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دالئل التوحيد والنبوة بين النص القرآني ونصوص من  

 في ضوء مفهوم التناص  شعر بوشكين
 

     

 د. سعد عدوان وهيب
 كلية التربية للعلوم االنسانية

 جامعة ديالى

 العراق

   
 

 الخالصة
شعر بوشكين في ضوء مفهوم  يدرس هذا البحث )دالئل التوحيد والنبوة بين النص القرآني ونصوص من 

( ، واعني به  التناص القرآني ، وهو ما لم يلتفت له الباحثون الذين درسوا شعره من قبل ، وبعد ان يقدم التناص

الباحث مهادا نظريا موجزا يتضمن تعريفا عن الشاعر بوشكين وسيرته في سطور ، وكذلك التعريف بمصطلح 

د نال حظا وافرا في الدراسات األدبية ، ينتقل الباحث بعد ذلك إلى دراسة التناص الذي على الرغم من حداثته فق

نماذجه الشعرية التي تشكلت عبر تناصات قرآنية ، دراسة وصفية تطبيقية ، وهذا يعني مدى انعكاس الثقافة 

 اإلسالمية على ابداعات عمالقة شعراء الغرب وكتابه . 

                                         

 

 

 

The Signs of Tawheed and Prophecy between the Qur'anic 

Text and Texts of Pushkin Poetry In The Light of the 

Concept Of Harmony 
 

 

ABSTRACT 
This study   examines the signs of Tawheed and Prophecy between the Qur'anic text 

and texts of Pushkin poetry in the light of the concept of harmony. I mean the Quranic 

interrelationship, which was not noticed by the researchers who studied his poetry 

before, and after the researcher presents a brief theoretical quiz containing a definition 

of Shaarbushkin and his biography In addition to the definition of the term, which, 

despite its modernity, has gained considerable success in literary studies, the 

researcher then goes on to study his poetic models, which were formed through 
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Quranic recitations, a descriptive applied study. This means the extent to which 

Islamic culture is reflected in the creations of Western poets and writers. 

 المقدمة                                                                                          

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه وسلم ومن وااله ...         

 وبعد : 

يشكل النص القراّني مكونا جوهريا من مكونات الشعر العالمي ، الن القرآن الكريم جاء إلى الناس كافة ، وهو  

ريم شغل العرب وغير العرب بجرسه يخاطب كل الجماعات البشرية من دون استثناء ، لذلك فأن القراّن الك

شأنه  –العذب ، وروعة فصاحته وبالغته ، فأخذوا يعكفون على قراءته ودراسته ، وبذلك ال يخلو الشعر الغربي 

من توظيف التناص القرآني الذي يكسب نصوصهم الشعرية رونقا ،وجماال، ومصداقية في  –شأن الشعر العربي 

رآني خطابا كونيا يحاكي أفراد المجتمعات اإلنسانية كافة ؛كي يتسنى لها الخطاب . فضال عن أن الخطاب الق

 الرقي والتقدم االنساني   .

إن القارئ لشعر ) بوشكين ( يظهر له بوضح حرص الشاعر الغربي على توظيف النص القرآني في شعره ، 

دالئل التوحيد والنبوة بين النص ومن هذا المنطلق يعود سبب اختياري لهذا الموضوع الذي جاء تحت عنوان ) 

القرآني ونصوص من شعر بوشكين : في ضوء مفهوم التناص ( ، ومن هنا تأتي أهمية البحث من اجل الكشف 

 عن مدى  التأثير الذي تركهما القرآن الكريم والسيرة النبوية في شعره  .

لروسي ( للدكتور مكارم الغمري مبينا واعتمدت في هذا البحث على كتاب ) مؤثرات عربية وإسالمية في األدب ا

 بوساطته شعر الشاعر الذي كان غارقا بالتناصات القرآنية . 

لقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه على مدخل ومطلبين وخاتمة ، إذ اشرُت في المدخل إلى أمرين األول :    

االمر االخر فقد تطرقت فيه تحدثت فيه عن سيرة الشاعر الروسي بوشكين وعالقته بالشرق بشكل موجز ، اما 

إلى مفهوم التناص ، إذ بين الباحث فيه مفهوم التناص عند الناقدة ) جوليا كريستيفا ( ، وهنا لم يكن ثمة شيء 

جديد ، فكما عرف النقد الغربي مفهوم التناص بوصفه مصطلحا مولدا لنصوص غائبة في نصوص حاضرة 

 لكن تحت تسميات اخرى ذكرها الباحث في تضاعيف هذا المطلب . كذلك عرف النقد العربي القديم هذا المفهوم

وفي المطلب األول : تحدثت فيه عن التناص القرآني وأثره في شعر بوشكين ، وذلك عن طريق اإلشارة إلى    

بعض الموضوعات اإلسالمية التي كانت شائعة في شعره وأهمها ، توحيد هللا وتمجيده ، والثناء عليه ، واإليمان 

باهلل واللجوء اليه ،واإليمان بالمالئكة ، واإليمان بالبعث والنشور ، أما المطلب الثاني فقد تحدثت فيه عن الصفات 

الَخلقية والُخلقية لشخصية الرسول ) عليه الصالة والسالم ( بين النص القرآني وشعر بوشكين ، الصفات التي 

 ميزه هللا بها عن بقية َخلقه . 

