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Internal Intertextuality with Quranic Texts in the Poetry of 

Wisdom: An Applied Study on Imam Al-Shafei's Poetry 

This study attempts to decide the most important aspects of 

internal intertextuality with Quranic texts in Imam Al-Shafei's poetry of 

wisdom. Reading this poetry according to the methodology of 

intertextuality broadened the horizons of the text and its significance. Al-

Shafei relied on many Quranic verses which formed an important aspect 

of the poetry of wisdom. Intertextuality contributed to the poetics of the 

text and delivered the poet's vision towards life. Intertextuality is rich in 

implications and significances which give the poetic experience 

distinction and supremacy.  

 

 في شعر الحكمة

 اإلمام الشافعي في شعردراسة تطبيقية 

التـي  على أهم جوانب التناص الداخلي مع النص القرآني حاولت هذه الدراسة الوقوف

 ،وسـعت آفاق النص ؛منهج التناص قوفعر الشءة هذا كمة عند الشافعي؛ فقراجاءت في شعر الح

التي شكلت رافدا من روافد شعر  ؛فقد اعتمـد الشافعي على الكثير من آيات القرآن ؛ودالالتـه

، حقيقة الحياة هالشاعر تجا، ونقل رؤية كما أسهم التناص في الكشف عن شعرية النص الحكمة،

  ربة الشعرية تمايزا وتفوقا.ي تكسب التجيحاءات والدالالت التوهو مادة غنية باإل
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 :في شعر الحكمة لتناص الداخلي مع النص القرآنيا

 شعر اإلمام الشافعي تطبيقية فيدراسة 

 حوله، ويؤثرمن الحياة تأثر الشاعر بيشعر الحكمة من واقع التجربة الحية؛ حيث يأتي 

 خواطرمن  عقلالفي جول ما يوور ما في النفس من مشاعر، صيشعره تعبيرا إنسانيا  فيأتي ؛فيها

صوغ وي ،اآلخرين يعبر عن تجارب مدرك للواقع المعاش، ن عقل واع،ر يكشف ععشوأفكار؛ 

 النفس وباعثها االنفعال الصادق،"فالتجربة األدبية منبعها  ؛موحيةأفكارهم في شكل كلمات 

وتنأى عن  اها،ومد ،تتعامل مع أثر األحداثاستقبال واع لألحداث وهي في أرقى تصور لها 

 1الرصد المباشر لها"

سيلة للتأثير في هي وف؛ وتأكيد الفكرة ،مل الحكمة بشكل كبير في بيان المعنىتعتس

اختصار ولعل أروع ؛ ألنها تعتمد على عرض الفكرة مصحوبة بالدليل؛ العواطف والنفوس

رآة تعكس حياة شبه بمكمة، أو يرويه مثل "فهما أهو ذاك الذي تنطوي عليه ح ؛للتجربة اإلنسانية

األمر  ؛2"اإلنسان عبر حقبة طويلة من الزمنجتمعه، والعبر التي استقاها اإلنسان، ومسيرة م

 األلفاظ، جميلة فمن األشعار أشعارالذي جعل هذا النوع من الشعر يتميز بعمق نظرته للحياة؛ 

 .3اظها"ة ألفقد جزالبطل جودة معانيها، ولم تفإذا نقضت وجعلت نثرا لم ت"حكيمة المعاني؛ 

ورغبته الدائمة في فهم  ،للوجود عن حقيقة فهم الشاعرمة يكشف شعر الحككما  

وألمه  ،بكل إيجابياته وسلبياتهاالتصال بالعالم المحيط به يق عن طر ؛مجريات األمور من حوله

والسمو عبر  ،ي بحثه عن التعالي"فمنذ البدء كان الشعر هو المخرج األول لإلنسان ف ولذته،

وزمان تداخلها؛ حيث  ،تجميع المتناقضات فالشعر مكان ،ليص الذات من كل أنواع السيطرةخت

 .4"الحيرة والضياع، الحياة والموت، األلم واللذة

أكثر ارتباطا  استيعاب النصوص األخرى؛ فهوويتميز شعر الحكمة بقدرة كبيرة على 

خيرها في أداء ى اللغة وتس"السيطرة عل يمتلك موهبة فالشاعربمؤثرات الكون من حوله؛ 

وهو ؛ 5وما يدور فيها من شتى الخوالج " ، والترجمة عما يقوم بنفسه من التأثيرات،أغراضه

منسقة تحمل من ، رة موسيقيةعبا، ومشاعره، وانفعاالته بعواطفهيعبر عن بذلك يستطيع أن 

 يرالمعاني الكث

، عري في حياة الشاالجانب الوجدان تعكسخاصة؛  سانيةوظيفة إنالحكمة  لشعرو

والتطلعات  ،وتتخطى أيضا الرغبات ،تتخطى حدود المكان والزمان ؛عامة ةوظيفة إنسانيو

 .ينير لآلخرين طريقهمكما أنها نور خارجي  ،فهي نور داخلي ينير العقل، والقلب ؛الخاصة

إنه عملية "له  نةاألولى المكو، أو عناصره هو بلوغ جوهره الشعري تحليل النصإن 

وإال انتفى أي  ؛اعية النص ليست معطى مباشراإبد أن ذلك ؛لحاته المتعددةلرموزه ومصط فك

أو ها عمال ميكانيكيا، وليست عملية الفك أو التحليل هذه بدورزه، دور ألي عمل أو كالم يتجاو

، ليست أمرا تهاصعوب هولتها أو، بغض النظر عن سإنها ، بسيطا؛األحيانفي أغلب وال  ،كيميائيا

فهم ومثابرة من أجل  ،؛ تحتاج من الباحث جهدا6"ة لية دقيقتأكيد عملكنها بال جحا بالضرورة،نا

 .، وكشف أسراره اللغوية، والفنيةالنص فهما واضحا ال لبس فيه
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فالمعاني المعلنة الصريحة التي تفهم ظاهريا من النص؛ أقل بكثير من المعاني الخفية 

النقاد قد عرفوا الشعر الشعر؛ بل إن بعض  فييس مكون رئ فالخيال ثنايا النص، وأعماقه؛خل دا

ل البعد عن المجال الفني؛ لذلك " وإذا خال الشعر من ألوان الخيال فهو بعيد ك بأنه لغة الخيال

 7" كتابته يمكن أن تشكل بذاتها جزءا من بناء فضاء خاص أو األدبيفقراءة الخيال 

 لم يستخرج يهافاإلبداع الكامن  هرعلى أن جوبرهان الشعرية؛  النصوصدراسة ف

جماليات هذه من أجل فهم وصبرا؛  حتاج من الباحثين جهدامعظمه ي؛ حيث ظل بعدنفائسه 

ذلك  رها بانتظار من يحسن استدراجها؛النصوص الجمالية منطوية على أسرا النصوص "فتبقى

 8"طاقهاتبوح بها إال لمن يحسن استنأنها ال 

فالنص  في فهمه وحسن إدراكه؛ -بحد ذاته -ه؛ ال يكفيلكاشفة لح النص اامتالك مفاتيإن 

غاية في فالتجربة الشعرية ؛ التي يحاول الباحث أن يتجاوزها الكثير من الصعوبات في أعماقه

 الصحيح للنص،؛ من أجل الوصول إلى الفهم مشقةو ،وعناء ،يبذل فيها من جهدذاتها تستحق ما 

ي أجمل ل واع لألحداث، وهي فاعثها االنفعال الصادق، استقباتجربة منبعها النفس البشرية، وب

 مباشرة.وآثارها تبتعد كل البعد عن عرض الظاهرة بطريقة تصور لها تعبر عن األحداث، 

بطريقة صحيحة من رغبة في إعادة تشكيل الواقع ؛ لما يحدث في أعماق النفس صورة

النفس،  التالقي بين علم ةتتمثل "دائر ؛ حيثوالمبالغات،عن الخطأ  البعدة كل بعيدوسليمة، 

بل وقدرته على  والوقوف على مدى تأثيره فينا، ،واالستجابة له ،كيفية تلقي العملواألدب في 

الهدف ؛ فليس 9"لتأثير هو القراءة الصحيحة للعملوأولى خطوات اكتشاف هذا ا ،تغييرنا

لسياقه تلف وظائفه تبعا يل مخوتحل ،؛ وإنما فهمأجل فهمه لذاتهتحليل النص من المقصود؛ 

وأصحاب لسانيات  ،داخلية كما يذهب إلى ذلك الشكالنيوناألدبي ال يملك فقط بنياته ال "فالنص

والربط فيما بينها في إطار التحليل ملك أيضا بنى أخرى يجب استحضارها، الجملة؛ وإنما ي

  .10النصي"

حيث المفاهيم  بالوضوح من مستت؛ منهجية لشعر الحكمةية ة النصالدراستستلزم لذلك 

 مثل" النص الشعري؛ األبعاد الداللية التي يحتملها منهجية تسعى إلى الكشف عن المنهج، و

ذاتية  –تاريخية أو نفسية –الذي يحيل إلى مراجع اجتماعية التأويلياحتماالت االعتناء بالمستوى 

 .11 "اكتمالها تجد دراسة النص الشعري عى بالذاتفي هذا المسللنص وجماليته 

؛ مة هذا الشعر وعمقه وسهولة لغتهقي 12عند الشافعي لشعر الحكمـةيدرك الدارس  

" منها التوسع في علم اللغة، جيدا قبل مراسه ونظمه؛ أدوات يجب إعدادها ةفلشعر الحكم

ه بأيام الناس وأنسابهم، وجماع هذ والرواية لفنون اآلداب، والمعرفة اإلعراب،والبراعة في فهم 

اب القبيح، ووضع العدل وإيثار الحسن واجتن األضداد، ولزومتتميز  األدوات كمال العقل الذي به

 .31"األشياء مواضعها

يتطلب وجود سمات خاصة في شخصية ؛ لوصول إلى هذا النوع من الشعراءوا

ة الشاعرة من خالل الشخصي لجوانب يمارسه وتثقيفووعي بخطورة الفن الذي  "،الشاعر

يولد بين يديه هذا كله على العمل الذي أثر و ،14"،متعدد وفنية، وحياتيةفكرية، ابع ا بمناتصاله
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مما يجعل النص بدوره متأثرا  مركبة؛ساني صادر عن ذات ؛ فهو نتاج إنبطريقة أو بأخرى

