التناص القرءآني في رسائل مصطفى صادق الرافعي
بحث تكميلي

مقدمة الستيفاء الشروط لنيل الدرجة الجامعية األولى
في اللغة العربية و أدبها ()S.Hum
إعداد:
ستي مروة
رقم التسجيل72121219 :أ

شعبة اللغة العربية وأدبها
قسم اللغة واألدب
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا
2441ه 1127 /م

أ

المستخلص
التناص القرآني في رسائل مصطفى صادق الرافعي
(Interteks Al-Qur’an dalam surat-surat Mushthafa Shadiq Al-Rafi’i)
Mushtafa Shadiq Al-Rafi’i atau yang biasa disebut Al-Rafi’i ialah seorang
sastrawan modern Mesir dan terlahir dari keluarga muslim yang sejak kecil
diajari al-qur’an hingga beliau menjadi penghafal al-qur’an, di usia remajanya
setelah lulus Madrasah Ibtida’iyyah ia menderita penyakit serius sehingga
pendengarannya bermasalah, namun ia adalah seorang yang pantang menyerah
meski keadaan sulit, ia tetap berusaha gigih dan belajar kepada ayahnya hingga ia
menciptakan karya-karya sastra baik itu puisi ataupun prosa yang banyak
memberikan motivasi kepada para pembacanya melalui bahasa-bahasa nya yang
indah seperti salah satu karyanya yang berupa surat ditujukan kepada Abu Rayyah
yaitu “Rasaail Ar-Rafi’i” yang di dalamnya terdapat banyak nasihat yang tak
luput dari Al-Qur’an.
Berdasarkan karya-karyanya yang tak jauh dari nasehat-nasehat al-Qur’an,
maka penulis tertarik untuk mengkaji salah satu karya Arrafi’i yaitu surat-surat
beliau yang ditujukan kepada Abbu rayyah untuk diketahui bagaimana bentuk
teks-teks nasihat dari al-qur’an yang ia tulis didalam suratnya serta mengkaji
bagaimana tugas dari interteks al-Qur’an tersebut.
Penelitian ini dilakukan pada sumber data yaitu surat-surat karya Mushtofa
Shodiq Ar-rafi’i dan data yang digunakan adalah interteks yang merupakan aspek
kebahasaan dan kesusasteraan baik berupa kata, kalimat ataupun wacana. Pisau
analisis yang digunakan adalah teori interteks dengan menggunakan metode
penelitian deskriptif kualitatif.
Adapun beberapa analisis yang dapat dihasilkan peneliti adalah terdapat
61 interteks langsung, 1 interteks tidak langsung. Kedua interteks tersebut
memiliki fungsi masing-masing yaitu 65 teks yang berfungsi sebagai penekanan
atas topik yang umum, 6 teks yang berfungsi sebagai pengulangan teks kutipan
dalam teks baru yang aktual, serta 1 interteks tak langsung yang semuanya
berfungsi sebagai ungkapan ideologis pengarang dan sikapnya pada suatu realita.
Oleh sebab itu, telah jelas bahwa dalam surat-surat karya Mushthafa
Shadiq Ar-Afi’i terdapat unsur-unsur interteks dan fungsi-fungsinya.

 رسائل الرافعي, التناص القرآين:الكلمة املفتاحية
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الباب األول
خلفية البحث
أ .مقدمة
األدب هو مجع اجليد من كالم العرب املنظوم واملنثور أي من الشعر
والنثر ,و أيضا هو جزء من العلوم اللسانية الذي فيه أنواع و أشكال اجملذورة من
ضرب اللسان و الكتابة .والعمل األديب هو العمل اإلبداعي على أساس الفكرة
وقوة العقل على أساس اخلربة البشرية ,هناك عناصر ممتعة يلزم بنا أن نتعلمها
بطريقة إبداعية وممتعة يف العمل األديب .وهبذه العبارة نسميها جبمال املبدع من
اللغة اجلميلة أثناء تبليغها.
إن موضوع األدب هو الكالم املنظوم واملنثور من حيث فصاحته
فين املنظوم واملنثور على أساليب العرب ,وهذيب
وبالغته ,وغاية اإلجادة يف يْ
يروض
العقل وتذكية اجلنان وفائدته أنه يعصم صاحبه من زلّة اجلهل ,وأنه ّ
األوخالق ويلني الطبائع ,وأنه يلني على املروءة وينهض باهلمم إىل طلب املعايل
واألمور الشريفة 2.ومن األدباء الذين هلم دور بارز يف تنمية األعمال األدبية فهو
مصطفى صادق الرافعي.
مصطفى صادق الرافعى  2719-288.ولد يف بيت جده من أمه مبحافظة
القليوبية يف أول وعاش حياته يف طنطا ,ينتمي إىل مدرسة احملافظني وهي مدرسة
شعرية تابعة للشعر الكالسيكي لقب مبعجزة األدب العريب ,دوخل الرافعي املدرسة
اإلبتدائية يف دمنهور حيث كان والده قاضيا هبا ,وحصل على الشهادة اإلبتدائية
1

 السيدأحمدالهاشمي,جواهراألدبفيأدبياتوإنشاءلغةالعرب(,قاهرة:دارابنالجوزي,)9002,ص10.
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بتفوق مث أصيب مبرض يقال أنه التيفود أقعده عدة شهور يف سريره ووخرج من هذا
ّ
املرض مصابًا يف أذنيه ,واشتد به املرض حىت فقد مسعه هنائيا يف الثالثني من عمره
وهو من أصحاب اإلرادة احلازمة القوية فلم يعبأ بالعبقات ,وإمنا اشتد عزمه وأوخذ
نفسه باجلد واإلجتهاد وتعلم على يد والده وكان أكثر عمل عائلته يف القضاء
وشاعرا الناثر املبدع ,وكاتبًا ذو أسلوبًا
حىت يصبح الرافعي أديبًا ذو احلكمة العالية,
ً
جزًال.
هذا البحث يتناول ظاهرة مهمة يف رسائل مصطفى صادق الرافعي وهي
ظاهرة التناص الذي يقتصر على التناص مع النصوص القرآنية .وقد رأت الباحثة
كبريا,
من وخالل متابعة أعماله أنه كان يتوىل كاتبًا يف مكتب القضاة وأديبًا ً
صاحب أسلوب أديب مميز ,وأيضا يف األسلوب حنتاج إىل كالم مجيل وبليغ,
ف من
عر ُ
فأحسن وأمجل الكالم هو كالم اهلل تعاىل يف القرآن ,وهذا الكالم يُ َ
إحدى علوم فهو علم النص والتناص.
فالتناص انفصال نص قدمي عن بنيته أو مسافته أو زمانه للدوخول يف نص
عنصرا بنائيًا يسهم يف
جديد ليس بوصفه ً
شاهدا ,أو إلظهار مقدرة ,بل بوصفه ً
نسيج النص وتشكيل عالئقه وإغناء دالالته وأفكاره حبيث يكتسب هوية جديدة
1
ناجتة عن صهر هويته القدمية هبذه اهلوية اجلديدة ,فهو تفاعل وتصاهر وانسجام.
وحتليل رسائل من حيث دراسة التناص القرآين مهم كي تكون الرسالة هلا قيمة
ونصيحة لقارئها ,ال سيما هذه من النصوص القرآنية فاملسلم ال بد ملعرفة نص
عادي ونص قرآين كي يستطيع تفريقه.

9أمحد جاسم حسني ,الشعرية؛ قراءة يف جتربة ابن املعتز ),دمشق :األوائل للنشر والتوزيع

 ,)1777ص9.
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ب .أسئلة البحث
أسئلة البحث اليت سوف حتاوهلا الباحثة اإلجابة عليها هي:
 .2ما أشكال التناص القرآين يف رسائل مصطفى صادق الرافعي؟
 .1ما وظائف التناص القرآين يف رسائل مصطفى صادق الرافعي؟
ج .أهداف البحث
األهداف اليت تسعى الباحثة حققيتها كما يلي:
 .2معرفة أشكال التناص القرآين يف رسائل مصطفى صادق الرافعي.
 .1معرفة وظائف التناص القرآين يف رسائل مصطفى صادق الرافعي.
د .أهمية البحث
األمهية اليت ستقدمها الباحثة من وخالل هذا البحث العلمي هي األمهية النظرية
واألمهية التطبيقية.
 .2األمهية النظرية.
أ .توسيع النظرية ومعرفتها وتطورها يف جمال التناص القرآين وخاصة والعلوم
اللغوية واألدبية عامة.
ب.تقدمي النماذج املتنوعة من التناص القرآين يف العملية الرسالية.
 .1األمهية التطبيقية
أ .للباحثة
أمهية التطبيقية للباحثة هي اسم تراث العلم اجلديد وازدياد أفاق
علمية عن التناص .تأوخذ الباحثة نتيجة احلياة من حبثها ,وتعاشرها
على اجملتمع األمة.

3
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ب.للقارئ
األمهية التطبيقية للقارئ هي زيادة العلم اجلديد واملعرفة عن التناص
القرآين وعن رسائل مصطفى صادق الرافعي ويأوخذ نتيجة من قراءة
تلك الرسائل.
ج .ازدياد املراجع اجلديدة يف الدراسة التناص القرآين وتطبيقه ملكتبة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وجلامعة سونن أمبيل اإلسالمية
احلكومية.
ه .توضيح المصطلحات
موضوع هذا البحث هو" التناص القرآين يف رسائل الرافعي" ,وستوضح
الباحثة مصطلحات املوضوع مما يلي:
 .2التناص األديب :املراد بالتناص يف جمال األدب احلديث وفيما سيدور يف هذا
البحث هو التبادل النصي .1وهو أيضا تداوخل واستخدام النصوص الرتاثية
املختلفة من قبل الشاعر أو األديب بشكل فين .2فالتناص القرآين تداوخل
واستخدام النصوص القرآنية.
فالتناص يف رسائل الرافعي هنا هو تداوخل النصوص القرآنية فيها ,وحيتمل
أيضا وظائف التناص القرآين يف رسائل الرافعي من تلك النصوص .أما األديب
فهو حتديد على النصوص املختلفة .كما هو معروف أن للتناص أنواع كثرية,
فهناك التناص التارخيي ,والتناص الديين ,والتناص األديب ,والتناص الثقايف,
والتناص القرآين ,وغري ذلك .فالتناص القرآين -مثال -هو التناص مع
3أمحد ناهم ,التناص يف شعر الرواد ),القاهرة :دار اآلفاق العربية  ,)1779ص27.

2علي سليمى وعبد الصاحب طهماسي ,التناص القرآين يف الشعر العراقي املعاصرة ),جملة إضاءات نقدية  ,1721ص1 /81
4
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النصوص القرآنية ,وكذلك التناص الديين هو التناص مع النصوص الدينية,
وما إىل ذلك. 1
وصفت الباحثة التناص القرآين أن الباحثة قامت بتحديد هذا البحث عن
شعرا أو
التناص مع النصوص القرآنية فحسب ,وتشتمل على القرآن الكرمي ً
نثرا .وهبذا التحديد فالنصوص أحاديث النبوية ,والنصوص األدبية الدينية,
ً
والتارخيية ,والثقافية ,ومجيع النصوص وخارج القرآن مل تكن تدوخل هذا
البحث.
 .1رسائل الرافعي :جمموعة من الرسالة ملصطفى صادق الرافعي فكما هو
معروف أن للرافعي رسائل كثرية رائعة ,وهي وخالصة وتعليقات بينه وبني
أيب رية من رسائله وكتبه اليت ألفها من قبل ,فجمعها حممود أبو رية تلك
الرسائل يف كتاب واحد باسم رسائل الرافعي مطبعة دار العمرية بالقاهرة.
و .تحديد البحث
حددت الباحثة مباحث هذا البحث فارتكزت فيما يلي:
 .2إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو التناص القرآين يف بعض رسائل
مصطفى صادق الرافعي.
 .1ارتكز البحث يف دراسة التناص القرآين ,وهو تداوخل النصوص القرآنية مع
منبع واحد وهو القرآن الكرمي .مث تركز الباحثة يف رسائل الرافعي الذي كتبها
هو نفسه ومجعها حممود أبو رية يف كتاب رسائل الرافعي.