وذكر الباحث في نهاية البحث خاتمة تضمنت اهم النتائج التي توصل اليها ، واثبت بعد ذلك اهم المصادر   

 وفيه امران :.  مدخل                                     والمراجع التي اتكأ عليها الباحث في كتابة هذا البحث 

 بوشكين في سطور  -األول

 حول نشأة الشاعر وحياته       -

بل المضي بالحديث عن نشأة الشاعر الروسي الكسندر بوشكين ، البد من التذكير هنا هو ان الباحث في هذا ق

االمر ليس بصدد ذكر كل ما يتعلق بنشأة هذا الشاعر ، بل من اجل االلمام والوقوف عند اهم المحطات التي كانت 

 في حياته وشعره .

 والدته : -

م ، ونشأ في إسرة  9911يونيو عام   6سرحي الكسندر بوشكين في موسكو في ولد الشاعر والكاتب والروائي والم

أرستقراطية نبيلة تعشق الفنون واآلداب 
(9)

 . 

لقد كان الشاعر يملك نصيبا كبيرا من الثقافتين الروسية والفرنسية ، إذ كان يجيد االخيرة لغة وثقافة ، لكونه قد 

تربى كإقرانه من ابناء الطبقة االقطاعية االرستقراطية على يدي مربين فرنسيين 
(2)

االمر الذي ادى ببوشكين   

رنسية إلى قراءة القّراّن الكريم باللغتين الروسية والف
(3)

توفى الشاعر وهو في الثامنة والثالثين من عمره  في يوم  

م  ؛نتيجة مؤامرة دبرت ضده من داخل البالط الملكي الحالكم حينذاك9339التاسع والعشرين من يناير عام 
(4 )

. 
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 تعليمه : -

لتي كانت في ذلك الوقت لقد تلقى بوشكين تعليمه )) في الليسية التي ضمت الصفوة من ابناء الطبقة النبيلة ، وا

وهو الثلث االول من القرن الماضي مركزا للنشاط االدبي وملتقى لكبار االدباء ورواد التجربة االجتماعية (( 
(5)

 

م التحق بالعمل في لجنة الشؤون الخارجية في بطرسبرج  9399وبعد ان انهى الشاعر دراسته في الليسية سنة 

الجتماعي والسياسي ، فتأثر شاعرنا بهذا الجو الحافل بالنشاط الثقافي االمر التي كانت تعج بالنشاط الثقافي وا

الذي جعله عضوا نشطا في الجماعات االدبية 
(6)

 

 شعره : -

نبغ بوشكين بالشعر وأخذت شهرته تزداد )) مع نهاية الدراسة في الليسية ،...، فقد صار مستعدا تماما لتنبوء      

عرش الشعر الروسي الذي توج ملكا عليه حتى يومنا هذا ((  المكانة التي تنتظره باعتالء
(9)

وقد استمر هذا   

النبوغ  في حدود العشرين عاما ، وهي ليست بالسنوات الكثيرة ، إذ عاش شاعرنا في أثنائها حياة زاخرة باآلمال 

واآلالم ، والحب والعطاء 
(3)

االمر الذي جعله شاعرا  ولعله في ذلك ادرك ان الحياة بال حلم ال تستحق ان تعاش 

ثائرا ، إذ استطاع بوساطة شعره ان يعكس لنا موقفه من الحياة والمجتمع والطموح إلى نيل الحرية ، لذلك )) كان 

 موضوع 

، وهو الشعر -اي في اثناء منفاه  –الحرية  موضوعا رائدا في الشعر الغنائي الذي كتبه بوشكين في فترة الجنوب 

من اوقفك يا أمواج ، –الذي تؤدي فيه رموز الطبيعة دورا مساعدا للتعبير عن الحرية ،وذلك كما في قصائده 

وتحية لك يا محيط الحرية ، وإلى البحر (( 
(1)

  

وهذا يعني ان لبوشكين نشاط سياسي بارز وال غرابة في ذلك فقد)) كان المجتمع الروسي يرزخ تحت أثقال 