 للنص.بالمحيط البيئي الذي نشأت فيه الذات المنتجة 

ثـرة أدت إلى ك 15كانة الشافعي سة شعر الشافعي؛ فمـبقاً فـي دراولسـت أدعـي س

، عميق الفكر، موفور البيان؛ ولكني تناولت مبحث ةحاضر البديهحثين فـي شعره؛ فهو إمام االب

شعر الحكمة عنده؛ حيث يكثر تضمين شعر الحكمة معان  القرآني فيالتناص الداخلي مع النص 

 ف والمعنى واحد.من القرآن الكريم، بلفظ مختل

ن الكريم؛ مما جعل لغته الشعرية آيات القرآأجزاء من  معإلى التناص  لجـأ الشاعر فقد

آن من أمر نفسه ما لم يكن يعلم؛ القر هفقد "علم، فيه وأشد تأثيرافهم المتلقي،  إلى، وأقرب أوثق

   .16"ي قومهأها به ف، إلى إدراكه للمكانة التي تبومن سيطرته على أفهام سامعيه بمعاني القرآن

إنها لغة تثير م ليست كغيرها من اللغات؛ ن الكرين القرآالمستوحاة مشعرية لاإن اللغة 

فالقرآن الكريم "صاحب فضل ال ينكر  والوعي العميق بالمعنى؛ ،اإلدراك في نفس اإلنسان عمق

ات القرآن والنقد وتعهدها منذ نشأتها، وتطورها في دراسية عند العرب، في تربية الملكة النقد

 .17أوالبالغة"

على  –سلوب وروعة البيان؛ األمر الذي جعل الشعراءة األبدق الكريم نتميز القرآ قدو

كان الحكم والمرجع في فنون القول وضروب األساليب؛ ف؛ يقتبسون منه –اختالف عصورهم

 .18"، ثم صار بعدهم بالغة هذا العلمالبالغة عند العرب مهو "علقرآن الكريم فال

التعبير القرآني بين لف يؤ حيث ؛مل طابع وأحكم صورةجأأسلوب القرآن الكريم بل فح

أداة ، والمشاهد؛ فيجعل الجمال الفني؛ الغرض الديني، والغرض الفني فيما يعرض من الصور

 عفقد اجتم ؛مقصودة للتأثير الوجداني من خالل مخاطبة حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية

واأللفاظ، مع جمعه  ،ين المعانيني السامية، ودقة االرتباط بامن الحكم العالية، والمع "آنالقرفي 

تعبر ف؛ 19ما يدعو حقا إلى هذا اإلعجاب واالنبهار"، والعذوبة والسالسة، والقوة ،بين الجزالة

يحاء نفسه توجد لفظة أخرى يمكن أن تحل محلها، وال تؤدي اإل فائقة فالاأللفاظ عن المعاني بدقة 

 .مختارةاللفظة الالذي تؤديه 

ي تنمية الذوق م؛ فهو صاحب فضل ال ينكر فالعرب في لغته فالقرآن الكريم مفخرة

-مم كتاب مثله " إذ لم يتح ألمة من األسواء السابقين منهم أم المعاصرين؛ البالغي عند العرب؛ 

في  قرآن تثيرفالحياة مع ال .20"قلوبمن حيث البالغة والتأثير في النفوس وال-ال ديني وال دنيوي

، وقلب متفتح ،احب القرآن بحس متطلعيعرفها وال يتذوقها إال من يص جملة من المشاعر ال النفس

 .أن الحياة مع القرآن هي حياة مع هللا جنباته، ذلكعالم تسبح الروح في 

لغة  علىن المسلمو واللحن فأقبلاللغة العربية من الضياع حفظ القرآن الكريم وقد 

قرآني تخلصت عقول العرب وأفكارهم، وبفضل األسلوب ال ها وبيانها؛يتذوقون أساليبالقرآن 

 ما فيها من دقة وعذوبة، ، معم جميعا يعيشون بين سهولة ألفاظه" ثم جعلهلحن،وألسنتهم من ال

 .21"هم بسمو معانيه وروعة مبانيهكما بهر
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 الفض ،وسمو بيان وإبداع صوغ، ،صويرروعة تيجد الناظر في كل سور القرآن لذلك 

 ،والتي بلغت من الجمال مختلف الحكم التي تأخذ باأللباب،من  ومعانيه ،يثبت في كلماتهعما 

على أن يستقوا من  عربحرص الشعراء ال فقد"ة مبلغا ال ترقى إليه حكمة البشر؛والدق ،دقوالص

ر ؛مما أث22"ن هذا الحرصهم منبئا عر من أشعارفجاء الكثي ؛الكتاب المعجزينابيع البيان في 

في مختلف الفنون األدبية؛ فلقد عاش العرب  وبالغة البيان ،كبير على طريقة التعبيربشكل 

طويال؛ واألدب فنهم األوحد ووسيلتهم التي ال نعرف أنهم كانوا يملكون سواها للتعبير عن 

ه هم ومنزلتتقدير لمكان البيان في فكانت هذه المعجزة آية هم، وجاء اإلسالم بمعجزة بيانيةوجدان

 .23عندهم 

 :مفهوم التناص

 ،والمناقضة ،ل المعارضةمث ى؛بعض المفاهيم األخرو ،مفهوم التناصبين  تشابههناك 

العامة المشتركة بينهم في  وتلك المفاهيم في الجوانب ،نتيجة القتراب بين مفهومه واالقتباس؛

الدراسة التطبيقية؛  توىمس علىهذه المفاهيم  اص يختلف عنإال أن مفهوم التن ؛والتأثير ،التواصل

لمعاني " ا -أيضا–حيث يشمل  باإلضافة إلى سعة في المعنى؛. نيالمعا هذهجزءا من  نتضمفهو ي

هة التي تنتج عنها أفكار ، وكذلك التجارب اإلنسانية المتشابلمشتركة بين الناس وإدراك األمورا

 24" اليد والسننالتق، إضافة إلى العادات ومتشابهة

 األخرى؛ مع غيره من النصوص األصلي تداخل النصمن  ؛وصن النصكثير متنتج 

يتحقق التناص بل  ؛دون إضافة جديدةعتماد على هذه النصوص بشكل كلي االوليس معنى هذا 

التناص عن فکرة  يبتعد إليها؛ حيثواإلضافة واستيعابها،  ،األخرىنصوص المع التداخل من 

في إليها  يفالنصوص ويضبل يستوعب هذه سابقة؛ من نصوص  يقتبسفهو الت األدبية؛ السرقا

مما يجعل األفكار  يبنى على منوال سبقهفكل إبداع أدبي ال يوجد من العدم؛ بل  ؛ذات الوقت

 متقاربة.والمعاني 

حيث تتم "؛ القصدية" وهي -ة عما سبقمختلف -زاوية أخرىالتناص من دراسة يمكن و

يتم التسرب من ذ إ العفوية وعدم القصد،م على يقوما ولهجانبين؛ "أ منكال التناص شأدراسة 

، أو يتم ارتداد النص الحاضر إلى الغائب في نفس الغائب إلى الحاضر في غيبة الوعيالخطاب 

على معنى أن الصياغة في الخطاب  والقصد؛ ،ا اآلخر فهو يعتمد الوعيأم الذهني،الظرف 

 25"صل إلى درجة التنصيصامال يديدا كبل وتكاد تحدده تح، نص آخر ىتشير إلالحاضر 

لت المعاجم العربية المعنى اللغوي لكلمة النص وهي في مجملها تفيد الحركة اوتن

  26"بالهمزة: رفعه نصأ،ان " ونصأ الشيء ؛ جاء في اللسوالرفع

األصلية  صيغة الکالم صفالن»للنص ويورد المعجم الوسيط بعض الدالالت المولدة 

التأويل، والنص من  لال يحتمأو  ،إال معني واحداً  لال يحتملنص ما اووردت من مؤلفها، ي الت

الشيء منتهاه ومبلغ أقصاه " وناصى فالنا مناصاة ونصاء: قبض كل منهما بناصية اآلخر، 

 ذ: أخالقوم وتناصي ويباريه، ويناصي الشيء الشيء اتصل به، هفالنا: ينازعويقال: فالن يناصي 
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تناصت ت الريح ف، يقال هباتصلت مة، وتناصت األشياء:هم بنواصي بعض في الخصوبعض

 .27"األغصان

 منصة العروسونص الشيء رفعه " نصاه قبض على ناصيته، ووفي مختار الصحاح 

  .28 ونَْصنَص الشيء حركهبكسر الميم، ونص الحديث إلى فالن رفعه إليه 

ونص العروس:  نص الشيء: حّرکه» وس المحيط، أنماآبادي في الق الفيروز ذکروقد 

ى: اتصل، وانْ ارصية من القوم: الِخيالمنصة" الن علىدها أقع ذكر كما  ،29"تََصاهُ اختاره وتَنَصَّ

من مفهوم التناص  وهذا المعنى يقترب ،الشيء بالشيء اتصل" وتنصى "العروسصاحب تاج 

 .30 بصيغته الحديثة

ص: التناف ،وصالنصالعالقة بين إلى  في اإلنجليزية Intertextuality 13وتشير 

االقتباس الذي يعتبر نقطة  أو والتعليق عليها في الوعظ، ،قدسةكتب الماقتباس أجزاء من ال

 32انطالق لبحث أو خطبة .

دل ، وأن الخطاب يالكالم المكتوب دل علىبعض السياقات إلى أن النص ي شيرتكما 

 .33لى الكالم المنطوقع

 نجليزية؛قريبة من داللته في اإلة؛ في العربي نصالن داللة كلمة مكن القول إذلك يوعلى 

معاني المادة )جعل ف ؛وهو ما يؤكد ظاهرة التراكم ،واالکتمالمعني بلوغ الغاية،  إلى التي تشير

 تتحقق المفاعلة إال مع الشيء بعضه فوق بعض(، كما أن المادة تتضمن معنى )المفاعلة( وال

تناص القوم( ى )معن( لم ترد بلفظها في المعجم إال في والجدير بالذكر أن كلمة )التناص التعدد.

 عند اجتماعهم.