1أحمد الزعيب ,التناص نظريا وتطبيقيا ),عمان :مؤسسة عمون للنشر والتوزيع, )1777

ص.17.
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ز .الدراسات السابقة
قبل كتابة البحث ال بد للباحثة أن تطالع الدراسات السابقة املرتبطة
مصدرا مهما وتقدر الباحثة التميز بني
أساسا و
بالبحث املطلوب كي تكون ً
ً
الدراسة السابقة والدراسة اجلديدة سوف تبحثها الباحثة .فالدراسات السابقة
املتعلقة هبذا البحث أال وهي:
 .2هيكل غين (رقم القيد :أ ,)92122719التناص القرآىن يف مسرحية
"مسمار جحا"لعلى أمحد باكثري ,البحث التكميلي مقدم الستيفاء الشروط
لنيل الدرجة اجلامعية األوىل يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا  .1728اعتمدت
هذه املسرحية على املنهج الوصفي الكيفي املكتيب ,ويركز على بيان األنواع
والفائدة لتحليل التناص يف مسرحية مسمار جحا .فاملصادر األولية مأوخوذة
من نصوص يف مسرحية مسمار جحا لعلى أمحد باكثري ,أما يف مجع البيانات
فاستخدم البحث األدوات البشرية أي الباحث نفسه.
يف هذا البحث التكميلى استخدم الباحث النظريات عن النص والتناص
وما حوله من التناص القرآين وبيان السرية لعلى أمحد باكثري وكذلك املعلومات
عن مسرحية مسمار جحا .ووجد الباحث التناص القرآين فمسرحية مسمار
جحا لعلى أمحد با كثري واحد وعشرين نصا ,تسعة عشر منها على شكل
مباشر واآلوخر على شكل غري مباشر ,مث وجد تأثري على أمحد باكثري من
القرآن من حيث املضمون ,معظمها يف مدى القيم الدينية اإلسالمية .
 .1التناص األديب يف ديوان اإلمام الشافعي حملمد املبشر (رقم
القيد:أ )72122229البحث التكميلي الستيفاء الشروط للحصول على
6
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الشهادة اجلامعية األوىل ( )S. Humيف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا سنة
 ,1728استخدم الباحث هذا البحث مدوخل الوصفي الكيفي املكتيب
وارتكز على بيان التناص األديب لديوان اإلمام الشافعي ,والبيانات اليت حبثها
الباحث وحللها دقيقا هي الكلمات أو اجلمل أو البيت أو األبيات من ديوان
اإلمام الشافعي ,واستخدم الباحث أدوات بشرية يف حبثه عن العنوان التناص
األديب وطريقة مجع البيانات فهي طريقة الوثائق وحلله بثالثة أقسام فهي
حتديد البيانات ,وتصنيف البيانات ,وعرض البيانات وحتليلها ومناقشتها.
وبالتايل استخدم الباحث النظريات عن األدب والنقد والنص والتناص.
وجد الباحث التناص مع القرآن يف واحد وعشرين نصا من ديوان اإلمام
الشافعي ,أربعة منها على شكل مباشر واآلوخر على شكل غري مباشر .مث
وجد التناص مع احلديث النبوي يف ستة نصوص وكلها على شكل غري
مباشر ,ووجد التناص مع الشعر يف سبعة نصوص وكلها على شكل غري
أوخريا وجد التناص مع النثر يف مخسة نصوص
مباشر ,ثالثة منها تناص ذايت .و ً
وكلها على شكل غري مباشر .تأثر الشافعي من النصوص األدبية من حيث
املضمون معظمها يف مدى القيم الدينية اإلسالمية.
 .1إرمى النساء (رقم القيد:أ ,)72122772اإلقتباس يف رواية يوسف
وزليخا لعبد الرمحن اجلامي (دراسة بالغية بديعية) حبث تكميلي مقدم
الستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة اجلامعية األوىل يف اللغة العربية وأدهبا,
قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة سونان أمبيل
اإلسالمية احلكومية سورابايا سنة  ,1728استخدمت الباحثة نظرية من علم
البالغة البديعية من احملسنات اللفظية وهو اإلقتباس الذى كان فيه تداوخل
7
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النصوص القراءنية واحلديث الشريف .واملنهج الذي يساعدها ىف حتليل
البحث هو منهج الوفصي الكيفي املكتيب أي ال يستخدم فيه احلساب,
فالبيانات هي الكلمة أو العبارة يدوخل فيها اإلقتباس ,وأما مصدر البيانات
من رواية يوسف وزليخا لعبد الرمحن اجلامي.
وجدت الباحثة يف الىت حتتمل اإلقتباس يف رواية "يوسف وزليخا" بااعتبار
املقتبس من القرآءن الكرمي تسع وستني نصا ,واملقتبس من احلديث الشريف
احدا.
نصان ,ومن الشعر تسعة ومن احلكاية أوخرى نصا و ً
 .2سيت نور هداية (رقم القد :أ ,)72121771اإلقتباس يف مسرحية
"مسمار جحا" لعلي أمحدباكثري (دراسة بالغية) .حبث تكميلي مقدم
الستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة اجلامعية األوىل يف اللغة العربية وأدهبا,
قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة سونان أمبيل
اإلسالمية احلكومية سورابايا سنة  ,1729استخدمت الباحثة هذا البحث
مدوخل الوصفي الكيفي املكتيب وارتكزت على بيان اإلقتباس يف مسرحية
"مسمار جحا" لعلى أمحد باكثري ,فالنظرية الىت استعملتها الباحثة هي نظرية
علم البالغة واإلقتباس يف حمسنات اللفظية البديعية.
بعد أن تنتهي الباحثة من حتليل هذه املسرحية من وخالل اإلقتباس فوجدت
إحدى وأربعني نصا املقتبس ,فمن النصوص القرآنية مثانية وثالثون ,ومن احلديث
الشريف أربعة نصوص.
أما البحثان األول والثاين السابقان فقد تناولت من نفس الدراسة يعين
دراسة التناص ,فاألول من دراسة التناص القرآين ,والثاين من دراسة التناص
األديب وهو أعم من األول ,لكن بسبب عدم البحث اآلوخر عن التناص فالباحثة
اوختارت الدراستني السابقتني األوخرية من غري التناص ولكن متعلق بالتناص فهي
8
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دراسة عن اإلقتباس ,وهو أيضا فيه تداوخل النصوص الرتاثية يف النصوص
املعاصرة .وعالقة هذه الدراسات السابقة بدراسة اليت حبثتها الباحثة هي أهنا يف
نفس الدراسة وهو التناص ,وهذا التناص تناص قرآين واملصادر البيانات أوخذها
الباحثة من كتاب رسائل الرافعي الذي مل يبحثه أحد من قبل.

2
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الباب الثاني
اإلطار النظري


كلما نعمل البحث فطبعا حنتاج إىل النظريات اليت كانت تفيد آلة لتحصيل
البحث و اكتشاف املشاكل املوجودة يف البحث ,فلذا ال بد للباحثة أن هدي ما
حصل بالرباهني كنظريات البحوث املتعلقة و هي سوف تكون حجة لعملية
البحث .و أيضا سوف تعطي الباحثة النظريات اليت تساعدها الكتشاف املشاكل
يف هذا البحث.
وحيتوى اإلطار النظري هنا حمورين أساسيني مها التناص والتعريف عن الرافعي:
أ .التناص القرآني
 .2مفهوم النص والتناص
احلديث عن التناص ,ال بد أيضا من احلدث عن النص .ففي هذا
احملور ,قبل أن تقدم الباحثة مفهوم التناص لغة واصطالحا وتارخييا ,ال بد عليه
أن حيضر مفهوم النص لغة واصطالحا:
دلت املعاجم العربية على أن النص له معان متعددة وهي يف جمملها تفيد
الرفع واحلرکة واإلظهار .كما جاء يف لسان العرب" :النص :رفعك الشئ ,نص
احلديث ينصه نصاً :رفعه ,نص احلديث ينصه نصاً :رفعه ,ونص املتاع :جعله
6
حرکه ,ونص
:
الشيء
نص
:
"
احمليط
القاموس
ويذکر
"
بعضه علي بعض
ّ

6ابن منظور ,لسان العرب( ,بريوت :دار صادر2222 ,

ه) ,ج ,9ص 7.
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العروس :أقعدها علي املنصة " 9ويذكر أيضا املرتضى الزبيدي يف تاج العروس :
نص " 8ويورد املعجم الوسيط بعض
نص الشيء أظهره وکل ما ظهر فقد ّ
" ّ
الدالالت املولدة للنص" :فالنص صيغة الکالم األصلية اليت وردت من مؤلفها,
احدا أو الحيتمل التأويل ,والنص من الشيء منتهاه
والنص ما الحيتمل إال معىن و ً
ومبلغ أقصاه " 7ومجعه :نصوص.
وعرف عبد القادر أبو شريفة وحسني اليف قزق" :أما النص فهو صيغة
الكالم األصلية اليت وردت من املؤلف .وحني نقول نص احلديث أي متنه ال
سلسلة السند؛ ونص شعري أي القصيدة أو أي جزء منها يعطي فكرة تامة؛
وكذلك نص نثري" 27
فمن ذلك ,لقد ظهر أن النص هو صيغة الكالم األصلية اليت وردت من
املؤلف على شكل جهاز نقل لساين يعيد توزيع نظام اللغة واضحا يف
احلديث التواصلي أو املعلومات املباشرة يف عالقة خمتلفة.
اذا استطعنا ان نتبني بعض مقومات النص ,وامهلنا بعضا منها آوخر
بقرار منهجي فإنه علينا أن نتعرف اآلن على التناص بوضع اليد على
مقوماته بدوره .لقد حدده باحثون كثريون مثل (كريستيفا ,و ّأريف ,ولورانتو
ورفاتري Kristeva, Arrify, Laurent, Riffaterre )..على أن أي واحد من
هؤالء مل يبلغ تعريفا جامعا مانعا ,ولذلك فاننا سنلتجئ –ايضا -إىل
استخالص مقوماته من خمتلف التعاريف املذكورة ,وهي:
7الفريوزآبادي ,القاموس احمليط( ,بريوت :مؤسسة الرسالة ,)1771 ,ج,2

ص61.

القاموس ,ج ,28 .ص .297

8املرتضى الزبيدي ,تاج العروس من جواهر
2
إبراهيم مصطفى مع اآلوخرين ,املعجم الوسيط ),مصر :دار الدعوة ,د.ت(,ج ,1 .ص.716 .
10
عبد القادر أبو شريفة وحسني اليف قزق ,مدوخل إىل حتليل النص األديب (,عمان :دار الفكر ,)1778 ,ص9.
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ممتص هلا جيعلها من عندياته وبتصيريها منسجمة مع فضاء بنائه ومعمقاصده.
حمول هلا بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة وخصائصها وداللتها أوهبدف تعضيدها.
ومعىن هذا أن التناص هو تعالق (الدوخول ىف عالقة) نصوص مع نص
22
حدث بكيفيات خمتلفة.
كما أن الدارسني -ما عدا بعض اإلجتاهات املثالية -يتفقون على أن
التناص ال مناص منه ألنه ال فكاك لإلنسان من شروطه الزمانية واملكانية
وحمتوياهما ,ومن تارخيه الشخصي اي من ذاكرته .فأساس انتاج أي نص هو
معرفة صاحبه للعامل .وهذه املعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل املتلقي أيضا.
بعد االنطالق من حماوالت مفهوم النص لغة واصطالحا ,كان ال بد من
تناول مفهوم جديد ,وهو التناص.
ترد کلمة التناص عند ابن منظور يف لسان العرب مبعىن االتصال" يقال
هذه الفالة تناص أرض کذا وتواصيها أي يتصل هبا" 21وتفيد االنقباض
واالزدحام کما يوردها املرتضى الزبيدي يف تاج العروس" :انتص الرجل :
انقبض ,وتناص القوم :ازدمحوا " 21وهذا املعين األوخري يقرتب من مفهوم
التناص بصيغته احلديثة ,فتداوخل النصوص قريب جدا من ازدحامها يف نص
22
ما
11عبد القادر مع اآلوخرين ,مدوخل إىل حتليل النص
19ابن منظور ,لسان العرب ,ج  , 21.ص.

األديب .ص.212.

11.

13املرتضى الزبيدي ,تاج العروس من جواهر القاموس ,ج  ,28.ص.

14أمحد ناهم ,التناص يف شعر

282.

الرواد ,ص27 .
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أيضا كثري من ترمجات مصطلح التناص وتعريفاته إال أن الباحث ميكن
أن يبسط تعريف التناص مبا هو سيدور على هذا البحث ,وهو أن يتضمن
نص أديب ما نصوصا أو أفكارا أوخرى سابقة عليه عن طريق االقتباس أو
التضمني والتلميح أو اإلشارة أو ما شابه ذلك من املقروء األديب لدى
األديب ,حبيث تندمج هذه النصوص أو األفكار مع النص األصلي وتندغم
21
فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل
فالتناص القرآين هو أن يتضمن النص القرآىن عن طريق اإلقتباس
أوالتضمني أوالتلميح أو ماشابه ذلك من املقروء األدىب ,واملقروء هنا رسائل
مصطفى صادق الرافعي.
 .1أشكال التناص
يأيت التناص يف األعمال األدبية على شكلني ,التناص املباشر والتناص
غري املباشر ,أو بعبارة أوخرى ,تناص التجلي وتناص اخلفاء .فاألول عملية
واعية بينما الثاين عملية الشعورية .26هناك أيضا من قال أن األول هو
29
التناص الشكلي بينما الثاين التناص املضموين
فالتناص املباشر هو أن يقتبس األديب لغته اليت ورد فيها لفظا ومعىن,
مثل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألشعار والقصص واحلكم
واألمثال .أما التناص غري املباشر فهو الذي يستنتج استنتاجا ويستنبط
استنباطا من النصوص ",وهذا يقال بتناص األفكار أو املقروء الثقايف أو
15أمحد الزعيب ,التناص نظريا وتطبيقيا( ,عمان :مؤسسة عمون للنشر والتوزيع,)1777,

ص . 2 .

16ماجد ياسني اجلعافرة ,التناص والتلقي– دراسات يف الشعر العباسي ),األردن :دار الكندي ,)1771 ,ص.
17حسام أمحد فرج ,نظرية علم النص ),القاهرة :مكتبة اآلداب ,)1777ص.

2.