الطغيان ، يضنيه الفقر ، وتحرقه العبودية ، ويشقيه الظلم ، ويحيطه الظالم والجمود والرجعيه ،  ومن ثم كان 

تعذب وتكدح في اتون العذاب المرير ، فرفع موقف هؤالء االدباء الروس موقفا نابعا من حاجة جماهيرهم التي ت

الكتاب أصواتهم الملحة ناقمين على األوضاع السائدة ، معبرين تعبيرا فنيا رائعا عن ماسأة عصرهم ((
(91)

؛ لذا  

كان البد لشعر بوشكين ان يعبر عن مشكالت مجتمعه ، وعلى هذا االساس ))اخذ الشعر السياسي مكانة مرموقة 

، وهو شعر كالسيكي القالب في المقام االول ، ويمزج بين الخط الناقد للواقع ، وبين التعبير  في انتاج بوشكين

عن المثل العليا والحلم بواقع افضل ((
(99  )

، وبذلك لم يكن بوشكين امنا في بالده ، ألنه كان يجهر بما في قلبه من 

ينذاك القيصر فقرر االخير التخلص من سخط وغضب اتجاه واقعه االليم االمر الذي اثار غضب ملك روسيا ح

بوشكين عن طريق نفيه إلى الجنوب في منطقة القوقاز التي كتب في اثناء اقامته فيها اروع قصصه الشعرية مثل 

أسير القوقاز ، ونافورة با ختشى سراي ، وغير ذلك من االشعار االخرى التي لقت شهرة كبيرة عند الجمهور 

الروسي 
(92  )

مرة  اخرى إلى )) طبيعة ميخائيلوفسكي ثم  نفي  ، 
 

النائية ، حيث حددت اقامته ، ووضع تحت 

االقامة المشددة ((
(93 )

،وهذا االمر لم يمنعه من مواصلة انجازاته األدبية ، إذ كتب في أثناء اقامته في 

في الجنوب ، ميخائيلوفسكي القصة الشعرية الفجر ، والرواية الشعرية يفجيني أونيجن التي بدا كتابتها 

والتراجيديا التاريخية بوريس جودنوف
(94) 

لقد اجاد بوشكين في كثير من االغراض الشعرية ولعل اهمها القصيدة العاطفية التي تعد بمنزلة مفتاح لفهم ابرز 

مميزات شعره
(95)

، إذ تميزت في نظر بعض النقاد بأنها )) نغمة يطبعها الحزن ويشوبها شعور برفض الواقع  

))
(96)

، الن الشعر الوجداني وفي مقدمته شعر العاطفة كان بمنزلة اليد الرحيمة التي يرجو الشاعر بواسطتها ان  

تنتشله من من معاناته وواقعه االليم  في حين اكد بعضهم االخر بأنها )) سمة غالبة من التفاؤل وتعبيرا عن مباهج 

الحياة وتأكيدا عليها ((
(99 )

بوشكين هو عالم الحياة بعينها بكل ما تزخر به من مشاعر ، وهذا يعني ))إن عالم  

واحاسيس متنوعة (( 
(93) 

واذا دلفنا إلى ميزة اخرى  في شعر بوشكين فسيلحظ أن بوشكين يعد المؤسس الحقيقي لألدب الروسي
  

،لما افاده 

فصل بين اللغة االدبية من ارساء اسس اللغة الروسية الحديثة من جهة ، ولكونه عمل على اجتياز الفجوة التي ت

المكتوبة ولغة الشعر الدارجة من جهة اخرى
(91 ) 
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 بوشكين والشرق : -

لقد كان الشرق السيما الشرق العربي رافدا اصيال من الروافد التي الهمت بوشكين ، واغنت تجربته الشعرية ،  

لذلك كان )) يجد بوشكين في تأريخ الشرق منبعا ثريا لاللهام ((
(21 )

 والسؤال 

الذي يطرح هنا : ما األسباب التي ادت إلى اهتمام بوشكين بالشرق ؟  الحقيقة ان المسوغ المباشر الذي دفع 

بوشكين الى االهتمام بالشرق بصورة عامة والتراث العربي اإلسالمي بصورة خاصة هو جذوره الشرقية ، 

حينذاكوكذلك الصراع الذي عاشه بوشكين مع النظام السياسي القائم في روسيا 
  (29 )

،الن الشرق في نظره يمثل 

)) تجسيد المشاعر االنسانية غير العادية من خالل بطل بوشكين الرومانتيكي الذي تصطرع روحه بالرغبات 

العارمة ، التي تجسد مثال الشاعر االعلى في الحب ، والعدالة ، والخير ، والحرية (( 
(22  )