يمكن للدارس أن العربي القديم التناص مصطلح حديث، له جذو عميقة في األدب و

كما سبق -سرقات الشعريةمثل التضمين، واالقتباس، وال ؛بعض المصطلحاتيتلمس أصولها في 

" بوصفه موضوعا لعلم لساني جديد يعرف المعنى؛ وضيح د أفاض باختين في ت، وق-ذكره

 .34وكلها عناصر مشتملة على عالئق " ،يرتبط في معناه بالخطاب وبالكلمةبالتداولية و

نص إيجاد عملية تداخل للنصوص من أجل بأنه " ؛التناصمما سبق يمكن تعريف 

التناص ف ،هالتناص يتشكل من خالل إبداعأن ي أ جديد؛ سواء أدرك الکاتب ذلك أم لم يدركه"،

 ؛-وإذا شئت التدقيق - "الباحث / الناقد يفضح القارئ"حيث "  ؛قارئخفى على ال، قد يمنهج عقلي

وهذا الموقف التأويلي ، وهذه األيديولوجيا، ئالقارو ،فإنه يفضح محصلة العالقة بين النص

 .35قع من خالل العمل األدبي"للوااتي يتمثالن في الموقف الناتج عن اإلدراك الذ

 هبذكر ما يعلمالتي تبدأ  -ون األدبغيره من فنفي الشعر و-المعاني وأبلغها  إن أحسن

من التصريح؛ حيث يصل المتلقي بالخفي الذي يكون بخفائه أبلغ بعد ذلك  التعريض، ثم السامع

ت على كالم غير تام وقف " إذاوهذا محبب إلى النفس التي؛ العقل إلى المعنى عن طريق إعمال

منه لم يبق لها هناك تشوق  دتمام المقصو فلو وقفت علىمنه؛ تشوقت إلى كماله؛  بالمقصود
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ذا فأما إ ،فال شوق لها هناكالحاصل محال؛ وإن لم تقف على شيء منه، أصال؛ ألن تحصيل 

 .36"لوملوم يحصل شوقا إلى ما ليس بمعفإن القدر المع عرفته من بعض الوجوه دون بعض،

؛ 37أو التفسيريةلنقدية،حول شفرتهم احداثة اتفاق بين رواد الأنه لم يكن هناك  ويالحظ

والبعض يميل إلى ،أو النصوصية، التناصية  ختاروالبعض يمصطلح التناص، فضل فالبعض ي

 .، لكن بالرغم من ذلك يظل أولها أكثرها شيوعا وانتشارااخل النصوصتد

ءة النص األدبي بحت قراى المجال المعرفي؛ حيث أصفرض مصطلح التناص نفسه عل

ولعل ذلك يقيمها النص مع غيره من النصوص  العالقة التناصية التي خاللمن  ورصد أدبيته تتم

إن التناص وإن كان يراهن في اشتغاله النقدي على إعادة بناء ما قصده د. عبد القادر بقشي بقوله 

تكمن في وظائفه ته إنما فإن حقيق ،الحقة التي تفاعل معهاالنص اعتمادا على النصوص السابقة وال

 38ه المختلفة التي قد تسعف الدارس في التمييز بين النصوص المتفاعلة والمتحاورة.لياتة وآالنقدي

يخضع النص لعملية حيث  ؛ويعتمد التناص على محورين هما االستدعاء والتحويل

معارف مختلف الوإذابة ل،ا سبق، إنها عملية دمج ؛ فالتناص ليس مجرد تجميع عشوائي لمتحويلية

بل ينتج ضمن بنية نصية سابقة، هي التي  ؛اغيد الذي ال يوجد من فردالسابقة في النص الج

ومعاصرة ،من نصوص كثيرة سابقة ، بل ينشأ ضأنه ال ينشأ منفردا ، كماتشــكل مرجعية النص

 ؛حة للنصوصأو اإلزا ،اإلحاللمن خالل نظرية لنفســه مكانـاً بينها،  اول أن يجدله؛ ومن ثم يح

دأ منذ لحظات ميالده األولى، وتستمر معه حتى د اكتمال النص، وإنما تبتلك النظرية ال تطبق بع

وفعاليته اإلجرائية من وقوفه في نقطة وم التناص قيمته النظرية النقدية، " يستمد مفهو ،اكتماله

اما مغلقا ال بوصفها نظواألعمال األدبية بصفة عامة ،وص تقاطع ) تالقي ( التحليل البنيوي للنص

" )أوالمرجع(، بوصفه مؤشرا على ما هو خارجي نصيى نفسه، مع نظام اإلحالة يحيل إال إل

39. 

وكذلك في الحياة االجتماعية ضمن القرآني بمفهومه العام  مع النص التناصيدخل 

والشعرية؛  عمال األدبيـة النثريـةفي األير يظهر بشكل كبوبمفهومه الخاص انية؛ العلـوم اإلنس

ية فهذا تناص استخدم األديب نص اآل فإن إنتاجهم األدبي؛والشعراء في استخدمه األدباء حيث 

استحضار نص  علىم أصبح تناصاً داخلياً، وهذا التناص يقو وإن استخدم مفهوم اآلية خارجي،

 آني.اآلية القرآنية في المعنى فقط من غير اللفظ القر

 ؛للعمـل األدبـي جماالوقيمة، أم داخليا كان خارجيا، أسواء  يالتناص القرآنويعطي 

من خالل اتخاذ  ؛والفكرةوتأكيد المعنى،،ب القرآني ويكون الغرض منه تجميل األسلوب باألسلو

هذا وجماالً، ،بية؛ مما يكسبها رونقاً نموذجـاً يضـاف للصياغة األد ؛وأسـاليبه،بعـض صـوره 

لما يجمع فعاال؛  تواصالً  صـل بـين القارئ والكاتبل التواالذي يجع هدف اإليمانيعن الضالً ف

العلوم  منبع وهو كالم هللا  فالقرآن  ؛والتأثر بمعانيه،بتقديس القرآن الكريم  كبيربينهما من رصيد 

ْبَل أَن تَنفََد اِت َربِّي لَنَفَِد اْلبَْحُر قَ ورمز للمثل والحكمة "قُل لَّْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا لَِّكلِمَ  ،والمعارف،

 .40"بِّي َولَْو ِجْئنَا بِِمْثلِِه َمَدًداَكلَِماُت رَ 
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وقد كثيرا،  في األعمال األدبية -الداخليو الخارجي بشكليه -يستخدم التناص القرآني

فهو  فعي؛رآني في شعر الحكمة عند الشادراسة التناص الداخلي مع النص القعلى بحث قصرت ال

ماوراء هذا التناص مـن  فهمل من أجر الحكمة بصفة خاصة؛ شع وفي ،عامة كثير في شعره

عند اإلمام  المفاهيم الماورائية للتناص في شعر الحكمة من خاللها إلىورموز نصل  ،إشارات

 .الشافعي

مد على النص األدبي وهذه الدراسة تتبع في عمومها المنهج التحليلي؛ وهو الذي يعت

فكري، وتعبير عن موقف ري ورة أوضح؛ فاإلبداع الشعه بصوفهم ،بهدف تفسيره ؛منطلقا وغاية

 حاجة وجودية.

 ن يحمل مضمونا يعبر فيه عن العقل، وينظرعلى أنه فوما دمنا نتعامل مع شعر الحكمة 

 العمل األدبي الستشراف جمالياته.فيه إلى اآلخر، فكان حتما أن ننظر في بنية هذا 

 :مع النص القرآنيلي الداخ التناص

حيث يأخذ الشاعر معنى  ؛نسق إبداعي خالقي مع النص القرآن الداخليتناص إن ال

إبداع في إنما هو ؛ تداخال بين النصوصليس ؛ فهو ومن ثم يدمجه في شعره وليس نصها،اآلية 

 .حد ذاته

فعليه أن  ؛يانلبا حسن، وناطقا يهديه إلى جوامع الكلم ؛اناعندما يهب هللا اإلنسان لسف

؛ فقد متى يتكلم، ومتى يصمتليه أن يعرف عووالحشو؛  ،ه من اللغوخير فيماال  يجنب نفسه

 ال فائدة منه.يكون الصمت خيرا من كالم 

ا عن الخالئق؛ ال تخفى على خالقه، بل سبحان وذات اإلنسان مهما حاول أن يخفيه

 على وجهه؛ فنقرأ في وجه الحب،هر فضله على عباده؛ يجعل صورة نفس اإلنسان تظوتعالى ب

اإلنكار والتصديق،  والهدوء ، الريب الغضب والطمأنينة،لخوف السخرية، او، المدح ،والكره

 كل المشاعر لحكمة أرادها الخالق تنطبع على صفحة الوجه.، والخير والتسليم، الحقد

حبه ه للناس، ويظهر على وجهه حبدائما متألقا؛ بسبب اتصاله بربه؛ وجه فالمؤمن أما 

 41: يقول الشافعي .في الوجه ، وضياءفي القلب للحسنة نورافإن  ؛جميع البشرللخير، والسالمة ل

 سمة تلوح على جبينه وعلى الفتى لطباعه

ُسوُل "يقول تعالى  " سيماهم في وجوههم " البيت يتناص مع قوله تعالىهذا و ٌد رَّ َحمَّ مُّ

ِ ۚ َوالَِّذيَن َمَعهُ أَشِ  اُء َعلَى هللاَّ ًدا يَ  ۖاُء بَْينَهُمْ الُْكفَّاِر ُرَحمَ دَّ ًعا ُسجَّ ِ  تََراهُْم ُركَّ َن هللاَّ ْبتَُغوَن فَْضاًل مِّ

لَِك َمثَلُهُْم فِي التَّْوَراِة ۚ َوَمثَلُهُْم فِي اإْلِ  ُجوِد ۚ َذَٰ ْن أَثَِر السُّ نِجيِل َكَزْرٍع َوِرْضَوانًا ۖ ِسيَماهُْم فِي ُوُجوِهِهم مِّ

ُ الَِّذيَن َوىَٰ َعلَىَٰ ُسوقِِه يُْعِجُب التَْغلَظَ فَاْستَ  فَآَزَرهُ فَاسْ ْخَرَج َشْطأَهُ أَ  اَع لِيَِغيظَ بِِهُم اْلُكفَّاَر ۗ َوَعَد هللاَّ رَّ زُّ

ْغفَِرةً َوأَْجًرا َعِظيًما الَِحاِت ِمْنهُم مَّ  42 " آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

هو من  العاقلفإن اإلنسان  تتمنى وتشتهي؛ى ما فس عن الحق إلالهوى ميل النإذا كان و

افعي أن ما يخرجنا من هذه الحيرة، وهذا ، وقد ذكر الشويحكم عقله في األمورف هواه، اليخ