278.
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الذاكرة التارخيية اليت تستحضر تناصاها بروحها أو مبعناها ال حبرفيها أو
لغتها أو نسبتها إىل أصحاهبا .وتفهم من تلميحات النص وإمياءاته وشفراته
وترميزاته ,وهلذا تستنبط استنباطا ,ورمبا ختمن ختمينا ,كما يدوخل ضمن
التناص غري املباشر تناص اللغة واألسلوب " 28وقد يكون التناص الوارد
كلمة أو مجلة ذات داللة ما ,تقود أو تدل على النص الذي اوختزنت منه,
وقد يكون بيت شعر أو جزء منه. 27
تركز الباحثة يف حتليل هذا البحث مبساعدة هذه النظرية لكشف على
مشاكلها.
 .1التناص القرآنى ومكانته من التناص األدبى
كل عملية أدبية هلا مكانة ,ال سيما نظرياها فلها مكانة أوخرى كنظرية
التناص القرآىن فلها مكانة يف التناص األديب ,ألنه جزء من التناص األديب
أيضا و التناص ينقسم إىل أنواع متعددة حسب نوع النص املتناص ,فهناك
التناص األديب والديين والتارخيي والقرآين والشعري والثقايف وغري ذلك,
فاألول هو ما سيتناوله هذا البحث هو التناص القرآىن الذى قد شرحته
الباحثة ساب ًقا أن التناص القرآىن هو تداوخل أو تضمني النصوص القرآنية يف
العملية األدبية.
التناص األديب هو تداوخل نصوص أدبية خمتارة ,قدمية أو حديثة ,شعرا
أو نثرا مع النص األصلي حبيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر اإلمكان
18أمحد الزعيب ,التناص نظريا

وتطبيقي ,ص.1. .

12ماجد ياسني اجلعافرة ,التناص والتلقي– دراسات يف الشعر

العباسي ,ص.21 .
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على الفكرة اليت يطرحها املؤلف أو احلالة اليت جيسدها ويقدمها يف مؤلفته.
والتناص األديب مع النصوص األدبية املختارة .هناك أربعة أنواع من النصوص,
وهي القرآن الكرمي ,واألحاديث النبوية ,ونصوص الشعر ,ونصوص النثر.
دل الناس إىل صراط مستقيم,
فالقرآن الكرمي دستور املسلمني م ّ
واستخدم الرافعي النصوص القرآنية يف رسائله ذكرى للباحثة واآلوخرين كي ال
نبتعد من القرآن والتكلم بلغة القرآن ,فالقرآن من أحسن العناصر األدبية ,لذلك
نصوص القرآنية هلا مكانة عالية يف عملية األدبية .والتناص األديب له أربعة حماور
التالية:
 .2التناص األديب مع القرآن
التناص األديب مع القرآن هو أن يتناص الرافعي وخالل رسائله مع
النصوص القرآنية .فالقرآن هو كالم اهلل تعاىل املنزل على رسوله حممد
صلى اهلل عليه وسلم بواسط جربيل عليه السالم .17فالقرآن كامال
ينقسم على ثالثني جزءا ,ويشتمل على مائة آية وأربعة عشر .ومدة
نزوله ثالثة وعشرون عاما.
 .1التناص األديب مع احلديث النبوي
التناص األديب مع احلديث هو تداوخل النصوص من احلديث الشريف
أحدا.
صحيحا أو حسنًا أو ضعي ًفا ,متواترا أو
لفظا أو معىن,
مشهورا أو ً
ً
ً
 .1التناص األديب مع الشعر
التناص األديب مع الشعر هو هو تداوخل النصوص من أشعار الشعراء قبل
أشعار الشاعر املطلوب أثناء حتليله.
90بدر الدين الزركشي ,الربهان يف علوم القرآن ,احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم ),بريوت :دار املعرفة ,)2719 ,ج ,2 .ص.

21.
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 .2التناص األديب مع النثر
التناص األديب مع النثر هو تداوخل النصوص النثرية العريب لألدباء الذين
عاشوا من قبل األديب املطلوب أثناء حتليله .فالنثر هو الشكل املعتاد
للغة املنطوقة واملكتوبة .وينطبق مصطلح النثر على كل التعبريات اليت
منتظما.12
ليس هلا نسق قد يكون إيقاعيًا ً
من هذه املصادر األربعة ,لو كانت الباحثة جتد النص املتناص من
غري القرآن ,لكانت الباحثة تعرض كل ما جتده ذلك.
.4وظائف التناص القرآنى
للتناص ثالث وظائف أساسية حتدث عنها موسي ربايعة وهي:
 - 2التأكيد على عمومية املوضوعات اليت يتناوهلا النص من وخالل تقاطعه
مع نصوص أوخرى تعاجل املضامني نفسها.
 -1إعادة قراءة النصوص املقتبسة يف ضوء النص اجلديد الراهن ,ورمبا إعادة
صياغتها مبا يكشف عن جوانب جديدة ,وقراءها يف إطار جديد ونص
جديد ,فالنص األديب متعدد الداللة ,واألصوات فيه صوت السارد
والكاتب.
 - 1التعبري عن أيديولوجيا السارد وموقفه من الواقع واألحداث وتعليقه
عليها من وخالل اوختيار نصوص حمددة ,فالسارد يف آن واحد يعلق على
واقعه باقتباس تلك النصوص ,ويعلق على تلك النصوص من وخالل وضعها
91بدر الدين الزركشي ,الربهان يف علوم

القرآن ,ص.11 .
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يف سياقها اجلديد ,11تشي هذه الوظائف بوجود تفاعل وقواسم مشرتكة بني
النصوص لتخدم بعضها بعضا ,وهذا ما أشارت إليه کريستيفا عند قوهلا:
"النص ترحال للنصوص وتداوخل نص يف فضاء نص معني تتقاطع وتتناىف
فيه ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أوخرى"  ,11ميكن االستفادة من
هذه الوظائف أن التناص يدعم النصوص ويربط احلاضر باملاضي إلثراء
التجربة الشعرية ومنحها أبعادا خمتلفة؛ لتوضيح الرسالة الشعرية أو إضاءة
جوانب خمتلفة فيها وقراءها بطريقة جديدة ختتلف عن الطرق التقليدية يف
التحليل ,ويؤكد حممد مفتاح أمهية التناص للشاعر وعدم استغنائه عنه فهو "
مبثابة اهلواء واملاء والزمان واملكان لإلنسان فال حياة له بدوهنما وال عيشة له
وخارجهما" ,12وحتدث حممد بنيس عن إشكالية النص الغائب ,وال ميكن
للقارئ أن يعني كل النصوص الغائبة ويصنف بدقة األسباب املقتطعة من
نصوص أوخرى"  ,11ميكن االستفادة من هذه الوظائف أن التناص يدعم
النصوص ويربط احلاضر باملاضي إلثراء التجربة الشعرية ومنحها أبعادا
خمتلفة؛ لتوضيح الرسالة الشعرية أو إضاءة جوانب خمتلفة فيها وقراءها
بطريقة جديدة ختتلف عن الطرق التقليدية يف التحليل ,ويؤكد حممد مفتاح
أمهية التناص للشاعر وعدم استغنائه عنه فهو " مبثابة اهلواء واملاء والزمان
واملكان لإلنسان فال حياة له بدوهنما وال عيشة له وخارجهما" ,16وحتدث
حممد بنيس عن إشكالية النص الغائب ,وال ميكن للقارئ أن يعني كل
11

انظر  :التناص يف مناذج من الشعر العريب احلديث ,ص .21

11جوليا كريسطيفا ,علم النص ترمجة فريد الزاهي ,دار توبقال ,الدار البيضاء ,2779 ,ص12.
12حممد مفتاح .حتليل اخلطاب الشعري إسرتاتيجية التناص ,ص211 .
11جوليا كريسطيفا .علم النص ,ترمجة فريد الزاهي ,ص .12
16حممد مفتاح .حتليل اخلطاب الشعري إسرتاتيجية التناص ,ص.211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18

النصوص الغائبة ويصنف بدقة األسباب اليت دعت إىل وجودها ألن
النصوص الغائبة متر بعمليات معقدة ال ميكن لإلرادة الواعية أن تتحكم
19
هبا.
ب.مصطفى صادق الرافعى
 .2حياته وآثاره
ولد مصطفى صادق الرافعى يف سنة  288.ألسرة لبنانية األصل من
(طرابلس الشام) هاجر كثري من أفرادها يف القرن املاضى إىل مصر ,واشتغلوا
فيها بالقضاء الشرعى .وكان والد مصطفى رئيسا للمحاكم الشرعية يف كثري
من أقاليمنا املصرية ,و يسمى عبد الرزاق .وقد عني أحد أفراد هذه األسرة,
وهو الشيخ عبد القادر الرافعى مفتيا بعد وفاة الشيخ حممد عبده ,إال أن
القدر مل ميهله طويال .فاجلو الذى تنفس فيه مصطفى كان جوا إسالميًا
عربيا .وقد عىن به أبوه ,فحفظه القرآن ولقنه تعاليم الدين احلنيف ,مث أحلقه
يف سن الثانية عشرة مبدرسة دمنهور االبتدائية ,حيث كان يتوىل عمله
القضائى .ونقل إىل املنصورة فأمت مصطفى دراسته االبتدائية هناك ,وهو يف
السبعة عشرة من عمره .ومبجرد فراغه من هذه الدراسة أصابته محى عنيفة-
لعلها محى التيفود-وشفى منها إال أهنا وخلفت وراءها حبسة يف صوته,

19حممد بنيس ,ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب( ,لبنان :دار التنوير , ) 2781,ص .196-191
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ووقرا يف أذنيه ,ومل يفد العالج معه شيئا ,بل لقد أوخذ مسعه يضعف ,حىت
انتهى إىل الصمم اخلالص يف سن الثالثني.

18

وكانت هذه الصدمة سببا يف أنه مل يتم تعلمه ,غري أنه عكف على
الكتب ينهل منها ويفيد متعمدا على ذكاته ,وعني يف أبريل سنة 2877
كاتبا مبحكمة طلخا الشرعية ,ونقل منها إىل حمكمة إيتاى البارود مث حمكمة
طنطا الشرعية ,فاألهلية ,وظل يف هذه الوظيفة غلى وفاته .ويقال إن أواصر
الصداقة انعقدت بينه وبني الكاظمى ,وهو ال يزال بطلخا ,ولعله هو الذى
شجعه على نظم الشعر يف باكورة حياته ,كما يقال إنه عرف احلب يف
إيتاى البارود .وحنن نلتقى به يف مطالع القرن العشرين شاعرا ناضجا من
ذوق مدرسة البارودى ,وقد قرظه وأشاد بفضله حني نشر اجلزء األول من
ديوانه سنة  2771كما نوه به املنفلوطى .ويف العام التاىل نشر اجلزء الثاىن
من هذا الديوان ,فقرظه البارودى الثانية ,وحياه الشيخ حممد عبده راجيا
أن يسدى يف وخدمة اإلسالم ما أسداه حسسان يف وخدمة الرسول عليه
الصالة والسالم .ونشر اجلزء الثالث من ديوانه سنة  2721وناب حافظ
إبراهيم عن البارودى يف تقريظه .وجبانب هذا الديوان نشر ديوانا ثانيا بعنوان
النظرات سنة  2778كما نشر قصائد متفرقة يف جملىت فتاة الشرق وأيولو.
ويبدو يف أشعاره مجيعها متسكه-على شاكلة مدرسة البارودى-باصياغة
القدمية .وقد فسح للغزل يف دواوينه كما فسح للتهاىن واملراثى واملشاعر
18شوقي ضيف ,األدب العريب املعاصر يف مصر( ,القاهرة :دار املعارف ,)1722 ,ص121.
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الوطنية واإلسالمية وأحاسيس املرارة من حالة مصر االجتماعية حينئذ .ونراه
دائما حياول أن يبعث شعور الثقة إىل بىن وطنه ,كما نراه مهتما بقضية املرأة
العربية حمذرا هلا من املغاالة يف تقليد األوربيات الالئى ال يعصمهن دين وال
عقيدة .وقد عسىن إىل ذلك بوصف الطبيعة ووصف بعض املخرعات
احلديثة كاحليالة وآ لة التصوير.