ولم يقف هذا  

نية التي كان يتمتع بها المجتمع الشرقي ، بل تعدى ذلك إلى الشغف بقراءة  الثقافة االعجاب عند الخصال االنسا

العربية 
(23 )

 

 االمر االخر  : مفهوم التناص 

وشعر بوشكين : في ضوء مفهوم  قبل الخوض في دراسة موضوع ) دالئل التوحيد والنبوة بين النص القراني

التناص ( البد أن ننوه إلى أمر هو أن الباحث تحدث في دراسة سابقة له تحت عنوان ) تناص النصوص القراّنية 

في نصوص من رسائل ومكاتبات الرسول االعظم ) عليه الصالة والسالم ( في عصر صدر اإلسالم ( عن 

اسة عن أن مفهوم التناص قد وجد في مراحل مبكرة عند النقاد مفهوم التناص ، إذ كشف الباحث في هذه الدر

السرقة ، ك : العرب لكنه لم يظهر بالمصطلح المتعارف عليه ، إذ كثيرا ما اختلط بمفاهيم أخرى قريبة منه 

واالقتباس ، والتضمين ، والمحاكاة ...الخ 
(24 )

 . 

كل األدبي ، الن العالقة بين النصوص األدبية ويرى الباحث ان مصطلح التناص يسهم في خلق وانتعاش الش   

ليست عالقة جامدة أو عقيمة ،بل عالقة تطورية داللية ، إذ )) يؤدي التناص دورا بارزا في إثراء التجربة ، 

حيث يكتسب النص تعددية من سياقات اخرى مع بقائه ممركزا في سياقه الخاص ، وتتنوع أنماط التناص مابين 

أو أسطوري ، وأستبطان هذه األحداث أو اإلشارات بحيث تتولد دالالت جديدة تثري التجربة استعادة حدث ديني 

))
(25 )

  . 

ويرى الباحث أن ال حاجة للخوض مرة أخرى في تحديد مفهوم التناص في ضمن هذه الدراسة ، واذا كان البد 

حث يكتفي بمفهوم التناص عند)) من تحديد مفهوم التناص من أجل أن تكتمل صورة البحث المنهجية ، فأن البا

صاحبة التوضيع المنهجي االول لمسألة التناص ((
 (26  )

)جوليا كريستيفا ( التي تعرف التناص بأنه )) النقل 

لتعبيرات سابقة أو متزامنة (( 
(29 )

، بل ترى )جوليا كريستيفا( أن التناص هو )) أحد مميزات النص األساسية  

سابقة عنها أو معاصرة لها (( والتي تحيل على نصوص أخرى 
(23 )

، لذلك ينبغي أن يكون النص األدبي بابا  

 مفتوحا للنصوص االخرى حتى يكتسب صفة التميز والتطور .

وعلى هذا االساس يكون )) كل نص هو امتصاص وتحويل لنص اّخر ((
(21  )

وشاطر هذا الرأي الناقد العربي 

ات االمتصاص والتحويل الجذري أو الجزئي لعديد من النصوص صالح فضل بقوله : )) فالتناص يتصل بعملي

الممتدة بالقبول أو الرفض في نسيج النص االدبي المحدد . وبهذا فان النص االدبي يندرج في فضاء نصي 

يتسرب خالله ((
 (31 )

   . 

ث انتقاء وبذلك يمكن القول : إن التناص ظاهرة لغوية تعطي حرية اوسع للمبدع وهو يكتب نصه من حي  

 النصوص السابقة وتحويلها الى دالالت جديدة في نصه الجديد الذي يكشف عنها المتلقي بوساطة ثقافته األدبية  

 المطلب األول  : الوحدانية وأثرها في شعر بوشكين                       

شعري بدالالت جديدة اتكأ الشاعر بوشكين في قصائده على العديد من النصوص القرآنية التي تغني نصه ال

مستمدة من العقيدة اإلسالمية ويبدو ذلك واضحا بقوله
(39)

 : 

 عالم يتغطرس اإلنسان ؟

 على أنه جاء إلى الدنيا عاريا ،

 على أنه يستنشق دهرا طويال ،

 وأنه سيموت ضعيفا مثلما ولد ضعيفا
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 أال يعلم أن هللا سيميته

 ويبعثه بمشيئته

 وإن السماء ترعى أيامه

 السعادة وفي القدر األليمفي 

 أال يعلم أن هللا وهبه الثمار

 والخبزة ،والتمرة ، والزيتون

 ثم بارك جهوده

 فوهبه البستان ، والتل ، والحقل

يعد االيمان باهلل من ابرز العبادات المعنوية التي تحلى بها بوشكين وهو يواجه حكام مجتمعه الروسي ليتسنى له   

