لمنشر ،ط.2225 ،1

 )51محمد بن رياض األحمد ،السيرة النبوية من كالم العالمة عبد الرحمان بن
ناصر السعيدي والعالمة محمد بن صالح العثيميني ،دار الكتب العممية،

بيروت ،لبنان ،ط.2212 ،1

 )52محمد خطابي ،لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب) دار توبقال
لمنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط1972 3

 )53محمد معروف الساعدي ،ديوان عنترة بن شداد ،دار الكتب العممية،
بيروت ،لبنان ،ط2229 ،1م.

 )54نعمان عبد السميع متولي ،التناص المغوي نشأتو وأصولو وأنواعو ،دار
العمم واإليمان لمنشر والتوزيع (د.ب) ط.2214 ،1

ح -الرسائل الجامعية:

 )55حسين بشير بيار ،التناص الديني عند أبي العتاىية ،قدمت ىذه الرسالة
استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجيستير في األدب العربي من
كمية األداب في الجامعة اإلسالمية بغزة.2214 ،
 )56محمد زبير عباس ،التناص مفيومو وخطر تطبيقو عمى القرآن الكريم،
رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في قسم المغة ،الجامعة اإلسالمية العالمية،
إسالم آباد ،باكستان ،كمية المغة العربية.2214 ،
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 )57معاش حياة ،التناص القرآني في تائية ابن الخموف القسنطيني ،دراسة فنية،
مجمة كمية اآلداب والعموم اإل نسانية واالجتماعية ،قسم اآلدب العربي ،كمية
اآلداب والمغات ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد السادس جانفي .2212
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فهرس
المحتويات

فهرس المحتويات:
الموضوع

الرقم

الصفحة

البسملة
كلمة شكر
اإلدهاااا
أ

مقامة

الفصل األول :التناص (مفاهيم وتحديدات)
1

المالول اللغوي

55

2

التىاص اططالحا

80

أ

التىاص عىا العرب

50

ب

التىاص عىا الغرب

10

الفصل الثاني :مصادر التناص الديني في شعر سيدي األخضر بن خلوف المستغانمي
1

التىاص مه القران الكريم

22

أ

أ -التىاص مه لغة القرآن الكريم

35

ب

ب -التىاص مه القظض القرآوي

41

2

التىاص مه الحايث الىبوي الشريف

45

أ

أ -التىاص مه لغة الحايث الىبوي

46

ب

ب -التىاص مه القظض الىبوي ( المعجزا )

51

الفصل الثالث :آليات التناص
1

التىاص االجتراري ( االقتباسي)

80

2

التىاص االمتظاطي ( االحالي )

33

3

التىاص الحواري ( االيحائي )

11
134

خاتمة

156

1

ملحق الشعري

181

2

ملحق اآليا القرآوية

111

3

ملحق األحاديث الىبوية

123

المصادر والمراجع

127

فهرست المحتويات

134

135