17

وال نكاد نتقدم يف العقد الثاىن من هذا القرن حىت نراه يتجه باطراد إىل
النثر ,وتصادف أن رصدت اجلامعة املصرية جائزة لكتاب ىف "أدبيات اللغة
العربية" فعكف على األدب العرىب يدرسه ,ومل يلبث أن نشر اجلزء األول
من كتابه "تاريخ آداب العرب" سنة  2722وهو يدل على إميانه الشديد
هبذه اآلداب وأهنا تعلقت قلبه حىت الشغاف .ودار العام ,فأصدر اجلزء
الثاىن من هذا التاريخ ,وقصره على إعجاز القرآن والبالغة النبوية ,وقد طبعه
فيما بعد مستقال باسم إعجاز القرآن ,وكتب سعد زغلول تقريظا له شبه
فيه أسلوب املؤلف بالتنزيل احلكيم ,وهو تشبيه يصور حقيقة كبرية ,فإن
الرافعى يتأثر ىف نثره العبارة القرآنية يف بالغتها و مسوها.
ويرتاءى الرافعى منذ هذا التاريخ مالكا ألزمة اللغة والبيان ,وكان أول ما
جاشت به نفسه من النثر الفىن كتابه "حديث القمر" الذى نشره يف سنة
 2721بعد رحلة طاف هبا لبنان ,وعرف شاعرة كان بينه وبينها حديث
عاطفى طويل ىف احلب ,ومن مث كان الكتاب فصوال يف احلب واجلمال
17شوقي ضيف ,األدب العريب املعاصر يف مصر ,ص121 .
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والزواج والطبيعة ,ختللها أشعار متفرقة .وهو فيه يتفنن يف معانية وأساليبه
تفننا راثعا .ونتقدم معه إىل سنة  2728فنراه خيرج كتابه "املساكني" معارضا
به كتاب (البؤساء) لقيكتور هيجو ,وهو فصول شىت تصف بؤس البائسني
واالمهم ,وتعرض آراء خمتلفة يف الفقر واحلظ واحلب واجلمال واخلري والشر.
ونراه بعد ثورتنا يف سنة  2727يعىن بأناشيدنا الوطنية ,ونشيده "اسلمى يا
مصر" يدور على كل لسان .ويهتم بقضية املرأة ,فيؤلف من أجلها كتابه
"رسائل األحزان" الذى نشره يف سنة  2712ويزعم يف مطلعه أنه رسائل
صديق بعث هبا إليه ,وهو يقص فيه حكاية حب مصورا وخواطره يف العشق
والزواج بقلكه البليغ .وقد مضى ينشر يف نفس السنة كتابه "السحاب
األمحر" يتحث فيه عن فلسفة الغضب ومحق احلب ووخبث املرأة .وانطوت
ست سنوات فعاد إىل هذا املوضوع ونشر "أوراق الورد" مصورا آراءه يف
احلب واجلمال .والرافعى يف هذه الكتاب مجيعها يفنت يف العبارة ويف توليد
املعاىن.
ونراه منذ احتدمت املعركة بني القدمي واجلديد يف سنة  2711حيمل لواء
احملافظني مدافعا بقوة عن مثله العربية اإلسالمية ,وقد عرضنا هلذه املعركة
وموقفه منها يف غري هذا املوضع .إال أنه ينبغي أن نعود فنشري إىل كتابه
"حتت راية القرآن أو املعركة بني القدمي واجلديد" الذى نشره يف سنة 2716
عقب ظهور كتاب طه حسني "يف الشعر اجلاهلى" وفيه صوب سهامه إىل
كل ما يف هذا الكتاب من آراء وأفكار .وحتول إىل اجلددين يف الشعر
ممثلني يف عباس العقاد يرميهم بأقذع صور اهلجاء يف كتابه "على السفود".
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وظل بقية حياته ثابتا للمجددين من الشعراء و الكتاب مجيعا ,ينقدهم نقدا
مرا ,كما ظل مؤمنا باملرياث العرىب يف لغته وآدبه وأن هنضة العرب ال تقوم
إال على أساس وطيد من الدين وعربيته الفصحى السليمة ,وكان يكتب يف
ذلك املقاالت املختلفة يف اجملالت .ودعاه أمحد حسن الزيات لإلسهام يف
حترير جملة الرسالة.
بعد أن تبني الباحثة بعض مؤلفات الرافعي السابقة ,ال بد من ذكر مجيع
مؤلفاته التالية:
إسم الكتاب

الرقم

سنة نشر الكتاب

.2

ديوان الرافعي

2771

.1

ملكة اإلنشاء

2779

.1

ديوان النظرات

2778

.2

تاريخ آداب العرب (جزءان األول) ط2.

2722

.1

تاريخ آداب العرب (اجلزء الثالث) ط1.

2727

.6

إعجاز القرءآن والبالغة النبوية

2718

.9

حديث القمر

2721

.8

املساكني

2729

.7

نشيد "اسلمي يا مصر"

2711

 .27رسائل األحزان

2712

 .22السحاب األمحر

2712

 .21حتت راية القرءآن

2716

 .21على السفود

2716
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 .22أوراق الورد

2717

 .21رسالة احلج

2711

 .26وحي القلم (ثالثة أجزاء)

2719-2712

 .29رسائل الرافعي

2717

 .28السمو الروحي األعظم واجلمال الفين يف
البالغة النبوية

2712

 .27موعظة الشباب

جمهولة السنة

 .17رواية حسام الدين األندلس (مسرحية)

2771

 .12النشيد الوطين التونيسي

2717

 .1رسائل الرافعي
هذه الرسائل هي جمموعة رسائل وخاصة كان يبعث هبا الرافعي إيل حممود
أىب رية (كاتب مصري ,ناقد للسنة القولية ,ومنتقد لبعض احملدثني ,وهو أحد
أركان املدرسة اإلصالحية التجديدية اليت بدأت أنوارها مع األستاذ اإلمام
حممد عبده) يف أسئلته عن نابغة األدب ,وقد اشتملت على كثري من آراء
الرافعى يف األدب والسياسة ورجاهلما ,وكان عددها  128رسالة وأكثرها
كتبها يف طنطا ,وبعض الرسالة كتبها يف اإلسكندرية والقاهرة طبعها مطبعة
دار العمرية بالقاهرة.
وقال أبو رية يف مقدمة كتاب رسائل الرافعي" :هذه هي رسائل الرافعي
أقدمها لكل ناطق بالضاد بني مشارق األرض ومغارهبا  ,بعد ما اشتد
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طلبهم هلا واتفقت رغاباهم على إذاعتها .ولقد كان نشر هذه الرسائل من
آماين العزيزة ألن هذا ما جيب على أداؤه للرافعی رمحه اهلل وجلميع الناطقني
بالضاد من مجيع أقطار األرض  ,وطاملا وددت حتقيقها من قبل لوال ما رمتين
به األقدار من مصائب فادحة يف أوالدي  ,ومصاعب متالحقة يف حيايت
حىت أصبحت ممزق القلب ,مشرد اللب ال أكاد أحسن عمال أتواله وال أجيد
أمرا أقوم به.
يضطرين الواجب إىل نشر بعض کتب ترد على من جهات خمتلفة ,
وإمنا مينعين احلياء من إثبات كل ما يرد فيها قرارة من نشر ثنای بدی مما يشبه
تزكية النفس وكرب ذلك مقتة  .فأنا أنشر الكتاب اآلين معتذرة هبذا السبب
عما تصرفت به من عباراته على قدر اإلمكان وهو بعد الرتمجة:17
 .1الرافعى عند اآلخرين
قال أبو رية رمحه اهلل" :ماذا يقول القائل عن العظيم إذا فارق وغاب عن
الناس شخصه ؟ ان غاية ما يبلغه القائل واقصي ما يصل اليه الرأثي هو أن
يتحدث عن أعماله وما أصاب الناس بفقده وبني ان كان له وخلف يعزى
بعض العزاء عن موته ,أو أنه قد وخال مكانه وعقم عن مثله زمانه هذا هو
كل ما يستطاع عمله العظيم ألن البكاء بعد موته ال جيدى ,والنحيب
اليفيد .مات فقيد العربية مصطفى صادق الرافعي وهو من يعلم كل من
يتكلم بالعربية شيخ االدب العريب بال منازع  ,وحارس لغة القرآن الكرمي غري

 11مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكي باشا واألب انستاس مارى الكرملى,
(القاهرة :الدار العمرية .د.ت) ص1 .
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مدافع  ,فماذا نقول او ماذا يقول غرينا فيه ؟ تاهلل أن األمر كما قال
الشاعر :
س فْي َها َك َال ُم
الش ْمس إيال
أَني َها َ
َما َكالَ َم ْاألَنَام يف َ
س لَْي َ
الش ْم ُ
هذا هو احلق من أمر فقدنا العظيم ,فانا ال نستطيع أن نوفيه حقه من
12
القول مهما أطلنا ومهما حققنا .
لقد نشأ فقيدنا اجلليل على حب األدب العريب فاقبل على درسه الكما
يدرسة أهلي األدب منا ,وامنا درسه درس استيعاب وحتقيق ,فاستقصی
فنونه وحفظ غرر نظمه ودرر نثره وملحه ,ووقف على أساليب ادباء العربية
كلهم من شعراء وكتاب واحاط بطرائقهم ومناحهم  ,حىت أصبح صدره
وخزانة أدب و بالغة ,وصار ال يدانية يف معرفة أسرار اللغة وروايتها أحد,
ومن مث أمكنته اللغة من ناصيتها والقت اليه مقاليدها ,يتصرف كما يشاء
فيها ,وقد آتاه اهلل ملكه بالغية وحاسة يانية قل أن يظفر مبثلهما غريه.
ولقد تعاون درسه احمليط لالدب العريب ,وملكته النادرة يف البالغة ,وذوقه
البياىن الدقيق  ,على ابتداع اسلوب يف الكتابة العربية مل يستولسواه ,ومل نر
مثله يف اجلمع بني البالغة واحلكمة واخليال والنكتة الالذعة البارعة يف
اساليب العربية مجيعا ,حىت لو انك نصبت مجلة من انشائه البليغ املنفرد
جانب مجال مثلها من انشاء کتاب العربية كلهم لبانت مجلته منها مجيعا,
ولدل سنا ضوئها على اهنا للرافعي ومن أسلوبه.

31مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكي باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص187.
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كان الفقيد الكرمي يف األدب العريب مدرسة هو استاذها ,وكان يف
االوخالق الكرمية والتمسك بآداب االسالم أمة وحده ,وكان رمحه اهلل ال
يعنيه شيء يف احلياة اال أن يرفع من شأن اللغة العربية ويبعث تراثها ,وينشر
جمدها ,وأن حيي اآلداب االسالمية الكرمية حىت يدرس هذا اجليل لغتهم
صحيحة ,ويأوخذوا باآلداب القومية والعادات الصاحلة وملا قامت فتنة
التجديد واجملددين منذ اكثر من ربع قرن مل يثبت ملدافعتها غريه وظل وحده
11
يناضل ويصاول حىت كتب له النصر.
جاء يف مقال لألستاذ وائل حفيظ وخلف نشرته جملة اجملتمع الكويتية يف
ذكرى وفاة الرافعى ( )1721-1-21بعنوان "الرافعى ...نابغة األدب
وحجة العريب" .وكتب أيضا حممد عبده إىل الرافعى"ولدنا األديب الفاضل
مصطفى أفندي صادق الرافعي ,زاده اهلل أدبًا ..هلل ما أمثر أدبك واهلل ما
ضمن ىل قلبك ,ال أقارضك ثناء بثناء ,فليس ذلك شأن اآلباء مع األبناء
ص األولياء ,وأقدم صفك على صف األقرباء "..وقال
ولكىن أعدك من ُوخلي َ

الزعيم مصطفى كامل "سيأيت يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس :هو
احلكمة العالية مصوغة يف أمجل قالب من البيان" .وقال عنه األديب عباس
خممود العقاد بعد وفاة الرافعي بثالث سنني" :إن للرافعي أسلوبا جزال ,وإن
له من بالغة اإلنشاء ما يسلكه يف الطبقة األوىل من كتاب العربية املنشئني"

39مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكي باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص181 .
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ظ شكيب أرسالن كلمة رائعة عنواهنا ب"ما وراء األكمة" صدرها بقوله
ّ وح
.11" نابغة األدب وحجة العرب,عن الرافعى "حضرة األستاذ العبقري

33
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الباب الثالث
منهجية البحث
أ .مدخل البحث ونوعه
شرح بغمان) (Bigmanوتيلور) (Taylorسنة  2781م ,أن البحث
الكيفي هو مدوخل البحث الذي تستنتج به البيانات الوصفية ,كاأللفاظ
املكتوبة أو اللغات املنطوقة أو السلوك املصدوقة .ويقال هذا البحث كيفيا ألنه
ال يستخدم فيه احلساب اإلحصائي .12شرح موليونج ) (Moleongأن املنهج
الكيفي هو البحث الذي حصل عليه منهج البحث الذي مل تستخدم املنهج
اإلحصائي ) (Statistikأو املنهج اآلوخر .وقد ظهر هذا التعريف باوختالف بني
11
املنهج الكيفي واملنهج الكمي.
من هذا الشرح ,تستخدم الباحثة يف املدوخل هو املنهج الكيفي
يعين اإلجراء الذي ينتج البيانات الوصفية املتصورة أو املقولة عن أوصاف
األفراد و احلوادث و األسباب من اجملتمع املعني 16.وهذا البحث دل على
النوع الوصفى التحليلى.

Sudartyanto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
6995),hal. 16.
11
Sudartyanto, Metodologi Penelitian Filsafat,hal. 16
1
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 6666) hal.66.
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ب.بيانات البحث ومصادرها
ح ّدد سوداريانتوا ( )2771 : 1البيانات بصفة مو ّاد البحوث هي وجد مادة
إضافية من انتخاب الكالم الذي بصفة مواد البحوث ,فيه البحث والعناصر
كون البيانات (السياق) .إذن ,البيانات هي عرضة البحث
اآلوخر الذي ّ
والسياق .البيانات الكيفي هي البيانات من الكلمات والبيانات الكمي من
األرقام (ويراتنا.)1722 ,
مث مصادر البيانات هي مراجع البحث .إذا كان الباحث استخدم املقابلة يف
مجع البيانات ,فمصادر البيانات هي املستطلعني (ويراتنا .)1722 :91 ,مصادر
البيانات يف البحث الكيفي هي الكلمات (ليكسي مولييونغ)1778 :19 ,
ومصادر البيانات هي املعلم والنمادج واجملموعة.
أما البيانات الذي استخدمتها الباحثة هي الكلمات واجلمالت يف الرسائل
الذي اشتمل أشكال التناص القرآين .ومصادر البيانات الذي استدمت
الباحثة هي كتاب رسائل الرافعي ملصطفى صادق الرافعي.
ج .أدوات جمع البيانات
أدوات مجع البيانات هي الة اليت تستخدمها الباحثة ملقياس املظاهرة العايل
أي اإلجتماعي 19.يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي
الباحثة نفسه مما يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بينات البحث.