 الهوى.هو مخالفة النفس والتحرر من عبودية  والخطأ ،التخبط حين يختلط علينا الصواب
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 إذا حار أمرك في معنيين

 فخالف هواك فإن الهوى

 والصواب الخطأر حيث ولم تد

 43يعاب إلى ما  النفوسيقود 

ِ :مع قوله تعالى يتناص البيت األخير اِميَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء ّلِِلَّ "يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

ُ أَْولَىَٰ بِِهمَ اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِيَن ۚ إِن يَُكْن َغنِيًّا أَْو فَقِ َولَْو َعلَىَٰ أَنفُِسُكْم أَِو   فاََل تَتَّبُِعوا اْلهََوىَٰ أَن ا ۖيًرا فَاّلِلَّ

َ كَ   44 " اَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًراتَْعِدلُوا ۚ َوإِن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَإِنَّ هللاَّ

الهوى هللا تعالى عن اتباع  وقد نهاناومهلك لصاحبه،  ،هواك فإن الهوى مردفخالف 

 وال ،بأن يحكم بين الناس بالحق -السالم عليه-ص " مخاطبا سيدنا داودورة "في س يقول تعالى

 يتتبع الهوى فيضل عن سبيل هللا 

 فَيُِضلَّكَ  اْلهََوىَٰ  تَتَّبِعِ  َواَل  بِاْلَحقِّ  النَّاسِ  بَْينَ  فَاْحُكمْ  اأْلَْرضِ  فِي َخلِيفَةً  َجَعْلنَاكَ  إِنَّا َداُوودُ  يَا"

ِۚ إِ  َسبِيلِ  َعنْ  ِ  َسبِيلِ  َعنْ  يَِضلُّونَ  نَّ الَِّذينَ هللاَّ  45 " بِ اْلِحَسا يَْومَ نَُسوا بَِما َشِديدٌ  َعَذابٌ  مْ لَهُ  هللاَّ

ومشيئته الربانية،  ،إلى إرادة هللا تعالى يميلأن المؤمن  -دائما–يذكر القرآن الكريم 

ل يراقب ربه هواه ب فال يتبع ،لصغرى بجانب هذه اإلرادة الكبرىوأنه ينبغي أن يتدبر إرادته ا"

  .46" الكون التي تسيطر على كل ما في هي مشيئة هللا ؛فهناك مشيئة مطلقةويدع  يتفي كل ما يأ

وال أشد من  ،؛ فليس أصعبى أهمية الدعاء عند الكرب والشدةوقد قدم القرآن الكريم عل

ظلمة بطن  ؛لظلماتثقته بربه فنادى في ايونس عليه السالم، ومع ذلك لم يفقد  ؛ظلمة بطن الحوت

نادى يونس ربه في هذه الظلمات موقنا باإلجابة " ال إله إال ، مة الليل، وظلبحرلاحوت، وظلمة ال

"؛ له ونجيناه من الغمأنت سبحانك إني كنت من الظالمين " فجاءت االستجابة سريعة "؛ فاستجبنا 

" وكذلك ننجي المجيب ولكن هللا هو القريب- نبي هللا-وليس ذلك ألنه يونس عليه السالم 

 ."المؤمنين

 على منجده ينكرفن؛ ضل الدعاء، وأثره في تفريج الكربف اإلمام الشافعيوقد أدرك 

فيصيب الهدف بإذن هللا  يل؛فهو سهم يطلق في ظالم الل -مع عظم هذا السالح -الدعاءيترك 

 47:يقول، ؛ فسهام الليل ال تخطيءتعالى

 أتهزأ بالدعاء وتزدريه

 تخطي ل الالليسهام 

 اءالقض وما تدري بما صنع

 انقضاء ولألمد أمدلها 

 :قوله تعالىوالبيت األخير يتناص مع 

هَ إاِلَّ "
أَنَت َوَذا النُّوِن إِذ ذَّهََب ُمَغاِضبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعلَْيِه فَنَاَدىَٰ فِي الظُّلَُماِت أَن الَّ إِلََٰ

لَِك نُنِجي اْلُمْؤِمنِينَ لَهُ َونَجَّ تََجْبنَا اسْ ( فَ *الِِميَن )ظَّ الُسْبَحانََك إِنِّي ُكنُت ِمَن   48" ْينَاهُ ِمَن اْلَغمِّ ۚ َوَكَذَٰ

يفزع ف؛ وناصرهون هللا حسبه، والشدائد أن يك ،المؤمن عند مواجهة الخطوبويكفي 

 ياةال من خبر الحال يدرك ذلك إ ؛فاّلِل وكيله وحسبه في كل حال ،حسبنا هللا ونعم الوكيلإليه بقوله 

يحسبه  ،مثل السراب في الصحراء؛ أنها ليست إال باطال، وغرورا مرها ؛ فتبين لهالدنيا حلوها و

 الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا .



 شيماء عبد الرحمن حسين أحمدد. 

 

 46 2017 يونية 68فيلولوجى 

 

 49:يقول الشافعيوفي هذا المعنى 

 ترابها يحتويك قليل فعما وال تمشين في منكب األرض فاخر

 وعذابهانا عذبها ليإ وسيق ومن يذق الدنيا فإني طعمتها

 كما الح في ظهر الفالة سرابها وباطال ال غرورارها إفلم أ

 اجتذابهاُمهُن هَ  كالبعليها  مستحيلةال جيفة إ وما هي

 كالبها وإن تجتنبها نازعتك فإن تجتنبها كنت سلما ألهلها

 هاُمغلقة األبواب مرخى حجاب فطوبى لنفس أولعت قعر دارها

 50:قوله -أيضا–هومن

 تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا دتهافاهرب بنفسك واستأنس بوح

يدعوهم إلى  وإنما ؛أن يتقاتلوا على الدنيا الفانيةفالشاعر ال يرضى لعباد هللا الصالحين 

تعني ومجاهدة الدنيا ، واآلخرة دار مقر ممر، والتحلي بالفضائل؛ فالدنيا دار، خلي عن الرذائلالت

 .لها، إنما هي متاع ك حقيقتها؛ فقد خلقنا فيها الدراوإ ،فهم معناها

؛ وإنما دعوة إلى االنعزالية أو السلبية يستول؛ رؤية الشاعر للحياة الدنيااألبيات تحمل 

من شاعر خبر الحياة وعلم حقيقتها، ، نظرات والعظة ،من أجل أخذ العبرة ؛هي نظرات في الحياة

 .، طوبى له بهذه النجاةوالحجابوأرخى األستار ، ابهفطوبى لمن أغلق ب

 :قوله تعالىتناص مع ت األبيات السابقةو

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَُكْم َوتََكاثٌُر فِي اأْلَْمَواِل َواأْلَ  " ْواَلِدۖ  اْعلَُموا أَنََّما اْلَحيَاةُ الدُّ

ا يَِهيُج فَتََراهُ فَّاَر نَبَاتُهُ ثُمَّ كُ الْ َكَمثَِل َغْيٍث أَْعَجَب  ِديٌد ثُمَّ يَُكوُن ُحطَاًما ۖ َوفِي اآْلِخَرِة َعَذاٌب شَ  ُمْصفَّرً

ْنيَا إاِلَّ َمتَاُع اْلُغُرورِ  ِ َوِرْضَواٌن ۚ َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ َن هللاَّ   51"َوَمْغفَِرةٌ مِّ

ْنيا َكماءٍ َحياِة اَمثََل الْ "َواْضِرْب لَهُْم :قوله تعالىوكذلك  اْختَلَطَ بِِه ِمَن السَّماِء فَ   أَْنَزْلناهُ لدُّ

ُ َعلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقتَِدًرانَباُت اأْلَْرِض فَأَْصبََح هَ  ياُح َوكاَن هللاَّ  25"  ِشيًما تَْذُروهُ الرِّ

ْنيَا َكَماٍء ؛قوله تعالىو َماِء فَاْختَلَ أَْنَزْلنَاهُ ِمَن "إِنََّما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُّ ا ِه نَ َط بِ السَّ بَاُت اأْلَْرِض ِممَّ

يَّنَْت َوظَنَّ أَْهلُهَا أَنَّهُْم قَاِدُروَن َعلَْيهَا أَتَاهَا أُْكُل النَّاُس َواأْلَْنَعاُم َحتَّ يَ  ى إَِذا أََخَذِت اأْلَْرُض ُزْخُرفَهَا َوازَّ

ُل اآْلَ أْلَمْ  بِاا َكأَْن لَْم تَْغنَ َعْلنَاهَا َحِصيدً أَْمُرنَا لَْياًل أَْو نَهَاًرا فَجَ   53" يَاِت لِقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ ِس َكَذلَِك نُفَصِّ

ْنيَا إاِلَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر اآلِخَرةَ لَِهَي اْلَحيََواُن لَْو  ":وقوله تعالى َوَما هَِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ

 45َكانُوا يَْعلَُموَن"

ِذِه قَْومِ "يَا تعالى:  وقوله ْنيَ  إِنََّما هََٰ  55إِنَّ اآْلِخَرةَ ِهَي َداُر اْلقََراِر" ا َمتَاٌع وَ اْلَحيَاةُ الدُّ

وهناك من علموا ؛ وينسون أنها ليست دار إقامة ،فتشدهم إليهافهناك من يتعلقون بالدنيا؛ 

لحة؛ فهي مال الصاذلك األعحقيقة الحياة الدنيا؛ لذلك أخذوا يعدون لما بعد الموت، ووسيلتهم إلى 

لخضرته ونضارته، ثم سرعان ع يعجب الناظرين إليه؛ ؛ فالحياة الدنيا كالزرلى الطريقزادهم ع
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، طال ؛ والمؤمن يعتبر بمن سبقه فكل نفس ذائقة الموت ال محالةما يصير هشيما كأن لم يكن

 الزمن أو قصر، فهذه سنة هللا على أرضه.