ورفع الظلم عن شعبه  وهذا مصداق لقول الحسن البصري ) رحمه هللا ( : )) ليس تحقيق العدل ،والحرية ، 

اإليمان بالتمني ، وال بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ((
(32)

، تلك هي صفات المؤمنين حقا عندما  

دة  وردت في قوله تعالى يقترن االيمان بالعمل ، وقد تضمنت المقطوعة الشعرية المذكورة انفا دالالت قرآنية عدي

فٍَة َخلَقَهُ فَقَدََّرهُ ثُمَّ السَّبِيَل يَسَّرَ  ٍء َخلَقَهُ ِمنإ نُطإ ِّ َشيإ فََرهُ ِمنإ أَي نإَساُن َما أَكإ ِ هُ ثُمَّ أََماتَهُ فَأَقإبََرهُ ثُمَّ إِذَا َشاَء أَنإَشَرهُ  : ))قُتَِل اإلإ

ا يَقإِض َما أََمَرهُ فَلإيَنإُظرِ  َض َشقًّ فَأَنإبَتإنَا فِيَها َحبًّا   َكالَّ لَمَّ َرإ نإَساُن إِلَى  َطعَاِمِه  أَنَّا َصبَبإنَا الإَماَء َصبًّا ثُمَّ َشقَقإنَا األإ ِ اإلإ

اًل َوَحدَائَِق ُغلإبًا َوفَاِكَهةً َوأَبًّا َمتَاًعا لَُكمإ َوأِلَنإعَاِمُكمإ  (( بًا  َوَزيإتُونًا َونَخإ َوِعنَبًا َوقَضإ
(33)

   

إذ ذكر هللا عز وجل في النص القرآني المذكور انفا قبح جريمة الكافر وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة ؛

احسان هللا اليه  ، وبدأ بذكر ضعف االنسان كي يعرف قدره وان ال يتكبر و  يتجبر ، الن نهايته إلى قبره الذي 

للحساب والجزاء ، ثم يذكره بالنعم التي ال تعد وال يقوم  يسكن  فيه ، ثم  إذا  شاء  سبحانه  احياه من جديد  حتى 

تحصى ، وهذه النعم لها مقابل هوان يقابلها بالشكر والحمد للمنعم عليه 
 (34)

، وبذلك حاول بوشكين في مقطعه  

 الشعري المشحون بدوامة من االسئلة ان يدعو ذلك االنسان المتغطرس المتكبر إلى االيمان باهلل تعالى وطاعته

وتذكيره بنعمه وقوته ، إذ يؤمن بوشكين بأن قدرة هللا غالبة على الكون ، فهو الذي رفع السماء بال عمد وهو 

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت  وحده الذي يرسل الرياح واألمطار؛ ليغيث بها عباده ، ألنه رحيم بهم قال تعالى : ))اَّللَّ

َض َوأَنَزَل ِمَن السََّماِء مَ  َرإ ِرِه َوَسخَّ َواألإ ِر بِأَمإ ِرَي فِي الإبَحإ َر لَُكُم الإفُلإَك ِلتَجإ قًا لَُّكمإ  َوَسخَّ َرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرزإ َر اًء فَأَخإ

َر لَُكُم اللَّيإَل َوالنََّهاَر(( َس َوالإقََمَر دَائِبَيإِن  َوَسخَّ َر لَُكُم الشَّمإ َنإَهاَر  َوَسخَّ لَُكُم األإ
(35 )

ذي أنزل القران على نبيه ، وهو ال

عَلإ لَهُ  ِ الَِّذي أَنَزَل َعلَى َعبإِدِه الإِكتَاَب َولَمإ يَجإ دُ َّلِلَّ ِعَوَجا قَيًِّما االكرم ) عليه الصالة والسالم (قال تعالى : ))الإَحمإ

 ))…
 (36)

 ، كل هذه ادلة حسية ملموسة تدل على قوة هللا وقدرته، إذ وظفها بوشكين في شعره فيقول 
(39 )

     : 

 األرض ساكنه ، السماء بال عمد

 الخالق الذي نعتمد عليه

 لن يسقط السيل على اليابس

 ولن يقهرنا وياك

 لقد اضأت الشمس في الكون

 واضأت ايضا السماء واألرض

 مثل نبتة كتان تمتلئ بالزيت

 تضي في مصباح بلوري

 صل للخالق ، فهو القادر

 فهو يحكم الريح ، في يوم قائظ

 ويرسل السحاب إلى السماء

 ويهب األرض ظل االشجار

 إنه الرحيم : قد كشف

 لمحمد القرآن الساطع

 فلننساب نحن ايضا نحو النور
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 ولتسقط الغشاوة عن األعين