19

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Alfabeta:Bandung
6669) h.666
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أما يف مجع البيانات فتستخدم الباحثة هذا البحث األدوات البشرية
18
أي الباحثة نفسها .مما يعىن أن الباحثة تشكل أداة مجع بيانات البحث.
د .طريقة جمع البيانات
طريقة مجع البيانات هي اخلطوة اهلامة من وخطوات البحثة  .وإهنا من
أمهية هدف البحث لنيل البيانات .وال ينال الباحث البيانات املناسبة بدون هذه
17
طريقة مجع البيانات الصحيحة.
قامت الباحثة على مجع البيانات بأنواع احلاالت و املصادر والطرق. 27
وطريقة مجع البيانات يف هذا البحث فهي طريقة الوثائق .وطريقة الوثائق الىت
استخدمتها الباحثة هي:
مرات لتستخرج منها البيانات الىت
 .2قراءة رسائل مصطفى صادق الرافعي عدة ّ
تريدها .وهذا يقال بقراءة سطحية.
 .1التقسيم والتصنيف على البيانات حسب املواد املراد حىت تشكلت البيانات
حسب التناص القرآين من منظور النص املتناص ,هل هو التناص مع القرآن أم
ال.
 .1املناقشة مع املشرف واألساتذة مما حللتها الباحثة وتناقشها إىل املراجع املتنوعة,
وأكثرها من الكتب اليت تتعلق بالنصوص املتناصة واملتناصة هبا.

Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra : Epistimologi, Model Teori
dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama) hal.51
9
Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, Hal.178
Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, Hal.178

6
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ه  .تحليل البيانات
يف هذه الفرتة شرحت الباحثة الطريقة الىت استخدمتها الباحثة يف حتليل
البيانات اليت قد مجعتها الباحثة قبله .ورأى ميالس ) (Milesو
هوبرمان) (Huberamanأن حقليل البيانات ينقسم إىل ثالثة أقسام ,هي تقديد
22
البيانات ,وتصنيف البيانات ,وعرض البيانات وحتليلها ومناقشتها .
واستخدمت الباحثة هذه األقسام يف حتليل البيانات,
وهي:
 .2حتديد البيانات :هنا ختتار الباحثة من البيانات عن األشكال التناص القرآين اليت
وقعت يف الرسائل اليت مت مجعها ما يراها مهمة وأساسية وأقوي صلة بأسئلة
البحث.
 .1تصنيف البيانات :هنا صنفت الباحثة البيانات عن التناص (دراسة أدبية) اليت
وقعت يف الراسائل ومت حتديده حسب النقاط يف أسئلة البحث.
 .1عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها :هنا تعرض الباحثة البيانات عن التناص
القرآين يف رسائل الرافعي اليت مت حتديدها وتصنيفها مث تفسرها ويناقشها وربطها
بالنظريات اليت هلا عالقة به.
و .تصديق البيانات
بعد أن حلّلت الباحثة البيانات ,يلزم على الباحثة أن تقوم بتصديق
البيانات ,ملعرفة صحة البيانات اليت قد حلّلتها الباحثة قبله .فطريقة تصديق
البيانات ثالثة ,هي:
أ .قراءة البيانات ومصادره على طريق عميق.
Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, Hal.121, 116.

22
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ب .تركيب البيانات ومصادرها الىت قد مجعها وح ّددها وصنّفها.
ج .إقامة املناقشة أو االستعراض مع أصحاهبا أو أساتذها ,ومراجعتها إىل الكتب
املرجعية حول نظرية التناص.
ز  .إجراءات البحث
تتبعت الباحثة إجراء حبثه املراحل الثالث التالية:
 .2مرحلة االستعداد :تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها
ومركزاته ,وتقوم بتصميمه ,وحتديد أدواته ,ووضع الدراسة السابقة اليت هلا
عالقة به ,وتناول النظريات اليت هلا عالقة به.
 .1مرحلة التنفيذ :تقوم الباحثة حبثه يف هذه املرحلة حبمع البيانات وحتليلها
وتصنيفها ومناقشتها.
 .1مرحلة االنتهاء :يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها .مث تقدم للمناقشة
للدفاع عنه ,مث تقوم بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات املناقشني.

39
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الباب الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها


بعد أن طالعت الباحثة كتابًا يف رسائل الرافعي عدة مرات ,حاولت الباحثة على

كشف األشكال والوظائف من التناص القرآين مبساعدة النظريات الىت ذكرها الباحثة
سابقةً ,مث حاولت بتحليلها واستنباطها كما ستشرحها الباحثة يف البيان التاىل:
المبحث األول :أشكال التناص القرآني في رسائل مصطفى صادق الرافعي

أ .التناص القرآني في الشكل المباشر
ك َهلَا
َ .2ما يَ ْفتَح اهللُ للنياس م ْن َر ْمحٍَة فَ َال ممُْس َ
قال الرافعي رمحه اهلل تعاىل:
"إننا يف وقت ال ينفذ فيه النور فال أدري كيف أشري عليك أن تنفذ أنت
ولكىن أسأل اهلل أن يهبك حظا من التوفيق فما يفتح اهلل لناس من رمحة فال
21
ممسك هلا "
ك َهلَا" أسلوبًا موازيًا يف قوله
ورد لفظ " َما يَ ْفتَح اهللُ للنياس م ْن َر ْمحٍَة فَ َال ممُْس َ
تعاىل:


   7
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   7  
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 ]39 4  9فاطر[1 :

21مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص12.
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ك َهلَا
هنا اقتبس الرافعي مصطلح" َما يَ ْفتَح اهللُ للنياس م ْن َر ْمحٍَة فَ َال ممُْس َ
"من لغة تلك اآلية لفظا إىل نص يف رسالته ,فشكل هذا التناص هو التناص
املباشر.
ك أ َْمًرا
 .1لَ َع يل اهللَ ُْحيد ُ
ث بَ ْع َد ذَل َ
قال الرافعي رمحه اهلل تعاىل:
إن الناس على وخوف وتوثب وكلهم يفزع بنفسه ويفزع من نفسه و
21
ك أ َْمًرا
لَ َع يل اهللَ ُْحيد ُ
ث بَ ْع َد ذَل َ
لقد كتب الرافعي عبارة قرآنية يف هذه الرسالة أال وهي يف لفظ
ك أ َْمًرا أسلوبًا موازيًا يف قوله تعاىل:
لَ َع يل اهللَ ُْحيد ُ
ث بَ ْع َد َذل َ
 9  9   9 
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]   7الطالق[2:
 9 
ك أ َْمًرا" من
هنا اقتبس الرافعي مصطلح " لَ َع يل اهللَ ُْحيد ُ
ث بَ ْع َد َذل َ
لغة تلك اآلية القرآنية لفظا ومعىن ودون تغري عبارة أوخرى من تلك
اآلية ,فشكل هذا التناص هو التناص املباشر.
21مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص11.
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ص ْوَها
َ .1وإ ْن تَعُد ُّْوا ن ْع َمةَ اهلل الَ ُْحت ُ
قال الرافعي رمحه اهلل:
اللهم إنه ال نعمة كالعافية واألمن َوإ ْن تَعُد ُّْوا ن ْع َمةَ اهلل الَ
" ّ
22
ص ْوَها".
ُْحت ُ
تناص الرافعي مع القرآن من قوله تعاىل:
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]النحل[28:
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]  ابراهيم[12 :
   
 9 
 
 
  

   
 
  

ص ْوَها " من
هنا اقتبس الرافعي مصطلح " َوإ ْن تَعُد ُّْوا ن ْع َمةَ اهلل الَ ُْحت ُ
لغة تلكما اآليتني القرآنية لفظا ومعىن ودون تغري عبارة أوخرى من
تلك اآلية ,فشكل هذا التناص هو التناص املباشر.
ك َوخْي ٌر َو أَبْ َقى
َ .2ورْز ُق َربِّ َ
قال الرافعي رمحه اهلل تعاىل" :فاحلمد اهلل على أنك ال تشكو إال حرارة
21
ك َوخْي ٌر َو أَبْ َقى".
املاء فإنك ترى من يشكو هلب اجلمر! َورْز ُق َربِّ َ
تناص الرافعي مع القرآن يف قوله تعاىل:
22مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص16.
21مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,
ص16.
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        7  


]       طه[212 :
 7
   
    4   
    
  9   
 9



ك َوخْي ٌر َو أَبْ َقى" من لغة تلك
هنا اقتبس الرافعي مصطلح " َورْز ُق َربِّ َ
اآلية القرآنية لفظا ومعىن ودون تغري عبارة أوخرى من تلك اآلية,
فشكل هذا التناص هو التناص املباشر.
اخلَْري َع ْن ذ ْكر َرِّيب
ب ْ
ت ُح ي
 .1أَ ْحبَْب ُ
قال الرافعي رمحه اهلل:
"وأما األسئلة اليت سألتها فالكالم فيها يطول ,واستعمال أودع متعدبا
باحلرف جائز بل هو األفصح يف تلك العبارة ألهنم يضمنون األفعال
معاين أفعال أوخرى مث يعدون الفعل املضمن باحلرف الذي كان يتعدى
ت
به الفعل اآلوخر وهذا شائع ً
جدا يف اللغة ويف القرآن ,ألىن أَ ْحبَْب ُ
اخلَْري َع ْن ذ ْكر َرِّيب ,فأحب ال يتعدى بعن ولكنه مضمن معىن
ب ْ
ُح ي
26
آثر وهكذا".
استخدم الرافعي مصطلحا من القرآن أم تناص معه يف قوله تعاىل:
1 6 

]ص[11:

26مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص89.
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اخلَْري َع ْن ذ ْكر َرِّىب "
ب ْ
ت ُح ي
َحبَْب ُ
هنا اقتبس الرافعي مصطلح " أ ْ
من لغة تلك اآلية القرآنية لفظا ومعىن ودون تغري عبارة أوخرى من
تلك اآلية ,فشكل هذا التناص هو التناص املباشر.
ض يل إذَا ْاهتَ َديْتُ ْم
َ .6ال يَ ُ
ضُّرُك ْم َم ْن َ
قال الرافعي رمحه اهلل تعاىل:
"كان وخرب اجملمع العلمي عجيبا إذ مل أعلم به إال من الصحف وقد
ضُّرُك ْم َم ْن
كتبت األوخبار عن هذا اإلنتخاب كلمة مجيلة ً
جدا " َال يَ ُ
29
ض يل إ َذا ْاهتَ َديْتُ ْم " فما علينا من فالن أو فالن".
َ
تناص الرافعي مع القرآن من قوله تعاىل:

   
 
      
   
   
 3
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] املائدة[271:



هنا اقتبس الرافعي مصطلح "ال يضركم من ضل إذا اهتديتم" من
لغة تلك اآلية القرآنية لفظا ومعىن ودون تغري عبارة أوخرى من تلك
اآلية ,فشكل هذا التناص هو التناص املباشر.
َ .9واهللُ الْ ُم ْستَ َعا ُن على هذه األيام
قال الرافعي رمحه اهلل تعاىل:
"ال أزال مشتت البال واهلل املستعان على هذه األيام نسأله تعاىل أن
28
جيعل من ذلك فرجا واطمئنانا وأن يرزقنا البشرى بعد البشرى".
29مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص217 .
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تناص الرافعي مع قوله تعاىل:
3 39 9   4     

 
 
   
  
   
 
 9  
    
  
   
     

] يوسف[28 :
هنا اقتبس الرافعي مصطلح  َواهللُ الْ ُم ْستَ َعا ُن من لغة تلك اآلية
القرآنية لفظا ومعىن ودون تغري عبارة أوخرى من تلك اآلية ,فشكل
هذا التناص هو التناص املباشر.
 .8وقد فزنا واحلمد هلل فَ ْوًزا َعظْي ًما
قال الرافعي رمحه اهلل تعاىل:
رجعت باألمس من مصر وقد فزنا واحلمد هلل فَ ْوًزا َعظْي ًما يف مجعية
27
الشبان املسلمني إذ عرضت األناشيد...
تناص الرافعي من قوله تعاىل:
 
  3  3 9  99    3 9

] النساء [91:
 
        
 
   
          



هنا اقتبس الرافعي مصطلح وقد فزنا واحلمد هلل فَ ْوًزا َعظْي ًما من

لغة تلك اآلية القرآنية          لفظا ومعىن ودون تغري عبارة
أوخرى من تلك اآلية ,فشكل هذا التناص هو التناص املباشر.
28مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص222 .
27مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,
ص229 .
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ني
َ .7وآوخ ُر َد ْع َوانَا أَن ْ
احلَ ْم ُد هلل َر ِّ
ب الْ َعالَم ْ َ
قال الرافعي رمحه اهلل تعاىل:
"فلعل الفقر هو أفضل وأمجل زينة للنبوة فلنطلب ما عند اهلل ال ما
17
عند الناس ,وآوخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني".
   9 6  