 56 :يقول الشافعي

 ، ولكن سنة الدينمن الخلود

 عاشا إلى حين وال المعزي وإن

 على طمعإني أعزيك ال أني 

 فما المعزى بباق بعد صاحبه

 75نَْفٍس َذائِقَةُ اْلَمْوِت "  "ُكلُّ ى مع قوله تعالوالبيت األخير يتناص 

 58: قول الشافعي، المعنىوقريب من هذا 

 إن ّلِل عبادا فطنا تناتركوا الدنيا وخافوا الف

 علموا نظروا فيها فلما أنها ليست لحي وطنا

 جعلوها لجة واتخذوا صالح األعمال فيها سفنا

ْنيَا َحَسنَةً َوفِي " :قوله تعالىهذه األبيات تتناص مع و ن يَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ َوِمْنهُم مَّ

 59" لنَّارِ اآْلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعَذاَب ا

الحساب؛ فاّلِل ون يوم خافوي ،ثم يسوق الشافعي أربعة أبيات لمن يعانون من ذنوبهم

طفة في ن اإلنسان كانأن منذ الكثير؛نعم ظاهرة، وأخرى باطنة،  فاض علي عباده من نعمهتعالى أ

م وتؤرقهم فإلى الذين يعانون من ذنوبه ، ما ألهمه التوحيد منذ ولد ،لو شاء أن يعذبه؛ أحشاء أمه

 من رحمة هللا. حياتهم؛ ال تيأسوا

 وتخاف في يوم المعاد وعيدا جليداإن كنت تغدو في الذنوب 

 وأفاض من نعم عليك مزيدا فلقد أتاك من المهيمن عفوه

 في بطن أمك مضغة ووليدا ال تيأسن من لطف ربك في الحشا

 60يدا ما كان ألهم قلبك التوح لوشاء أن تصلى جهنم خالدا

ارا حامية تصلى نويذرك ،لى عنك لن يتخفألهم قلبك التوحيد؛ ذي تفضل عليك؛ إن هللا ال

فكن على يقين دت عليك المعاصي،والسيئات؛ واشت ،مهما أثقلتك الذنوب؛ مستغفرا فعد إليه نادما،

 بأنه تعالى لطيف بعباده .

 َوَعِمَل َصالًِحا ثُمَّ لَِّمن تَاَب َوآَمنَ  "َوإِنِّي لََغفَّارٌ  :قوله تعالىوهذه األبيات تتناص مع 

"   61 اْهتََدىَٰ

ُ لِيُِضيعَ قوله تعالىو  َ بِ  :"َوَما َكاَن هللاَّ ِحيٌم "إِيَمانَُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ  26النَّاِس لََرُءوٌف رَّ

بأن  ؛األرض على وسعها،واشتدت عليه الخضوبح لمن ضاقت عليه ثم يقدم النص

وعدم االستكانة للراحة  ،طلب الرزقالسعي في  لهلذلك ينبغي له؛ ملجأ ، والالسفر هو المخرج

 63: الشافعي يقول .في النصب  ذ العيشفإن لذي؛
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 من راحة فدع األوطان واغترب ما في المقام لذي عقل وذي أدب

 وانصب فإن لذيذ العيش في النصب سافر تجد عوضا عمن تفارقه

 اح طاب وإن لم يجر لم يطبس إن إني رأيت وقوف الماء يفسده

 القوس لم يصبوالسهم لوال فراق  واألسد لوال فراق الغاب ما افترست

 لملها الناس من ُعْجم ومن عرب الفلك دائمة والشمس لو وقفت في

 والعود في أرضه نوع من الحطب والتبر كالترب ملقي في أماكنه

 كالذهبوإن تغرب ذاك عز  فإن تغرب هذا عز مطلبه

ذلك  قد ذكر الشافعي أمثلة كثيرة علىو ؛وبها الكثير من الخيراتأرض هللا واسعة، إن 

منها  ،مثلة في شعر الحكمة عند الشافعيهي مآخذ األ -منهاوما يتولد  -فالطبيعة؛ الطبيعة من

 .، دوام الطبيعة وتجدده الدائم ،استمد الشعر حيويته

 هقوليثبت صحة تي ذكرها الشافعي في األبيات السابقة لاالتفكر في هذه الشواهد الحية و

؛ ولذ طعمه ،وجرى؛ طابوإن ساح،  ؛نيرت رائحته، وأنتوتغ، فالماء إن أقام في مكانه؛ فسد؛ 

 فوقوفه في مكانه يفسده .

جاعت وماتت ؛ ولكنها إن فارقت الغاب ؛ في الغابات إن وقفت في عرينها؛  األُسدو

ت، والسهم لوال انطالقه ما ما افترست وما عاش؛وجدت فريستها ؛ فتحيا ، ولوال فراق الغاب 

والذهب قبل أن يستخرج يكون  ،ا الناس جميعا رههفي مكانها لك وكذلك الشمس لو ظلتأصاب، 

ن كان في ؛ بعد أعزيزا ،غالي القيمةفي أماكنه كالتراب؛ القيمة له، فإذا استخرج أصبح ذهبا؛ 

 األرض مختلطا بالتراب .

وعندما تنقل ؛ كونها نوعا من الحطب ال تزيد عنإن ظلت في أرضها ، بخوروأعواد ال

ذكر الشاعر في  وقد ويعز مطلبها .د الناس في طلبها ، ويج،بح غالية القيمة أرضها ؛ تصمن 

علم مهما كلفه ذلك من تعب رض؛ طلبا للرزق، وللأنه عازم على السعي في األاألبيات السايقة 

 فإن لذيذ العيش في النصب والتعب  ؛ومشقة

ذلك  ؛رةية كثيوأهميته آيات قرآن، ضرورته ، وأكدت علىوقد حث اإلسالم على السفر

ذ العبر من آثار األقوام وأخ ؛ فهو وسيلة لطلب الرزق،ة المسلمالسفر له تأثيره الكبير في حيا أن

التى يكون لها عميق األثر في -عز وجل  -،والتعرف على آيات هللا، والتفكر في خلق هللا ةالسالف

 ة، والتجربة والخبر ،اكتساب اإلنسان لمزيد من العلم وفي الفكر، والعقل تنمية 

ُ يُنِشُئ ال :"ل تعالىيقو نَّْشأَةَ اآلِخَرةَ قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض فَانظُُروا َكْيَف بََدأَ اْلَخْلَق ثُمَّ هللاَّ

َ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر "  46إِنَّ هللاَّ

ِ يَِجْد فِي اأْلَْرِض ُمَراَغًماَوَمن يُهَاِجْر فِي ": قول تعالىو ةً ۚ َوَمن َكثِيًرا َوَسعَ  َسبِيِل هللاَّ

ِ َوَرُسولِِه ثُمَّ يُْدِرْكهُ اْلَمْوتُ  ُ َغفُوًرا يَْخُرْج ِمن بَْيتِِه ُمهَاِجًرا إِلَى هللاَّ ِ ۗ َوَكاَن هللاَّ  فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلَى هللاَّ

ِحيًما "  65رَّ
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َر ِمْن ُكلِّ فِْرقٍَة ِمْنهُْم طَائِفَةٌ ةً فَلَْواَل نَفَ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن لِيَْنفُِروا َكافَّ " :تعالىقوله وكذلك 

يِن َولِيُْنِذُروا قَْوَمهُ   66"ْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم لََعلَّهُْم يَْحَذُروَن لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّ

اَل َضَرْبتُْم فِي اأْلَْرِض فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصرُ َوإَِذا  ":قوله تعالىو  ِة إِْن وا ِمَن الصَّ

ا ُمبِينًاِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَُكُم الَِّذيَن َكفَُروا إِنَّ الَْكافِِريَن َكانُوا لَُكْم َعدُ   67" ّوً

وآداب الحوار؛ حيث تقدم بعض النصائح،  ،تب عن فنون القولالككثيرا ما تتحدث 

حاورك مبغضا لو كان م حوار،اللكن كيف يكون  ؛عند الحوار مع اآلخرين والتوجيهات الراقية،

ن فمن صفات المؤم اض هو خير وسيلة للرد على هؤالء؛إن اإلعر ؟، ناقما عليك، حاسدا لك لك

وهو خير وأفضل ، النفس، وعلو الهمةفذلك من شرف ، الحق؛ اإلعراض عن الجاهل السفيه

 ويسلم من سماع ما يؤذيه ،نفسه؛ حيث يحمي عرضه ويريح للمؤمن

 : ، في قوله تعالىاض عن الجاهلين تعالى باإلعروقد أمرنا هللا

َعلَْيُكْم  َساَلمٌ  أَْعَمالُُكمْ  َولَُكمْ  أَْعَمالُنَا الَنَ  َوقَالُوا َعْنهُ  أَْعَرُضوا اللَّْغوَ  َسِمُعوا "َوإَِذا 

 68اْلَجاِهلِيَن " نَْبتَِغي اَل 

 :قوله تعالىو

نِ  َوِعبَادُ  ْحَمَٰ  69"  َساَلًما قَالُوا اِهلُونَ اْلجَ  َخاطَبَهُمُ  َوإَِذا ْونًاهَ  اأْلَْرضِ  لَىعَ  يَْمُشونَ  الَِّذينَ  الرَّ

  07 َو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهلِيَن":"ُخِذ اْلَعفْ وكذلك قوله تعالى 

فليس في جدال أمثال هؤالء إال الخسارة  ؛عراض عن الجاهلين هو عين السالمةفاإل

 لوقت .وضياع الجهد وا

 71:من ذلك قوله؛ مرة في ديوانهذا المعنى أكثر من لشافعي هوقد أكد ا

 يه من الفقيهومنزلة السف كمنزلة الفقيه من السفيه

 فهذا زاهذ في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه

 إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع في مخالفة الفقيه

 72:وقوله 

 هل السفيهأعرض عن الجا فكل  ما قال فهو   فيه

 فما ضر بحر الفرات يوما ض بعض الكالب فيهأن خا

 73:قوله  كذلكو

 قل بما شئت في مسبة عرضي جواب  الئيم  عن فسكوتي 

 ولكن  الجواب  عادم  أنا  ما ما ضر األسد أن تجيب الكالب
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 74:ن المَ في ذم  قول الشافعيمع النص القرآني ؛ الداخلي ومن التناص

 في يوم تكويني كأنك كنت األصل

 ن العيش تكفيني إلى يوم تَكفينيم

 بمْيَسم * منةتكويني رأيتك 

 فدعني من المن الوخيم فلقمة

في المن النفوس الطيبة عمل الخير،وترى -على من أحسنت إليه -يحبط ذكر اإلحسان

 .تَكفينهلقمة من العيش تكفيه إلى يوم وفاته وكرم فخير لإلنسان وأومهانة؛ عارا، 

تُْبِطلُوا َصَدقَاتُِكْم بِاْلَمنِّ  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا اَل  ":ىع قوله تعالاألبيات تتناص م هذهو