تناص الشاعر في المقطع الشعري السابق مع آيات قرآنية كثيرة ، تجلت في استهالل المقطوعة ، إذ تناص مع 

ِض َرَواِسَي أَن تَِميدَ بُِكمإ َوَبثَّ فِيَها ِمن كُ  :قوله تعالى  َرإ َنَها َوأَلإقَٰى فِي األإ ّلِ دَابٍَّة  ))َخلََق السََّماَواِت ِبغَيإِر َعَمٍد تََروإ

جٍ َكِريٍم (( َوأَنَزلإنَا ِمَن السََّماِء َماًء فَأَنبَتإنَا ِفيَها ِمن ُكّلِ َزوإ
(33)

ي المقطوعة ، وهناك تناص قرآني اخر ورد ف 

بَاح   َكاةٍ فِيَها ِمصإ ِض َمثَُل نُوِرِه َكِمشإ َرإ ُ نُوُر السََّماَواِت َواألإ بَاُح الشعرية المذكورة انفا هو مع قوله تعالى : ))اَّللَّ  الإِمصإ

بَاَرَكٍة(( يٌّ يُوقَدُ ِمن َشَجَرةٍ مُّ َكب  دُّرِ َجاَجةُ َكأَنََّها َكوإ فِي ُزَجاَجٍة الزُّ
(31)

  . 

التكثيف التناصي يومئ إلى غاية واحدة يتجه اليها الشاعر وهو االقرار بالحكم المطلق للخالق للداللة على وهذا  

وحدانية هللا تعالى أي))  نفي الك فء والمثل عن ذات هللا تعالى وصفاته وأفعاله ، ونفي الشريك في ربوبيته ، 

وعبادته((
(41)

ُ ، السيما انه يؤكد ذلك بذكر بعض أسماء هللا   الحسنى مثل ) الخالق ، القادر ( قال تعالى : ))اَّللَّ

ٍء َوِكيل  ((  ٍء َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشيإ َخاِلُق ُكّلِ َشيإ
(49 )

، وقال تعالى : ))قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من  

فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض((
 (42 )

 

ين الصورة التي سوف يكون عليها مصير االنسان في يوم الحساب ، إذ ترتسم اعماله أمام عينيه لقد وصف بوشك

فتقلقه وتخيفه ،فيصاب بالهلع والهول نتيجة شدة  ذلك اليوم فيفر من أمه وأخيه  ، وفي هذا يقول 
(43)

 : 

 لكن المالك سيعود مرتين ،

 وسيدوي على االرض رعدا سماويا :

 ه ،وسيفر األخ من أخي

 ويبتعد االبن عن أمه .

 ويمثل الجميع أمام هللا ،

 صرعى من الرعب  ،

 ويسقط الكفار

 يغطيهم اللهب والعفار .

يعظ الشاعر في هذا المقطع النفوس المتعمقة بالغي التي لم تحكم عقولها في الحياة الدنيا ، فجاء التذكير بيوم 

عزوجل ، وهو يستسقي معالم هذا اليوم من قوله تعالى : ))فَإِذَا الحساب والجزاء الذي يقف الناس فيه أمام هللا 

نإ  ِرٍئ ّمِ ِه َوأَبِيِه َوَصاِحبَتِِه َوبَنِيِه   ِلُكّلِ امإ ُء ِمنإ أَِخيِه  َوأُّمِ َم يَِفرُّ الإَمرإ ةُ يَوإ اخَّ َمئٍِذ َشأإن  يُغإنِيِه  ُوُجوه  َجاَءِت الصَّ ُهمإ يَوإ

ِفَرة   َضا سإ َمئٍِذ مُّ َمئٍِذ َعلَيإَها َغبََرة  ((يَوإ تَبإِشَرة   َوُوُجوه  يَوإ سإ ِحَكة  مُّ
(44)

. وهذا فيه داللة واضحة على مدى أيمان  

الشاعر وتغلغل االلفاظ  القرآنية في نفسه ، فضال عن أنه يرشد المتلقي إلى االيمان باهلل وحده حتى يضمن النجاة 

 من دار الشقاء .

)) تتميز عما سواها بثبوت الوقائع المسرودة وعظمة االداء المعجز واألسلوب وجاءت القصة القرانية التي 

الجميل وإقرار العبرة صراحة ، فقصص القران متكاملة لسالمتها من الخرافات والتزييف ولتضمينها الحكمة 

الواضحة (( 
 (45)

ة النمرود داعمة إلقرار وحدانية هللا في شعر بوشكين ، لذا استدعى الشاعر في شعره  قص  

الذي جادل نبي هللا إبراهيم في ربه ، لتكون رادعا للنفوس المنفلته في مجتمعه الروسي ، إذ يقول 
 (46 )

: 

 معك في القديم ، ياقادُر ،

 ياعظيم توهم أن يتبارى ،

 ممتلئا بالكبرياء المجنونة ،

 ولكن أنت يا إلهي ، أفحمته .