 4

]9يونس [27:
ب
هنا اقتبس الرافعي مصطلح  َوآوخ ُر َد ْع َوانَا أَن ْ
احلَ ْم ُد هلل َر ِّ
ني من لغة تلك اآلية القرآنية لفظا ومعىن ودون تغري عبارة
الْ َعالَم ْ َ
أوخرى ولكن بتغري ضمري يف كلمة َد ْع َوانَا ألن املراد هو املتكلم مع
الغري (الرافعي وأبو رية) واملكتوب يف القرآن َد ْع َوا ُه ْم بضمري الغائبني,
فشكل هذا التناص هو التناص املباشر.
اخلَْري َوُه َو َعلَى ُك ِّل َشْي ٍئ قَديْ ٍر
.27
بيَده ْ
قال الرافعي رمحه اهلل تعاىل:
"على كل حال أنا متوكل على اهلل بيده اخلري وهو على كل شيئ
12
قدير".
تناص الرافعي من قوله تعاىل:
17مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص226.
 11مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,
ص216.
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(

9     9  79 7 9 

 7  9            

]آل عمران [16:
اخلَْري َوُه َو َعلَى ُك ِّل َشْي ٍئ قَديْ ٍر
هنا اقتبس الرافعي مصطلح بيَده ْ
من لغة تلك اآلية القرآنية لفظا ومعىن ودون تغري عبارة أوخرى ولكن
بتغري ضمري يف كلمة بيَده ألن املراد هو الغائب (اهلل) واملكتوب يف
القرآن بيَد َك بضمري املخاطب ,وكلمة َوُه َو (اهلل) املكتوب يف املصحف
يك (اهلل) .فشكل هذا التناص هو التناص املباشر.
إن َ
نصريا
.22
وكفى باهلل ً
قال الرافعي رمحه اهلل تعاىل:
"أنا مشغول الفكر هذه األيام يف أمر !  ...ولكن هو اهلل وكفى باهلل
11
نصريا والسالم عليك".
ً
تناص الرافعي من قوله تعاىل:
]94 3النساء:
 
[21

نصريا" جوابًا الطمئنانه كي
فاقتبس الرافعي مصطلح "كفى باهلل ً
ال يتحذر من نصر اهلل ,ألنه قد توكل على اهلل ,وهذا األسلوب من لغة

11مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص219.
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تلك اآلية القرآنية لفظا ومعىن ودون تغري عبارة أوخرى .فشكل هذا
التناص هو التناص املباشر.
.21

وُك يل يَ ْوٍم ُه َو يف َشأْ ٍن

قال الرافعي رمحه اهلل تعاىل:
"ورمبا كان هذا اهلم مقدمة لفرج قريب أو لتعويض کنجاح ابنك يف
امتحان الشهادة فإن لكل شيء مثنه واهلموم مقدمات يف أحيان كثرية
لنعري خمبوءة وهكذا أعتقدها أنا ثقة كرم اهلل ورمحته  ..وأقنع نفسك بأن
الزمن ليس كله يف هذه األيام  ..وُك يل يَ ْوٍم ُه َو يف َشأْ ٍن" 11.
تناص الرافعي مع قوله تعاىل:
]   الرمحن:
     
 
    
   4 
  
    
   
 9         
 
[17

فاقتبس الرافعي مصطلح " ُك يل يَ ْوٍم ُه َو يف َشأْ ٍن"
كل وقت أمر يظهره على وقف ما قدره يف األزل من
وإعزاز وإذالل وإغناء وإعدام وإجابة داع وإعطاء سائل
أوخذه من لغة تلك اآلية القرآنية لفظا ومعىن ودون تغري
فشكل هذا التناص هو التناص املباشر.

من أن مراده
أحياء وإماتة
12
وغري ذلك
عبارة أوخرى.

11مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص219.
12القرآن الكرمي وهبامشه تفسري اإلمامني اجلليلني ,جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي و جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب
بكر السيوطي(دار بن كثري .د.س) ص112.
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.21

فَ ُك يل َش ْي ٍء ب َق َد ٍر

قال الرافعي رمحه اهلل تعاىل:
"فإين أظن األسرار ال تتم يف أقل من سنتني ولکنی من جهة أوخرى
أعتقد أن طريقيت يف التفكري املستمر قبل اإلقدام على العمل أفضل
وأنفع ولعله لذلك مل يتيسر يل اخلروج على املعاش إىل اآلن فلننتظر فكل
11
شيء بقدر".
تناص الرافعي من قوله تعاىل:
]9القمر[27 :
 

فاقتبس الرافعي مصطلح " فَ ُك يل َش ْي ٍء ب َق َد ٍر " تبيينًا ألىب رية أن
كل شيء له قدره ,واستخدم لغة تلك اآلية القرآنية لفظا ومعىن ودون
تغري عبارة أوخرى .فشكل هذا التناص هو التناص املباشر.
ني
.22
يف ب ْ
ضع سن ْ َ
قال الرافعي رمحه اهلل:
مصيبة هذا العصر يف األدب أنه مفلس من نقاد متفرغ للنقد
مستجمع أسبابه بصري مبذاهبه متحقق بكل وسائله .فلو وجد مثل هذا
ني ماال
وأمكنه أن جيد عيشه من عمله األديب هلدم وبين يف ب ْ
ضع سن ْ َ
16
يفعل مثله جمموع كبري من األدباء يف عصور كثرية .
11مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص112 .
16مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,
ص286.
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تناص الرافعي من قوله تعاىل:
     4 
    
    
 6       
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]9الروم[2 :
 
     8   9 

]     يوسف:
 
 
   
 
 
 9             
   
 
  
 9
[21

ني " من لغة تلكما
فاقتبس الرافعي مصطلح " يف ب ْ
ضع سن ْ َ
اآليتني القرآنية لفظا ومعىن ودون تغري عبارة أوخرى .فشكل هذا التناص
هو التناص املباشر.
صبَ َر أُولُو الْ َع ْزم
.21
َو ْ
اص ْرب َك َما َ
قال الرافعي رمحه اهلل:

"ال أكاد أمحل رأسي من الزكام وتأثريه الشديد ومل أنتفع من
اإلسكندرية  ...إال شيئا قليال .وقد أوخربتين ما ذكرت من مهومك
 ..واألوالد يف هذا الزمن نصف مهوم احلياة ولكنهم أيضا ثواب کبري
صبَ َر أُولُو الْ َع ْزم" ..
فاستعن اهلل َو ْ
اص ْرب َك َما َ
تناص الرافعي من قوله تعاىل:
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[11 : ]األحقاف9974 

صبَ َر أُولُو الْ َع ْزم " وتنصيحا
ْ فاقتبس الرافعي مصطلح " َو
َ اص ْرب َك َما
أليب رية كي يصرب على مهومه صرب أولو العزم ألن األوالد أيضا
 أوخذ تلك العبارة من لغة تلك اآلية القرآنية,نصف مهوم احلياة
 فشكل هذا التناص هو التناص.لفظا ومعىن ودون تغري عبارة أوخرى
.املباشر
ب
.26
ٌ َْوَر ْمحَةَ اهلل قَري
ب واهلل
ٌ ْ سرين ما يسر اهلل لك َوَر ْمحَةَ اهلل قَري:قال الرافعي رمحه اهلل
19
.املستعان
:قد استخدم الرافعي أسلوبا يف قوله تعاىل

  
[16

:]األعراف  
 
 
 9  

 
   
  
  
  
  4
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ب " من تلك
هنا اقتبس الرافعي الرافعي مصطلح " َر ْمحَةَ اهلل قَريْ ٌ
اآلية لفظا ومعىن ,ويسمى هذا التناص من نوع التناص املباشر ألنه ال
يتغري بعبارة أوخرى أي ليس بعبارة من فكره.

ب.التناص القرآني في الشكل غير المباشر
ُ .2ك ُّل َشْي ٍئ يَْنتَهى
قال الرافعي رمحه اهلل:
"وما أنت وحدك املسكني فقد تقدمك من ال حيصيهم إال اهلل وُك ُّل
َشْي ٍئ يَْنتَهى ,وإمنا الشأن أن ال ينزل الرجل عن حد الرجولة وما أنت
حي كما تريد أن تكون ,وال كما تريد أن تكون احلياة ,إمنا أنت حي
18
بشروط.
يف تلك الرسالة نصح الرافعي أبا رية أن املسكني ليس هو نفسه
فحسب ,فعليه أن ال يشكو ويهلع كثريا وال يزجع ألن ليس من سوى
اهلل يقدر على عد األموال ,وينصحه بالصرب على هذا اإلبتالء أل ّن كل
شيئ سوف ينتهى ويهلك.فيلزم لإلنسان أن يبذلوا باجلهد ألن اهلل يقدر
على كل شيئ وال ميكن ألحد أن يدوم حاله كما هو ,ولعل اهلل حيدث
أمرا يفرحه و يوقعه.
بعد ذلك ً
استخدم الرافعي أسلوبا من قوله تعاىل أوال:
18مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص16.
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فالنص ُك ُّل َشْي ٍئ يَْنتَهى اقتبسه الرافعي بعبارة أوخرى من قوله تعاىل


 

كف" واملراد من الكاتب
 9 
   
 

  7فكلمة "إنتهى:مبعىن بلغ هنايته أي ّ
أن تُكف كل شيئ ال سيما حال الناس يف هذه الدنيا ,ونوع هذا التناص
من التناص غري املباشر ألنه يستنتج استنتاجا ويستنبط استنباطا من النص
وهو يعرب بعبارة أوخرى لكن املعىن واملراد سيان.
 .1فكل األ َْمر هلل
قال الرافعي رمحه اهلل:
"ال أدري ملاذا ال تتفق لك اآلمال اليت ذهب زمنها كأمنا ذهب زمنك
أيضا فأنت اآلن كالشيخ على يعيش يف زمن مطلق ال يقبل التقسيم إىل
ماض وحاضر ومستقبل فكل األ َْمر هلل وانتظر ما يطلع به الغيب".
كان الرافعي ال يعرف مالسبب الذي ال يوقع آمال أيب رية منذ
زمان ومير على مرور سنه الذي قد مضى من سنوات ,فشبه الرافعي أبا
رية بالشيخ على يعيش يف زمن مطلق دون قبول التقسيم إىل ماض
وحاضر ومستقبل ,ولكنه يفوض األمر هلل ألنه يقضي كل أمور
وميسكها ,ويعطيه األمن يف قلبه بأمره أن ينتظر هذا ألمر كله ما بعد
هذا.
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:وتناص الرافعي مع القرآن يف قوله تعاىل
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 "  ِل
األمْر  ُكلُّهُ ل ل
َّقُ ْل إن
َ

:]الروم9

اقتبس الرافعي فكل األ َْمر هلل األوخذ من قوله تعاىل

 " فكل مراد هذه اآليات الثالثة بعمىن أن مجيع  
   
 " " و  
    
 
 ونوع هذا التناص من التناص غري املباشر ألنه يستنتج,األمور هلل وحدة
استنتاجا ويستنبط استنباطا من النص وهو يعرب بعبارة أوخرى لكنها يف نفس


.املعىن واملراد

ٌ أَ ين َر ْمحَةَ اهلل َواس َعة.1
:قال الرافعي رمحه اهلل
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كبريا وال
غلوا ً
"فإين أراك ترتفع نازال ...ومعىن هذا أنك تغلو يف نظرك إيل ً
أوخريا من الواصلني ...وأي وصول يا أبا
تزال تزيد ومها ووسو ً
اسا حىت جعلتين ً
رية وأنا أكاد أهلك مما يف نفسى ومما اقرتفت ومما أقرتف على أ ّن َر ْمحَةَ اهلل
َواس َعةٌ وال تضيق على مثلى ومثلك ,فدع هذه الوساوس وال حتاول أن
17
ختدعىن عن نفسي"..
يف تلك العبارة يبدوا كأن أبا رية يشعر باخلطر حييبط بالرافعي ألن أصابه
املريض عنيف أو التيفود حىت ينقص صحته ,فالرافعي ال يديد منه الوسواس
وغلو اإلهتمام حىت يغلو غلوا كبريا ألنه يصرب هبذا املرض وتيقن أن رمحة اهلل
لعباده واسعة.
فتناص الرافعي مع القرآن يف قوله تعاىل:
479
 99 
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]       9  األعراف:
[156

ت ُك يل
اقتبس الرافعي أَ ين َر ْمحَةَ اهلل َواس َعةٌ األوخذ من قوله تعاىل " َوَر ْمحَيت َوس َع ْ
َشْي ٍئ " فكل مراد هاتني األيتني بعمىن أن اهلل يوسع رمحته لكل شيئ ,ونوع

هذا التناص من التناص غري املباشر ألنه يستنتج استنتاجا ويستنبط استنباطا
من النص وهو يعرب بعبارة أوخرى لكنها يف نفس املعىن واملراد.

17مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص11.
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 .2األمور مرهونة
قال الرافعي رمحه اهلل:
"أما ما ذكرت من معارضة البكرية والعمرية فَ َق ْد أُلْقى على هذا اإلقرتاف
مر ًارا ولكن الوقت مل حين للعمل ومىت حان فعندى أعمال أوخرى على أن
67
األمور مرهونة بأوقاها"
كان الرافعي قد مر باملعارضة البكرية والعمرية وهذا الفعل ألقاه مرارا
والزمن مل حين للعمل والكسب ,فعندما جاء حينه فله كسب آوخر وأعمال
متنوعة ,واألمور كلها مرهونة أي مسؤولة مبا فعل وتُقضى أوقاها .هذه هي
اعتبارا وحربة وتنصيحا أليب رية أن كل أمور مرهونة أي مسؤولة .فاستخدم
الرافعي أسلوبا من القرآن يف قوله تعاىل:
] املدثر[18 :
  
 6 
  
  
 
  
 

اقتبس الرافعي مصطلح "األمور مرهونة" األوخذ من قوله تعاىل
فمراد هذه اآلية بعمىن أن كل أمور مرهونة أي مسؤولة من عند اهلل,
فاستنبط الرافعي استنباطا من ذلك النص القرآين وهو يعرب بعبارة أوخرى
لكنها يف نفس املعىن واملراد.
 .1واألمور بيد اهلل

"رهْي نَةٌ "

َ

قال الرافعي رمحه اهلل:

67مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص11.
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أشاروا على باالنصراف عن فكرة املعاش ألن فيها وخسارة كبرية
62
.وضياع فائدة مرجوة إن شاء اهلل واألمور بيد اهلل
من عبارة الرافعي السابقة قد مر بأسلوبه لكن من حيث مراده قد
:تناص مع القرآن يف قوله تعاىل
       69     9
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:]الروم9

يف تلك اآلية ال يظهر إما كلمة واحدة من "يد" أي ال يذكر فيه كلمة
"  هذا الدال      
   
   "" و  
   
 " "بيَد اهلل" ولكن بكلمة
على أن امللك هلل وامللك يصور بكلمة "اليد" كناية منه ألن باليد ميسك
, رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,مصطفى صادق الرافعي62
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كل شيئ وهو اهلل ميسك كل شيئ وميلك كل شيئ ,فيسمى هذا التناص
من تناص غري املباشر ألنه يستنتج استنتاجا من تلكما اآلية ولكن بعبارة
أوخرى من كاتبه نفسه.
ص ُر م َن اهلل
 .6والني ْ

قال الرافعي رمحه اهلل تعاىل:
أما نشيد العقاد فعندي وخربه من األول وهو أراد أن يعارض به
اسلمی يا مصر ليجد شبان الوفد نشيدا آوخر غري نشيد الشبان
اآلوخرين ,ولكن نشيده مل يتيسر ,وشبان الوفد يف طنطا حاولوا
61
ص ُر م َن اهلل ال من غريه.
حفظه و إلقاءه فلم يستطيعوا ,والني ْ

من عبارة الرافعي السابقة قد مر بأسلوبه نفسه لكن من حيث
مضمونه قد تناص مع القرآن يف قوله تعاىل:
    3 9 
 9    6
  
9   99  9
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]البقرة:

[122

61مصطفى صادق الرافعي ,رسائل الرافعي ويليه الرسائل املتبادلة بني شيخ الغروبة أمحد زكى باشا واألب انستاس مارى الكرملى,

ص192.
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[21

:]الصاف

[2 :]النصر
  
 9  
   
    
  

يف تلك اآلية األربعة كلها كانت تبني على أن النصر من اهلل وحده وليس
, ومن تلك اآلية تأثر هبا الرافعي يف تعبريه حني كتابة الرسالة,من غريه
 وهو يستنتج استنتاجا,لكن ليس بشكل مباشر يف نسخ أسلوب القرآن
ويستنبط استنباطا من النص وهو يعرب بعبارة أوخرى لكنها يف نفس املعىن
.واملراد


 وظائف التناص القرآني في رسائل مصطفى صادق الرافعي:المبحث الثانى
 التأكيد على عمومية الموضوعات.أ
ك فَ َال ُم ْرس َل لَهُ م ْن
ْ وما ميُْس
َ  (( َما يَ ْفتَح اهللُ للنياس م ْن َر ْمحٍَة فَ َال ممُْس.2
َ ,ك َهلَا
[1: ]فاطر.))احلَكْي ُم
ْ بَ ْعده َوُه َو الْ َعزيْ ُز
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يف تلك اآلية تبني مصطلح ( ما يفتح اهلل للناس من رمحة) کرزق ومطر (
فال ممسك هلا وما مبسك ) من ذلك ( فال مرسل له من بعده ) أي بعد
61
إمساكه ( وهو العزيز ) الغالب على أمره يف (احلكيم) يف فعله.
فمن ذلك البيان تأثر به الرافعي ليخاطب صاحبه حينما تكلم الرافعي
أن النور ال ينفذ أي ال يثمه يف ذلك الزمن وال يعرف كيف يدل على أن
ينفذ صاحبه بيد أنه يتمىن أن يعطيه النجاح والفتح عليه ألن رمحة اهلل
وفضله لعباده ال مانع له أي ال ممسك لرمحته .فقرر الرافعي أن ال ييئس
الناس من رمحة اهلل ألن إذا قدر اهلل على إتيان رمحته لعباده فال ميكن ألحد
أن ميسكها ومينعها.
إذن هذا تشجيعا وتنصيحا أليب رية وللناس مجيعا أن يدوم على دعاء
اهلل و رجاءًا من رمحته دون أن نيئس ,ألن ال أحد مينع هذه الرمحة ,فمن
هذه العبارة تكون دليال أن وظيفة هذا التناص لتأكيد على عمومية
املوضوعات فيه.
.1

9         7  


]       طه[212 :
 7
   
    4  
    
  9
يف تلك اآلية يراد ب (وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا) اصنافًا
(منهم زهرة احلياة الدنيا) زينتها وهبجتها (لنفتنهم فيه) بأن يطغوا (ورزق
62
ربك) يف اجلنة (وخري) مما أوتوه يف الدنيا (وابقی) ادوم.
61القرآن الكرمي وهبامشه تفسري اإلمامني اجلليلني ,جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي و جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب
بكر السيوطي(دار بن كثري .د.ت) ص212 .
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حينما نصح الرافعي أبا رية بأن يقرظ اهلل دائما يف حياته ألنه ال يشعر
حرارة املاء اليت تؤذي جلده ولكنه يرى من يشكو ويزجع بقطعة متقدة من
النار أو الظلم الشديد ,ويؤمنه بعبارة أن رزق اهلل الذي أويت إليه وخري
وأبقى.
نصح الرافعي أبا رية بأن يقرظ اهلل دائما يف حياته ألنه ال يشعر حرارة
املاء اليت تؤذي جلده ولكنه يرى من يشكو ويزجع بقطعة متقدة من النار أو
الظلم الشديد ,ويؤمنه بعبارة أن رزق اهلل الذي أويت إليه وخري وأبقى.
فيه تعالق مع قول اهلل تعاىل يف سورة طه ( 212:وال متدن عينيك إىل ما
متعنا به أزواجا ) اصنافًا ( منهم زهرة احلياة الدنيا ) زينتها وهبجتها (
لنفتنهم فيه ) بأن يطغوا (ورزق ربك ) يف اجلنة ( وخري ) مما أوتوه يف الدنيا
( وابقی ) ادوم 61.وكانت وظيفة تلك العبارة هي التأكيد على عمومية
املوضوعات يف تلك الرسالة.
.1
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]املائدة[271:
ب خبرب اجملمع العلمي
كان مضمو هذه الرسالة هو أن الرافعي أُعج َ
الذي كان علمه من الصحف مث يعلق اإلنتخاب بكتابة كلمة "ال يضركم
من ضل إذا اهتديتم" أم ليس له من مضل إذا اهتدى ,فليس يضره فالن.


62القرآن الكرمي وهبامشه تفسري اإلمامني اجلليلني ,جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي و جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب
بكر السيوطي(دار بن كثري .د.ت) ص112.
61القرآن الكرمي وهبامشه تفسري اإلمامني اجلليلني ,جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي و جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب
بكر السيوطي(دار بن كثري .د.ت) ص162.
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يف هذه الرسالة تعالق بقوله تعاىل يف سورة املائدة( 271:يا أيها
الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) أي احفظوها وقوموا بصالحها ( ال يضركم
من ضل إذا اهتديتم ) قيل املراد ال يضركم من ضل من أهل الكتاب وقيل
املراد غريهم حلديث أيب ثعلبة اخلشين  :سألت عنها رسول اهلل فقال  :ا
ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحة مطاعا وهوى متبعة
ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك  ,رواه احلاكم وغريه
66
( إىل اهلل مرجعكم مجيعا فينبئكم مبا كنتم تعملون ) فيجازيكم به.
وكانت هذه العبارة تكون دليال أن وظيفة هذا التناص لتأكيد على عمومية
املوضوعات فيه.
9    9  79 7 9 ( .4
  

  
 7
      
 9  
 
      
   
 
     
         
  
 
]   آل عمران [16:
   
 


قال الرافعي يف رسالته عن رأيه يف التنومي املغنطيسى أنه توكل على اهلل ىف
كل حال توقعه ,ألن اخلري والشر بقدرة اهلل وهو قدير على كل شيئ.
يف تلك العبارة السابقة متعلة ومقتبس من قول اهلل تعاىل يف سورة آل
يك َعلَى ُك ِّل َشْي ٍئ قَديْ ٌر)
عمران(16:بيَد َك) بقدرتك ( ْ
اخلَْي ُر) أي والشر (إن َ

 66القرآن الكرمي وهبامشه تفسري اإلمامني اجلليلني ,جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي و جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب
بكر السيوطي(دار بن كثري .د.ت) ص211 .
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 69.فهي التأكيد على عمومية املوضوعات اليت يتناوهلا النص من وخالل
تقاطعه مع نصوص أوخرى تعاجل املضامني نفسها.
.1
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]يونس [27:


   9  
  
 
 
   
متىن الرافعي يف حاله ذلك الزمن أن يكون الفقر أفضل وأروع زينة للنبوة
وهو يدعوا ويطلب ما من عند اهلل ال من عند الناس ويف آوخر قوله يقرظ
وحيمد اهلل "وآوخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني"فتناص مع القرآن يف
سورة يونس  (27:دعواهم فيها ) طلبهم يشتهونه يف اجلنة اهلل أن يقولوا (
سبحانك اللهم ) أي يا اهلل ,فإذا ما طلبوه وجدوه بني أيديهم ( وحتيتهم)
فيما بينهم ( فيها سالم وآوخر دعواهم أن ) مفسرة ( احلمد هلل رب العاملني
)  ,ونزل ملا استعجل املشركون العذاب  68:وكانت وظيفة التناص من تلك
العبارة هي التأكيد على عمومية املوضوعات.
]   النساء:
   
    
      9   
    
     4 
 3
   
 
    
  
   
   .6
[21

69القرآن الكرمي وهبامشه تفسري اإلمامني اجلليلني ,جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي و جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب
بكر السيوطي(دار بن كثري .د.ت) ص53.
68القرآن الكرمي وهبامشه تفسري اإلمامني اجلليلني ,جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي و جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب
بكر السيوطي(دار بن كثري .د.ت) ص177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

57

وقد شعر الرافعي بالتعب ألن األعمال الكثرية تشغله وكثرة
التفكر يف تلك األمر ,بيد أنه متيقن هبذه املشكالت سوف تيسر سريه
وسينصره اهلل ,ويف هذه احلالة ما زال الرافعي يعظم كالم اهلل بلفظ "
نصريا"  ,هذا املوضوع عموم للناس إذا كان لديهم شغولة
وكفى باهلل ً
فسوف ينصرهم اهلل ألنه الصري الوحيد.
]  الرمحن:
  
     
 
    
   4 
  
    
   
 9         
  .9
[17

وبني الرافعي يف رسالته أن لكل مهوم فرح ,وقبل فرح فال بد للناس أن مير
وخريا أم
ويذوق صعوبة يف األمور ,ألن كل األعمال هلا مثرة إما كانت ً
شرا ,هذه العبارة تستخدم من مصطلح "وُك يل يَ ْوٍم ُه َو يف َشأْ ٍن" الذي
ً
ذكر يف القرآن ويدل جلميع األوقات كانت يف أمورها ,فالنص يف هذا
املوضع عموم ليعاجل املضامني يف نص قبله.
]9 القمر[27 :
 
    
  
  
 
 
     .8

للرافعي عزمية قوية يف أن قبل األعمال فال يفر من التفكري
املستمر وهو أفضل له كي يسهل يف األمر أي لديه تصمم قبل
الفعل ,لكن هو متوكل على اهلل ودعا أبا رية كي ينتظر قدره بعد قليل
ألن كل شيئ ُوخلق بقدره ,ومن ذالك يدل أن الرافعي يدعو ويطمئن
اجلميع بأن نتيقن أن كل شيئ قدره اهلل ,وعلى الألهم ال بد لنا
تأكيدا على عمومية هذا املوضوع.
احملاولة والبذل يف األمورً ,
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[2 :]الروم
     8   9 
[21 : ]يوسف 
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  4  4       9    