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصفْ  َواٍن َعلَْيِه تَُراٌب َواأْلََذى َكالَِّذي يُْنفُِق َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس َواَل يُْؤِمُن بِاّلِلَّ

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن ًدا اَل يَْقِدُروَن َعلَى َشْيٍء مِ فَتََرَكهُ َصلْ َصابَهُ َوابٌِل فَأَ  ا َكَسبُوا َوهللاَّ  75" مَّ

؛ بحجر كبير أملس حال المنفق ماله رئاء الناس -في كتابه العزيز -شبه هللا تعالى وقد

، أذهب عنه التراب ؛مطرأصابه وابل من ال، فإذا عليه تراب؛ فيظنه الظان أرضا منبتة طيبة

؛ فتبطل الصدقة يكشف عن النية في اآلخرة -ومنه المن–، فاألذى ، فكذلك هذا المرائيصلدا وبقي

 .76كما يكشف الوابل عن الصفوان 

صور التناص الداخلي مع النص القرآني التي من وبعد هذا التحليل لبعض نماذج 

إلشارة إلى أن الهدف لم يكن اإلحصاء ؛ تجدر االشافعي اإلمام عند الحكمة وردت في شعر

ن أوإنما قصدت التدليل الصريح على ؛ مع النص القرآني لتناص الداخليلكل صور االكامل 

لمعاني اآلية فحسب، أو تداخالً للنصـوص من القرآن فـي  استرجاعاً س ليالتنـاص الداخلي؛ 

تحقيـق التواصل الناجح بين من أجل  داع مقصووإنما هو إبدأو هدف؛  ،شعر الحكمة دون فلسفة

 .روالمتلقي لهذا الشع الشاعر

متلقي لهذا التواصـل بـين الالداخلي باعتباره سياقاً أدبيـاً؛ يهدف إلى أن يجعل فالتناص 

والتأثر رصيد زاخر بتقديس القرآن الكريم،  ؛ يجمع بينهماتواصالً خالقاً  والشاعر، الشعر

 لعمل بها.ومحاولة ا، حفظهاو، وفهمها ،بمعانيه

مع جمال المبنى  ،ي  يتالحم فيه قوة المعنى؛الذ77اللغوي  وقد اهتم الشافعي بالتعبير

يأخذ  وجودة الصوغ الفني؛ فهولغة، مما يحدث تناغما بين المعنى، من خالل االستخدام الدقيق ل

عر هذا هو سر ذيوع شل ولع؛ وسالستها ،العاطفة جمال العبارة ، ومنمن  العقل عمق الفكرة

 –فني إلى جانب اإلحساس والذوق ال –حيث يتوفر للشاعر في شعره "؛ عند الشافعيالحكمة 

وصياغة الصور عن طريق  ،، وصدق العزم على مراوضة المعانيالصبر على بذل الجهد الفني

ي ففقوة الشعر تتمثل ،وموسيقا الشعر؛ بث أفكار تتمكن من النفس بوساطة الصور الشعرية 

ال في المبالغة في و،، ال في التصريح باألفكار مجردة عن طريق الصور كاراإليحاء باألف

 78 "وصفها

  :نتائج البحث

مع النص القرآني الداخلي  الوقوف على أهم جوانب التناص حاولت هذه الدراسة -1

 في شعر الحكمة عند الشافعي. جاءت  التـي
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اعتمـد  حيث ؛الالتـهـعت آفاق النص ودوس ؛وفق منهج التناص ا الشعرفقراءة هذ

 أسهمكما  رافدا من روافد شعر الحكمة عنده،التي شكلت  لقرآنالشافعي على الكثير من آيات ا

ونقل رؤية الشاعر تجاه حقيقة الحياة  وهو مادة غنية  التناص في الكشف عن شعرية النص،

ت إذا كانت محدودة " فالكلماوتفوقا ،ب التجربة الشعرية تمايزاباإليحاءات والدالالت التي تكس

 79ناهية "أو متناهية فإن المعاني غير مت،

على بنية النص الكلية،  بعد داللي له تأثيرهمع النص القرآني كان للتناص الداخلي  -2

مما  الكثير من شعره؛في  عنها ي عبرالت عر لمضمون األفكارسيد رؤية الشافي تج حيث ساهم

لى " يطمع في أن تقوم عتحقيق غاية األدب الذيفي ره بدوالذي ساهم و؛ الحكمة عنده أثرى شعر

  80"لإلنسانية المجد والسعادةة تكفل أساسه حضارة سليم

تكثر في ظاهرة لغوية  الداخلي مع النص القرآني؛ الدراسة إلى أن التناصخلصت  -3

ظاهرة  شعرهالداخلي مع النص القرآني في  التناصشعر الحكمة عند الشافعي، فأصبح 

؛ مع انزياح واضح في األلفاظ ،من نصه الشعريويصبح جزءاً مع شعره يختلط  حيث؛يةأسلوب

 .قويهالغته الشعرية وي ليغذيالذي ال ينضب أبدا  -القرآن الكريم - الرافدهذا من فالشاعر ينهل 

بشكل عفوي  شافعيإلى شعر ال كان ينساقللنص القرآني، العميق الفهم ن إ -4

هللا، ودراسة  لكتابحفظا جيدا  ؛ص القرآنيالداخلي مع النتناص حيث يتطلب ال ؛81تلقائي

هو  ؛الشافعي كان شعر الحكمة عندف ؛إغنـاء تجربته الشعريةمن أجل  ؛مستفيضة للعلوم الشرعية

  عهدهمنذ حداثة للعلوم  ، ودراسته وحفظه،حصيلة علمهتي انصهرت فيها البوتقة ال

 ،القرآن، وإحكام شعره بنسق رآنيةيات القعره إلى معاني اآلتطرق الشافعي في ش -5

فظهر ذلك كله جليا في من اآليات القرآنية المتناص معها؛ عن اإليجاز الذي استفاده  فضال

كل بش-ذلك  ، وقد أسهملشـعرية نصوصاً لها سلطة تأثيريةفكانت نصوصه ا تجربته الشعرية،

وتكوين  ،ساهمت في عملية بناء شعرية رناصكعمها قد؛ بنيات شعرية جديدة إنتاجفي  -كبير

 .يوانهفي د شعرالحكمة

تكن مقصورة على غرض ؛ فلم مة في شعر الشافعي في كل األغراضجاءت الحك -6 

 ،خذ العبرةوأ ،تقوم على التفكر في حقيقة الوجود، التي بالحكمة فشعره يزخربعينه دون آخر؛ 

  ؛ فهو شعر يخاطب العقل قبل القلبوأخالق ،من مواعظوالتجارب من السابقين، وما يتبع ذلك 

لكن ليس  ؛عند الشافعيالحكمة  في شعر أقوىو ،أظهر –عموما  –ان العقل غيإن ط -7

معنى جسدت الالتي  ؛هتم الشافعي بالصورة الشعريةا؛ فقد كان غائبامعنى هذا أن حظ الفن 

شك في بالغة ذلك، ، وال حد العيان إلى ،فينتقل من حد السماع؛ تجذب انتباه السامعبصورة 

محمد أبو  د. ولعل ذلك ما قصده ؛ يسهل فهمها؛بطريقة ميسرة وقدرته على توصيل المعنى

الحقيقة بناء خواطر ومشاعر واختالجات قبل أن يكون  فيوصفه لبناء العبارة بأنها "  فيموسى 

 82وتصميم قوالب "، هندسة ألفاظ

 تميز اإلنسان التيمن أهم الخصائص  يهبل  شر للتعبير؛وسيلة االتصال بين الب اللغةف

فإذا أراد الشاعر اتخاذها ؛ 83"أغراضهمصوات يعبر بها كل قوم عن أ"فهي ؛هللاائر خلق عن س
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ا في متنقل شعر بأنها ال تستطيع أن  ؛، وما في نفسه من انفعاالتألداء ما في عقله من أفكار

القلب ما يشعر به و ،عقلداخل ال في يدورما  فتختزل تأتي الحكمةومن ثم ؛ بشكل كاملداخله 

 ،رجة من الرقي، وتنقلها إلى دالتي تجسم المعاني، وإلى الصورة يلجأ إلى الخيالب جميل؛ بأسلو

 .جنس أدبّي بالغته النابعة من طبيعته فلكل ،الفنية والبالغة

ثرها التعبير آ " وهي ليست خاصة بالشعر فقط؛ فقد ،والتعبير بالصورة خاصية شعرية

وال شك في ، 84"د عليها المثل كما فضلتها الحكمة ، واعتموالحديث النبوي كثيرا ،لقرآنيا

، وفي هذا المقام قد يجدر المعنى بطريقة ميسرة يسهل فهمهاوقدرته على توصيل بالغة ذلك، 

ة التأثيرية "وأن الطاق واالبتكار،صياغة تتميز بالخصوصية، اإلشارة إلى أن الصياغة الشعرية 

ضعفت واترها، فكلما تكررت نفس الخاصية؛ تتناسب تناسبا عكسيا مع ت ية أسلوبيةلخاص

. ومقياس السالمة في كل األحوال؛ يتمثل في دقة إحساس الشاعر 85مقوماتها األسلوبية "

 .، وصدقه في التعبير دون مبالغة أو تكلفبرؤيته اإلبداعية

 الكريم القرآنف؛ بير العربيجرت على سنن التعوإن  ،لم يسبق إليها وروللقرآن ص 

سامع من فينتقل الواعتادوه  ،عن غيبيات ال علم لمن يخاطبهم بها؛ ولهذا يشبهها بما ألفوهيتحدث 

والنظائر شأن ستحضار العلماء المثل، " ولضرب العرب األمثال وا؛ حد السماع إلى حد العيان

 كثر هللا في كتابهمر ما أ، وألائقعن الحقاألستار  ورفع، بالخفي في إبراز خبيات المعاني ليس

 ،وكالم األنبياء–عليه أفضل الصالة والسالم –وفشت في كالم رسول هللا  المبين أمثاله،

 .86" والحكماء

 ،الحكمة والنصحقديم توسيلة لمع النص القرآني؛ الداخلي من التناص  اتخذ الشاعر -8

حظ ويال ،يؤكد صدق ما يقولكي ية؛ اآلمعنى  الستحضار ، فقـد كـان يسـعىواإلرشاد في شعره

َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل نَْضِربُهَا " فهي ذات طابع احتمالي متعددشعره؛ تكرار بعض هذه الحكم في ثنايا 

 .87اْلَعالُِموَن "لِلنَّاِس ۖ َوَما يَْعقِلُهَا إاِلَّ 

تخاذ بعـض ل امن خال؛ القرآني هدف جماليالداخلي مع النص  لتناصكان ل -9

 وجماال؛ مما يكسبها رونقاً، الشعرية وذجـاً يضـاف للصياغةنم ؛، وأسـاليب القرآن الكريمورصـ

ظر عليه من غير أن يحوآثر ما أحب،  ه أن يتكلم منها في، ولالمعاني كلها معرضة للشاعرف"

شعر فيها ، والني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، إذ كانت المعامعنى يروم الكالم فيه

 ،، ولحمتها المهارةناعة مادتها العاطفة، والخيالص .88" ، كما يوجد في كل صناعةكالصورة

 وقوامها اللغة.