 أنت تقول : أنا أهب العالم الحياة،

 األرض بالموتوأعاقب 

 فيدي مبسوطة على كل شيء.

 وأنا كذلك، ) أقول ( ،أهب الحياة

 وأعاقب أيضا بالموت .

 فأنا يارب ، ند لك .
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 لكن خيالء اإلثم خفت

 من كلمتك الغاضبة :

 سأرفع الشمس من المشرق ،

 فارفعها أنت من المغرب

لَُماِت  إن الشاعر هنا عمد إلى القصة القرانية َن الظُّ ِرُجُهم ّمِ ُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُخإ التي ورددت في قوله تعالى : ))اَّللَّ

ئَِك أَ  لَُماِت أُولَٰ َن النُّوِر إِلَى الظُّ ِرُجونَُهم ّمِ ِليَاُؤُهُم الطَّاُغوُت يُخإ َحاُب النَّار ُهمإ فِيَها إِلَى النُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُروا أَوإ صإ

ُ الإُملإَك إِذإ قَاَل إِبإَراِهيُم َربَِّي اَخاِلدُ  يِي وَن أَلَمإ تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِبإَراِهيَم فِي َربِِّه أَنإ آتَاهُ اَّللَّ يِي َويُِميُت قَاَل أَنَا أُحإ لَِّذي يُحإ

ِرِق فَأإ  ِس ِمَن الإَمشإ َ يَأإتِي بِالشَّمإ َم َوأُِميُت قَاَل إِبإَراِهيُم فَإِنَّ اَّللَّ ِدي الإقَوإ ُ اَل َيهإ ِت بَِها ِمَن الإَمغإِرِب فَبُِهَت الَِّذي َكفََر َواَّللَّ

اِلِميَن (( الظَّ
(49)

 ، وفي االية اقرار بقدرة هللا سبحانه وتعالى ، وبضعف اإلنسان وعجزه أمام قدرة الخالق وقوته،  

ذي اتخذه سالحا فعاال في مواجهة الظروف وعليه فأن المقطع الشعري المذكور انفا يقر بوحدانية هللا تعالى ال

الصعبة التي كان يمر بها الشاعر في مجتمعه الروسي ؛ الن القران الكريم هو)) أساس حضارة االنسانية الكبرى 

ومبعث الثورة النفسية والعقلية ، التي أطلقت البشرية من عقالها وحولت تأريخ العالم كله من أطوار التفكك 

التماسك والسير باإلنسانية قدما إلى األمام  (( والتخلف ، إلى طور
(43)

     

 المطلب الثاني  : صفات الرسول ) عليه الصالة والسالم ( وأخالقه في شعر بوشكين 

لقد استطاع بوشكين ان يصور شخصية الرسول ) عليه الصالة والسالم ( في شعره ، ألنها تعد المثل االعلى  

ُجو َوة  َحَسنَة  لَِّمن َكاَن يَرإ ِ أُسإ َم  والقدوة الحسنة للعظمة االنسانية قال تعالى : ))لَّقَدإ َكاَن لَُكمإ فِي َرُسوِل اَّللَّ َ َوالإيَوإ اَّللَّ

ِخَر َوذَ  َ َكِثيًرا((اآلإ َكَر اَّللَّ
(41)

، ولنقف ما جاء في شعر بوشكين من صفات الرسول ) عليه الصالة والسالم ( التي   

 يمكن ان نقسمها على قسمين : 

الصفات الجسدية :  لقد طرق الشاعر بوشكين هذا الجانب في شعره ، وذلك للعالقة بين الجسد النبوي  - أ

ين البعث الذي يحدث في أعضاء جسد الرسول )عليه الصالة والسالم ( ، والدعوة اإلسالمية ، إذ )) يصور بوشك

وهو تغيير تتطلبه المهام المقبلة في الدعوة ، فلسان الحكمة يستبدل بلسان الرسول األمي كي يكون قادرا على 

ابالغ الرسالة ((
(51  )

، يقول الشاعر بوشكين 
 (59 )

 : 

 انحني المالك على فمي ،

 ثم ،وانتزع لساني االّ 

 الخامل  والمراوغ ،

 وبيده اليمنى المضرجة

 وضع في فمي المشدوه

 حد الحية الحكيمة

ففي هذا المقطع الشعري )) يتصور بوشكين جبريل وهو يقوم بتغيير لسان الرسول عليه الصالة والسالم األمي 