[11 : ]األحقاف997

شعر الرافعي أن نقاد األدب قليل ويصور قليل أم مسكني يف
 ويصور الرافعي املسكني من النقاد باملفلس,بضع أي يف عدة سنني
 هذا.كالنقصان من الفلوس ألن النقاد مهم لتفتيش األدب وتطوره
اص ْرب َك َما
رجاءا
ً
ْ  َو.وتأكيدا للجميع أي للعموم كي يكثرون النقاد األدب
صبَ َر أُولُو الْ َع ْزم
َ
تعالق الرافعي أمره بآية ذُكرت يف القرآن وذكره حني كتابة
رسالته أليب رية وهو يف ثقل بأمله حىت تأثر بالزكام شديد التأثري بزيادة
يؤمنه كي يصرب على ما
ّ  ولكن دائما,اوخرب السيئ من مهوم أيب رية
 والصرب املراد هو,أصابه وطلب العون من اهلل مث يعيد بنصيحة الصرب
كما صرب أولو العزم من الرسل وال يستعجل يف األمور إال يف األمور
.احلسنات
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[11 :]األعراف

.22

 
  
 
 
 9  

 
  

قد استخدم الرافعي أسلوبا يف ذلك قوله تعاىل ويوجد ثقة كبرية يف
نفس الرافعي بأن كل سرور الذي أنعم اهلل على أيب رية سوف يسره
 وهذه العبارة,أيضا و ال يشك يف رمحة اهلل ألنه قريب ووخري املستعان
تدل على أن موضوعها عامة ويؤكد الرافعي بقوله تعاىل " َوَر ْمحَةَ اهلل
"ب
ٌ ْقَري
  9   9  9   9 

.21
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[2:]الطالق   7
 9  
   
 
  

يف العبارة السابقة قال الكاتب أن الناس يقعون يف حالة اخلشية وتطوع
 لكن يبدوا كأهنم ال يثقون على ما أهاب اهلل هلم من فضائله,يف اخلري
 لكن معظمهم خيافون على,فاحلقيقة أن لديهم احتمال وقدرة يف أنفسهم
 ويف هناية قوله يستخدم أسلوبا من,أنفسهم أي يفزعون من لديهم أنفسهم
 أي,أمرا ال تتوقعه فرتاجعها
ً القرآن مبعىن لعل اهلل حيدث بعد ذلك الطالق
(ال تدري لعل اهلل حيدث بعد ذلك ) الطالق) امرأ ) مراجعة فيما إذا كان
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واحدة أو اثنتني  67.هذا املراد من تلك اآلية ,لكن املراد من الرافعي أنه
أمرا جترئه ويوثقه .فكانت وظيفة من هذا
يتمىن أن حيدث بعد ذلك اخلوف ً
التناص هي التأكيد على عمومية املوضوعات.
]9  .21النحل[28:
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]9ابراهيم[12 :
اعرتف الرافعي بنفسه إىل اهلل أن نعمة الصحة والعافية واألمن هي أشد
وأهم نعم ,فاإلنسان إذا كان حاله يف االصحة والعافية فيقدر أن يفعل
األشياء إما الدنيوية أواألوخروية ,وسوى هذه النعم نعم أوخرى اليت ال يقدره
اإلنسان ع ّدها واحصائها لكثرها.
وهناك التعالق مع قوله تعاىل يف سورة إبراهيم( 12:وأتاكم من كل ما
سألتموه ) على حسب مصاحلكم ( وإن تعدوا نعمة اهلل ) مبعىن إنعامه ( ال
حتصوها ) ال تطيقوا عدها ( إن اإلنسان ) الكافر ( لظلوم کفار ) كثري
الظلم لنفسه باملعصية والكفر لنعمة ربه 97.وكانت وظيفة من هذا التناص
هي التأكيد على عمومية املوضوعات.

67

القرآن الكرمي وهبامشه تفسري اإلمامني اجلليلني ,جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي و جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب

بكر السيوطي(دار بن كثري .د.ت) ص116.

97القرآن الكرمي وهبامشه تفسري اإلمامني اجلليلني ,جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي و جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب

بكر السيوطي(دار بن كثري .د.ت) ص167.
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احل َجاب
تب ْ
ب ْ
ت ُح ي
اخلَْري َع ْن ذ ْكر َرِّىب َح يىت تَ َو َار ْ
َحبَْب ُ
".22فَ َق َال إ ِّىن أ ْ
] ص [ 11:
هذه الرسالة عن جواب الكلمات اللغوية والنحوية ,فالرافعي أجاب
بتعليق اجلواب سابقا قبل أن تصل رسالة اجلواب إليه ,وهو ال يزال يقرظ
وحيمد اهلل بذكر ربه دائما ألنه حيب اخلري عن ذكر ربه.
فقد تعالق بقوله تعاىل يف سورة ص ( 11:فقال إين احببت ) أي :
اردت (حب اخلري ) أي اخليل ( عن ذكر ريب ) أي صالة العصر (حىت
92
توارت) أي الشمس ( باحلجاب ) أي اسرتت مبا حيجبها عن األبصار.
ووظيفة من هذا التناص هي التأكيد على عمومية املوضوعات.
.21

    3 3 9  99    3 9

]             النساء [91:



عظيما يف
فوزا
كان الرافعي عاد إىل مصر منذ األمس وشعر بالفوز ً
َ
مجعية شبان املسلمني حبمد اهلل.
تداوخل نص القرآين يف قوله سابقا وتعالق مع قوله تعاىل يف سورة
افرا من
النساء( 91:لَْيتَين ُكْن ُ
ت َم َع ُه ْم فَأَفُ ْوَز فَ ْوًزا َعظْي ًما) أي أوخذ حظًا و ً
الغَنيمة 91.كانت وظيفة هذا التناص هي التأكيد على عمومية
املوضوعات.
92القرآن الكرمي وهبامشه تفسري اإلمامني اجلليلني ,جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي و جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب
بكر السيوطي(دار بن كثري .د.ت) ص216 ..
91القرآن الكرمي وهبامشه تفسري اإلمامني اجلليلني ,جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي و جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب
بكر السيوطي(دار بن كثري .د.ت) ص87.
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ب .إعادة قرائة النصوص المقتبسة في ضوء النص الجديد الراهن


.2



 3399 4 

 ]  يوسف[28 :
   
  
 
   
 
 9  
    
  
   
 
قال الرافعي أليب رية أن ال يزال اهتمام مشتت ,وهو تيقن أن اهلل وخري
املستعان على أيامه ويدعو اهلل كي جيعل عونه يف سعادة وأمني واطمئنان
ويرزقه بشرى بكثري.
فتعالق ذلك النص مع نص من قوله تعاىل يف سورة يوسف ( 28:واهلل
املستعان ) املطلوب منه العون ( على ما تصفون ) تذكرون من أمر يوسف
 91.وكتب الرافعي ذلك التناص القرآين مرتني ,أوال يف الصفحة 222
بعنوان "نشيد اسلمي يا مصر" مث يعيد ذلك التناص يف الصفحة 127
بعنوان الرسالة "ما بذله يف مقالة حافظ" ومن هذا الدليل كانت وظيفته
هي إعادة قراءة النصوص املقتبسة يف ضوء النص اجلديد.


ج .التعبير عن أيدولوجيا السارد وموقفه من األحداث الدينية
.2
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]القصص[88 :

91القرآن الكرمي وهبامشه تفسري اإلمامني اجلليلني ,جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي و جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب
بكر السيوطي(دار بن كثري .د.ت) ص119 .
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 ويف رسالة الرافعي أليب رية كثري,كل شيئ يف هذه الدنيا سوف ينتهى ويهلك
من نصائحه تنبيها له وتشجيعا ويعرب ما بباله من األفكار كي ال حيزن الناس
 ووظيفة هذا التناص هو التعبري عن,دائما باإلبتالء وكل شيئ سوف ينتهى
.أيديولوجيا الشارد وموقفه من الواقع واألحداث الذى قد مر هبا الرافعي
 9        69     9
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: ]الرعد      4       
[12
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 6       
   
   

 
 
 
   
[2

:]الروم9

 هلل واهلل يفعل ما,يف تلكما اآليتني السابقتني كالمها تبينان عن األمور كله
 واقتبس الرافعي من شكل غري املباشر بعبارة "كل األمر,يشاء يف هه األمور
,مطيعا بالدين فكالمه يعلق بكالم الدين
ً هلل" قد كان يف حيات الرافعي
.فمن هذا وظيفة ها التناص للتعبري عن أيدولوجيا الشارد فيه
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[156:]األعراف

ت
ْ اقتبس الرافعي أَ ين َر ْمحَةَ اهلل َواس َعةٌ األوخذ من قوله تعاىل " َوَر ْمحَيت َوس َع
,ُك يل َشْي ٍئ " فكل مراد هاتني األيتني بعمىن أن اهلل يوسع رمحته لكل شيئ

ونوع هذا التناص من التناص غري املباشر ألنه يستنتج استنتاجا ويستنبط
.استنباطا من النص وهو يعرب بعبارة أوخرى لكنها يف نفس املعىن واملراد
[18 :]املدثر  
  
 6 
  
  
 
   
  .2

الرافعي قد مر باملعارضة البكرية والعمرية وهذا الفعل ألقاه مرارا
 فعندما جاء حينه فله كسب آوخر وأعمال,والزمن مل حين للعمل والكسب
 هذه هي. واألمور كلها مرهونة أي مسؤولة مبا فعل وتُقضى أوقاها,متنوعة
 فاستخدم.اعتبارا وحربة وتنصيحا أليب رية أن كل أمور مرهونة أي مسؤولة
مصطلحا من قوله تعاىل " َرهْي نَةٌ"فمراد هذه اآلية بعمىن أن
اقتبس الرافعي
ً
 فاستنبط الرافعي استنباطا من,كل أمور مرهونة أي مسؤولة من عند اهلل
.ذلك النص القرآين وهو يعرب بعبارة أوخرى لكنها يف نفس املعىن واملراد
       69     9
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[12 :]الرعد
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[27 :] العنكبوت
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[21

:]الصاف
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]النصر[2 :
  
 9  
   
    
  

يف تلك اآلية األربعة كلها كانت تبني على أن النصر من اهلل وحده وليس
من غريه ,ومن تلك اآلية تأثر هبا الرافعي يف تعبريه حني كتابة الرسالة,
لكن ليس بشكل مباشر يف نسخ أسلوب القرآن ,وهو يستنتج استنتاجا
ويستنبط استنباطا من النص وهو يعرب بعبارة أوخرى لكنها يف نفس املعىن
واملراد.
ومن عبارة الرافعي السابقة قد مر بأسلوبه لكن من حيث مراده قد
تناص مع القرآن يف تلك اآلية أن ال يظهر إما كلمة واحدة من "يد" أي
ال يذكر فيه كلمة "بيَد اهلل" ولكن بكلمة "

 
 
   
 "  و"   
   


  "  هذا الدال على أن امللك هلل وامللك يصور بكلمة "اليد" كناية
منه ألن باليد ميسك كل شيئ وهو اهلل ميسك كل شيئ وميلك كل شيئ,
فيسمى هذا التناص من تناص غري املباشر ألنه يستنتج استنتاجا من
تلكما اآلية ولكن بعبارة أوخرى من كاتبه نفسه.
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الباب الخامس
الخاتمة


وشكرا هلل على عونه حىت تبلغ الباحثة إىل هذه اخلطوة األوخرية يف كتابة
محدا
ً
ً
البحث ,ويف أثناء كتابته قد مرت ببذل جهدها الستنتاج وخالصة هذا البحث كي
عرف فائدها .فهذا الذي سوف حتضره الباحثة االستنباط التايل:
تُ َ
أ.نتائج البحث
 .2وجدت الباحثة التناص القرآين يف رسائل الرافعي أي تداوخل النص القرآين يف نص
رسائله إثنا وعشرين نصا ,ستة عشر نصا من التناص القرآين على الشكل املباشر و
ستة نصوص من التناص القرآين على الشكل غري املباشر.
 .1ويف التناص القرآين الذي قد وجدته الباحثة على الشكلني السابقني ,فكل هلما
وظائف خمتلفة ,فكشفتها الباحثة من الوظيفة التأكيد على عمومية املوضوعات هلا
مخسة عشر نصا من التناص القرآين على الشكل املباشر ,ومن وظيفته إعادة قراءة
النصوص املقتبسة يف ضوء النص اجلديد هلا نص واحد من التناص القرآين على
الشكل املباشر ,فكل وظيفة التناص القرآين على الشكل غري املباشر وعدده ستة
نصوص للتعبري عن أيدولوجيا السارد وموقفه من األحداث الدينية.
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ب .اإلقتراحات
يف هذا البحث الذي بذلت جهدها الباحثة لكشفه ال بد من النقصان ,ولكن عسى
أن يكون هذا البحث نافعا لزيادة املرجع أو النظرية ملن سوف يبحث عن علم النص
وخصوصا .والرجاء من القارئ هذا البحث وجلميع الباحثني ما بعدها ألن
والتناص
ً
يكون البحث أحسن مبناهج خمتلفة وطريقة أبسط من البحث السابق.
هذا الذي ما تقدره الباحثة على إحضاره ,فالتقريظ هلل وحده على عونه يف إهناء
يتم ,فكل شيئ إذا ما مت نقصان ,وجعلنا اهلل من أهله
هذا العمل البحث الذي ال ّ
بوسيلة تعلم هذا العلم لنشر شرائعه إن شاء اهلل.
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