واتخاذ العبرة من رآني؛ مستفيداً من جمال آياته، التناص القشافعي يستخدم ال -10

 ،في المعنى وعمق ،الشعري قيمة يعطـي الـنصوهذا واحدة؛  واالستشهاد به ولو بكلمة ،القرآن

من أسلوب الشافعي فأول ما يظهر للقارئ  "؛ التركيبو ،فضال عن جمال الصياغة ،كرةوالف

  .89"وقوة أثره ،ووجازة عباراته ،جزالة ألفاظه

بنظرية عن ارتباطه في شعر الحكمة عند الشافعي ؛كشفت دراسة التناص الداخلي -11

دبي "فالعمل األ ؛ذات الوقتوالمتلقي معا في لمنتج، اعلى  -في األساس -؛ التي تعتمد االتصال
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دون أن  90،وليس ذاتية القارئ تماما ؛ ولكنه يشملهما مجتمعين أو مندمجين"  نصا تمام ليس

ن اإلنتاج ال بد أ يرىلذي زام بمنهج يوافق الواقع اإلبداعي؛ ا، مع االلتعلى طرفيغلب طرف 

لمقابل تعتمد الجماعية ة وفي اد الفردية الذاتيألن خصيصة اإلنتاج الشعري تعتم؛"أن يسبق التلقي

بشكل واضح ، واالنفعالية والعاطفيةظهرت الفردية بكل أبعادها الفكرية، قد ، و91"التلقيفي 

 قائلها .مع صدق التجربة الشعرية  مما يؤكد

فهي عبارة عن مقتطفات مستقلة  ؛حكم الشافعي لم تؤلف فلسفة خاصة يالحظ أن -12

 ،فهي نتاج الوجدانها، من أهميتف وهذا ال يضع ؛الشعر ض بعينه من أغراضال تستقل بغر

 .معا والعقل

الثانية فنية؛ و ،األولى معرفية :يؤدي وظيفتينعند الشافعي شعر الحكمة إن  -13

الثانية العاطفة بالتأثير والجمال؛ وفي  ؛والبرهان ،الحجةو ،ى العقل بالمعرفةيخاطب في األول

واليأس، وتجنب  ،شعور بالحزنا اليدفع عنهعن النفس؛ مما  نوعا من التسرية لذلك يجد القارئ

فمن الثابت أن كثرة استعمال الشيء في مورد بعينه؛ يكون مدعاة لتوليد سأم والملل؛  ،الرتابة

"فالنفس مولعة بكل ماهو ؛ ، مهما كان هذا الشيء محببا لهاونفرتها منه وضجرها، ،النفس

 92الساذجة "لفجة لصور التقريرية اجميل؛ لذلك تضيق با
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: ولدت بغزة سنة خمسين ولد فيما حكاه الشافعي عن نفسه أنه قال ،عبد المطلب بن عبد مناف

ي الف ف، وال اختو حنيفةبوم مات أوكان مولد الشافعي ي سنتين،، وحملت إلى مكة وأنا ابن ومائة

في رجب سنة  –رحمة هللا عليه  –. ومات الشافعي أن وفاة أبي حنيفة كانت سنة خمسين ومائة

، وكان قدومه مصر سنة ثمان وتسعين ومائة وقد روي أربع ومائتين وهو ابن أربع وخمسين سنة

 .ن سنةين ثمان وخمسي مات وهو ابالزعفراني عن أبي عثمان بن الشافعي أن الشافع

( حققه د. إحسان بن عباس ه681 -608ابن خلكان ) –يات األعيان وأنباء أبناء الزمان َوفَ  :راجع

 –دار المأمون  – الحموي ياقوت–معجم األدباء  ،163ص  –المجلد الرابع  –دار الثقافة  –

 282-281ص  17الطبعة األخيرة ج 

 13ص--د. رجاء عيد –اسة التراث النقدي نصوص ودر -13

 –دار غريب  –د. أحمد درويش  –لشعر دراسات في النص الشعري وقضاياه متعة تذوق ا - 14

 .245ص  -1997

، كان الشافعي أشعر الناس وأعرفهم بالفقه اإلمام الشافعي أحد األئمة األربعة عند أهل السنة -51

، فعي في رقبته منةامن بيده محبرة أو ورق إال وللش: ما أحد موقال اإلمام أحمد بن حنبلوالقرآن 

ام ، كما برع في الشعر واللغة وأيوكان من أحذق قريش بالرمي يصيب من العشرة عشرة

 العرب" 

 250ص  – 249ص  6ح –الطبعة الثانية  –خير الدين الزركلي  –األعالم 
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 – 1966 –دار القلم  –م الجندي عبد الحلي –. وواضح األصول السنة.ناصر  اإلمام الشافعي -16

 42ص

 –د. محمد زغلول سالم  –ي تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري أثر القرآن ف -17

    375 ص 1961 –الطبعة الثانية  -دار المعارف    

ضبطه وحقق أصوله د. محمد –مصطفى صادق الرافعي  –والبالغة النبوية إعجاز القرآن  -18

  291،292م ص1945-ه1364لرابعة االطبعة  –مطبعة االستقامة  –د العريان سعي

الطبعة الرابعة -دار المعارف بمصر–د.شوقي ضيق -العصر اإلسالمي-تاريخ األدب العربي -19

     30ص–

مكتبة  –د. صالح الدين محمد عبد التواب  –الشعر العربي في ظالل اإلسالم أصالة وتجديد  -20

  38 ص - 2008عة األولى الطب–اآلداب 

 43ص–د. صالح الدين محمد عبد التواب  –أصالة وتجديد  في ظالل اإلسالم يالشعر العرب-21

  41ص -ي في ظالل اإلسالم أصالة وتجديد الشعر العرب -22

دار  –د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ  –قيم جديدة لألدب العربي القديم والمعاصر  -23

 77ص  – 1970 –ر المعارف بمص

–مكتبة اآلداب  –د. مختار بولعراوي  –عربي التراث النقدي ال جدلية اللفظ والمعنى في -24

 97ص-2009الطبعة األولى 

 

الهيئة المصرية العامة  –سعيد الوكيل  –تحليل النص السردي معارج ابن عربي نموذجا  -25

 .98-97ص  1998 للكتاب

  دار المعارف  -مادة " ن، ص، أ"     –ابن منظور  –العرب  لسان -26   

ص  -ن ص ا " ة "مادالطبعة الثالثة  –مجمع اللغة العربية –الجزء الثاني -المعجم الوسيط  -27  

964. 

"    –مطبعة األميرية  –مختار الصحاح اإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي    - 28

 1938-الطبعة الرابعة - 664ص  - ة ن ص ا "ماد

 

مؤسسة  -"فصل النون " –آبادي بن يعقوب الفيروز مجد الدين محمد –القاموس المحيط  -29

 .2003 –الطبعة السابعة –الرسالة 

تحقيق د.  -الزبيدي للسيد محمد مرتضى الحسيني –تاج العروس من جواهر القاموس  -30

 –الطبعة األولى  - مادة نصي -. عبد اللطيف محمد الخطيبمراجعة د –ضاحي عبد الباقي 

 .2001 -الكويت 

31- OXFORD ADVANCED LEARNERS DICTIONARY 

(INTERNATIONAL STUDENTS EDTION.p788 

مكتبة  –كامل المهندس  –مجدي وهبه  –اللغة واألدب  يفمن معجم المصطلحات العربية  -32

  1984 –الطبعة الثانية  –لبنان 
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ركة شال –د. محمد عناني  –عربي –دراسة ومعجم إنجليزي  المصطلحات األدبية الحديثة -33

 115ص  2012 -الطبعة الثالثة –لمية للنشر المصرية العا

 1987الطبعة األولى–الفكر  -رجمة محمد برادة ت –ميخائيل باختين  –الخطاب الروائي    -34

  15ص

 .135ص  -سعيد الوكيل  –ابن عربي نموذجا  تحليل النص السردي معارج -53

د اإلمام يحيى بن حمزة بن السي –ق اإلعجاز ئالطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقا -63

 82ص  - 1ج -م 1914 -ه13332 –ة المقتطف بمصر مطبع –اليمني  ابن إبراهيم العلويعلي 

 14ص - -د. رجاء عيد –التراث النقدي نصوص ودراسة  -73 

يم دتق –عبد القادر بقشي .د – دراسة نظرية وتطبيقية التناص في الخطاب النقدي والبالغي – 83

 23ص    - 2007 –رب المغ -أفريقيا الشرق  –ي محمد العمر د.

 93ص -الوكيل سعيد  –تحليل النص السردي معارج ابن عربي نموذجا  -93

 109سورة الكهف  - 04

إعداد  -ديوان اإلمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر اإلمام محمد بن إدريس -41

 149ص  -ابن سينا مكتبة–وتعليق محمد إبراهيم سليم 

 .29سورة الفتح اآلية  -  42

 .15الديوان ص  -43

 135 اآلية النساءسورة  -44

 26اآلية  سورة ص -54

 13ص  –د.شوقي ضيق -العصر اإلسالمي-تاريخ األدب العربي -46

 12الديوان ص -47

 88-87– ألنبياءسورة ا  -48

 17،16الديوان ص  -49

 49الديوان ص  – 50

  20 اآلية – ديدحسورة ال- -51

  45سورة الكهف اآلية - 52

 24اآلية يونس  سورة -53

  64سورة العنكبوت اآلية - 54

 39رة غافر اآلية سو - 55

 151الديوان ص -56

 185اآلية  –آل عمران  سورة -57

  146-145الديوان ص  -58

 201 البقرة اآليةسورة  -59

   56الديوان ص -60

 82اآلية  – سورة طه  -61

 143آلية ا-البقرة سورة  -62
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، 

 25الديوان ص  - 63

 20العنكبوت اآلية سورة - 64

 100النساء األية  سورة -56

 122اآلية  سورة التوبة -66

 110اآلية النساء سورة  -76

 55سورة القصص اآلية  - 68

 63اآلية  سورة الفرقان - 69

  199األعراف اآلية سورة  -07

 155ص  الديوان -17

 156وان صيالد -72

 31-30ديوان ص ال-  73

والثانية  ،والمْيسم : آلة الكي . والمنة : العطية . والوخيم : سييءاألثر . وتكفيني األولى الكفاية*

 .الكفن

 151الديوان ص -74

 264ة  سورة البقرة اآلي -75

ب تكدار ال –ألبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي  –الجامع ألحكام القرآن -76

 203ص  -3ج–المجلد الثاني –م 1996 -ه1417-الطبعة الخامسة  -لبنان–ت بيرو -العلمية

ال اعتبرها الُمعتبر )لم بكلمة إال وعن ابن هشام قال: جالست الشافعي زمانا فما سمعته تك -77

اء بمعجم األد :: الشافعي كالمه لغة يحتج بها " راجعوقال أيضا (يجد كلمة في العربية أحسن منها

 298ص  17الطبعة األخيرة ج  –المأمون دار  –ياقوت –

 60ص  –نهضة مصر –حمد غنيمي هالل م –دراسات ونماذج من مذاهب الشعر ونقده  -78

ص  2000 –دار غريب  –الدين  د. كريم زكى حسام –التحليل الداللي إجراءاته ومناهجه  -79

91  

 220ص  1978 –عارف مدار ال –د. محمد حسين هيكل  –ثورة األدب - 80

، وبصر وجهته السيرة النبوية" اتجه الشافعي إلى دراسة اللغة وآدابها اتجاه عقلي علمي،  -81

 الزمان،. وقد أقام الشافعي في هذيل ردحا من والسنة.بأهمية اللغة كمصدر أول لفهم الكتاب 

ف ف إعراب هذه اآلالرمن أشعارها بإعرابها ومعانيها، وكان الشافعي يعليحفظ عشرة آالف بيت 

به ، وكان يصحب العصا ال من أبيات الشعر ويدرك معانيها وألفاظها وغريبها في فجر شبا

ناصر  راجع اإلمام الشافعي -: ألذكر أني مسافر، قالك العصى: إنك تدمن إمساتفارقه . قيل له

 74-70 -ص – 1966 –دار القلم  –عبد الحليم الجندي  – .. وواضح األصولالسنة

 م  2004 3ط  –مكتبة وهبة  -محمد أبو موسي د. –كيب دراسة بالغية دالالت الترا -82

 176ص  

دار الكتب  -القاهرة  تحقيق محمد على النجار -، أبو الفتح عثمان الخصائص ابن جنى -83

 -331 /1 - 1952المصرية 
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 16ص  – 1981 –دار المعارف  –د. محمد حسن عبد هللا  –لبناء الشعري الصورة وا -84

 1984 –الطبعة األولى  –دار المعارف  –دكتور محمد فتوح أحمد  –قع القصيدة العربية وا -85

 147ص –

القاسم محمود بن عمر  ألبي–الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  -86

 1ح  م  1977 –ه  1397الطبعة األولى  –دار الفكر –ه 538-467الزمخشري الخوارزمي 

 195 ص

 43سورة العنكبوت اآلية  -87

دار  –تحقيق وتعليق د. محمد عبد المنعم خفاجي  –نقد الشعر ألبي الفرج قدامة بن جعفر  -88

 65 العلمية صالكتب 

 75ص–عبد الحليم الجندي  –. وواضح األصول السنة. الشافعي ناصراإلمام  -89

المكتبة  –دين إسماعيل ترجمة د. عز ال – روبرت هولب –نظرية التلقي مقدمة نقدية  -90

 135ص -2000 –األكاديمية 

 –الطبعة األولى  –الشركة المصرية العالمية للنشر  –عبد المطلب  دد. محم –الشعر  كتاب -91

   26ص     2002

الطبعة  –دار نهضة مصر  –د. حفني محمد شرف –الصور البيانية بين النظرية والتطبيق  -92

 221ص –م  1965 -ه 1385األولى 

 

 والمراجع:   قائمة المصادر

 القرآن الكريم 

 –محمد زغلول سالم  د. –أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري  - 1

 .1961الثانية  الطبعة -دار المعارف

 –مد سعيد العريان حضبطه وحقق أصوله د. م–ي مصطفى صادق الرافع –إعجاز القرآن والبالغة النبوية -2

 م1945-ه1364الطبعة الرابعة  –مطبعة االستقامة 

 الطبعة الثانية –خير الدين الزركلي  –ألعالم ا--3

 1966 –دار القلم  –عبد الحليم الجندي  –وواضح األصول  السنة الشافعي ناصراإلمام - 4

 1978 –دار المعارف  –على أدهم  –بين الفلسفة واألدب  -5

تحقيق د.  -الزبيديللسيد محمد مرتضى الحسيني  –لقاموس لعروس من جواهر ااتاج  -6  

 2001 -الكويت  –الطبعة األولى  -محمد الخطيبمراجعة د. عبد اللطيف  –ضاحي عبد الباقي 

 الطبعة الرابعة-دار المعارف بمصر–ق د.شوقي ضي -العصر اإلسالمي-تاريخ األدب العربي -7

د. إبراهيم أمين -العزب نموذجامحمد أحمد لنظرية والتطبيق اتأويل الخطاب الشعري  -8

 2010 –الطبعة األولى –مكتبة اآلداب  -الزرزموني

الطبعة  –مكتبة الخانجي –د. صابر عبد الدايم –التجربة اإلبداعية في ضوء النقد الحديث -9

 .1990-األولى 

  2000 -دارغريب  -لدين اد. كريم زكى حسام  –التحليل الداللي إجراءاته ومناهجه  -10

الهيئة المصرية العامة  –سعيد الوكيل  –تحليل النص السردي معارج ابن عربي نموذجا  -11

 1998للكتاب 

 .-1990-منشأة المعارف باألسكندرية -د. رجاء عيد –اث النقدي نصوص ودراسة التر -12
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تقديم  –شي د. عبد القادر بق –وتطبيقية التناص في الخطاب النقدي والبالغي دراسة نظرية  - 13

 2007 –المغرب  -أفريقيا الشرق  –العمري  محمدد.

 1978–دار المعارف  –د. محمد حسين هيكل  –ثورة األدب  - 14

دار الكتب  –ألبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي  –الجامع ألحكام القرآن - 15

 م1996 -ه1417-الطبعة  الخامسة -لبنان–بيروت  -العلمية

–مكتبة اآلداب  –د. مختار بولعراوي  –ة اللفظ والمعنى في التراث النقدي العربي جدلي -16

 2009الطبعة األولى 

دار الكتب  -القاهرة  تحقيق محمد على النجار -، أبو الفتح عثمان الخصائص ابن جنى -17

  1952 المصرية

الطبعة –لفكر دار    ا –برادة  حمدترجمة م –ميخائيل باختين  –الخطاب الروائي  - 18

 1987األولى

 م  2004 3ط  –مكتبة وهبة  -محمد أبو موسي  - دالالت التراكيب دراسة بالغية -19

إعداد  -إدريسديوان اإلمام الشافعي المسمى الجوهر النفيس في شعر اإلمام محمد بن  -20

  مكتبة ابن سينا–وتعليق محمد إبراهيم سليم 

دار الثقافة الدار البيضاء  –على آيت أوشان  –إلى القراءة  الشعري من البنية السياق والنص -21

– 2000  

مكتبة  –د. صالح الدين محمد عبد التواب  –الشعر العربي في ظالل اإلسالم أصالة وتجديد  -22

   2008الطبعة األولى –اآلداب 

الطبعة  –دار نهضة مصر  –د. حفني محمد شرف –بيانية بين النظرية والتطبيق الصور ال - 23

 م  1965 -ه1385األولى 

 1981 –دار المعارف  –د. محمد حسن عبد هللا  –الصورة والبناء الشعري -24

 السيد اإلمام يحيى بن حمزة بن –الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  -25

 م1914 -ه13332 –مطبعة   المقتطف بمصر  –اليمني   إبراهيم العلوي  علي ابن

دار -1999الطبعة الثانية  –سويدان  يد. سام –مقاربات منهجية  في النص الشعري العربي -26

 اآلداب بيروت

الطبعة – مؤسسة الرسالة - يالفيروز آبادمجد الدين محمد بن يعقوب  –القاموس المحيط  -27

 .2003 –السابعة 

دار  –من بنت الشاطئ . عائشة عبد الرحد –قيم جديدة لألدب العربي القديم والمعاصر  -28

   1970 –المعارف بمصر 

 –الطبعة األولى  –الشركة المصرية العالمية للنشر  –عبد المطلب  دد. محم –كتاب الشعر  -29

2002 

ألبي القاسم محمود بن عمر –التأويل  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه - 30

 م1977 –ه  1397الطبعة األولى  –ر الفكر ه        دا538-467الزمخشري الخوارزمي 

 دار المعارف -ابن منظور –لسان العرب  - 31

 –دار غريب  – أحمد درويشد.  –قضاياه متعة تذوق الشعر دراسات في النص الشعري و -32 

1997 

الطبعة -رية يمطبعة األم –مختار الصحاح اإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  - 33

 1938 -بعةالرا

الشركة  –د. محمد عناني  –عربي –دراسة ومعجم إنجليزي المصطلحات األدبية الحديثة  -34

 2012 -الطبعة الثالثة –لعالمية للنشر المصرية ا

  الطبعة األخيرة.  –دار المأمون  – الحموي ياقوت–معجم األدباء -35
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المكتب العلمي للتأليف والترجمة  -يالبعلبك يد. روح– واألقوال الخالدةمعجم روائع الحكمة  -36

 .2001الطبعة الثالثة –بيروت لبنان  – العلم للماليين دار –

مكتبة لبنان  –كامل المهندس  –مجدي وهبه  –معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب  - 37

    .1984 –الطبعة الثانية  –

 الطبعة الثالثة  – مع اللغة العربيةجم –الجزء الثاني -المعجم الوسيط - 38
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