ليضع مكانه لسان الحكمة القادر على العلم والقراءة ((
 (52 )

ع داللة االية الكريمة ))اقإَرأإ وهذا المعنى يتناص م

َرُم الَِّذي َعلََّم بِالإقَلَِم َعلَّ  َكإ نَساَن ِمنإ َعلٍَق اقإَرأإ َوَربَُّك األإ ِ ِم َربَِّك الَِّذي َخلََق  َخلََق اإلإ لَمإ ((بِاسإ نَساَن َما لَمإ يَعإ ِ َم اإلإ
 (53)

وهذا  

راءة كان ذلك أوضح دليل على مكانة العلم في اإلسالم ((النص القرآني يعد )) أول أمر الهي نزل به القرآن ، الق
 (

54 )
   

وفي نص اخر يذكر بوشكين قصة شق صدر النبي ) عليه الصالة والسالم ( ، إذ يقول 
 (55)

    : 

 وشق صدري بسيفه ،

 واقتلع قلبي المرتجف ،

 واقحم في صدري المشقوق

 جذوة متاججة النيران .

 فانطرحت في الصحراء كالجثة ،

َرَك الَِّذي  َرحإ لََك َصدإَرَك َوَوَضعإنَا َعنإَك ِوزإ يتناص الشاعر في هذا المقطع الشعري مع قوله تعالى : ))أَلَمإ َنشإ

َرَك(( أَنإقََض َظهإ
 (56 )

وقد ثبت في صحيح مسلم )) إن رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان . فأخذه 
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به ، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك . ثم غسله في طست فصرعه فشق عن قل

من ذهب بماء زمزم ألمه ، ثم اعاده في مكانه (( 
(59)

، وكانت الغاية الرئيسة من هذه الحادثة )) لتقبل الوحي  

ي بقلبه عناية شديدة ويحرص على ومالقاة المأل األعلى ويجعل همته في هللا عالية وليدل من يتبع الرسول أن يعتن

سالمته من الشرك ووساوس الشيطان وحب الدنيا والركون اليها ويعمره بالعمل الصالح ومراقبة هللا تعالى ((
(53)

 

، ولعل بوشكين اراد يشير عن طريقها إلى اذكاء الروح الوطنية في نفوس ابناء المجتمع الروسي الذين يتطلعون 

لمعاني االخالقية النبيلة ، إذ الحرية التي كان ينشدها افراد مجتمعه ال تتحقق اال بانعتاق نحو االهداف الوطنية وا

 االنسان من شهواته وملذاته الدنيوية

وبلتفت الشاعر بعد ذلك إلى قضية فتور الوحي عن الرسول ) عليه الصالة والسالم ( ، إذ يقول 
 (51 )

: 

 ، وبالوتر بالشفع اقسم

 ركة الحق ،وبمع  فبالسي واقسم

 ، الصباح بالنجم واقسم

 .العشاء بصالة واقسم

 .أودعك لم ، ال

يبتدئ بوشكين مقطوعته الشعرية بالقسم القراني وهو قوله ) اقسم بالشفع وبالوتر ( ، إذ إن الشفع هو يوم النحر  

الذي يكون يوم العاشر من ذي الحجة والوتر الذي هو يوم عرفة 
 (61 )

، وهذا القسم مأخوذ من قوله تعالى :  

ٍر  ( ِلَك قََسم  لِِّذي ِحجإ
ِر  َهلإ فِي ذَٰ ٍر  َوالشَّفإعِ َوالإَوتإِر   َواللَّيإِل إِذَا يَسإ ِر  َولَيَاٍل َعشإ فَجإ

( ))َوالإ
 (69  ،)

إذ يعد)) الغرض 

 ال أقومن ، إنما اكدت خبرك لتزيل من القسم توكيد ما يقسم عليه من نفي أو إثبات كقولك : وهللا ألقومن ، وهللا

الشك عن المخاطب (( 
 (62 )

وهو من اجل دحض الفرية التي تقول : إن جبريل ) عليه السالم (  ترك رسولنا  

االكرم ) عليه الصالة والسالم ( فنفى الشاعر ذلك في نهاية مقطوعته ) ال ، لم أودعك ( 
(63 )

وهذا يتناص مع   

َحٰى   َواللَّيإِل إِذَا َسَجٰى   َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَٰى((قوله تعالى : ))َوالضُّ 
 (64) 

التي كانت تعد والسالم ( الصفات المعنوية : بعد ان ذكر الشاعر الصفات الجسدية للرسول ) عليه الصالة  - ب

) عليه السالم ( ،ذكر بوشكين الصفات المعنوية  بمنزلة  امتثال تعبدي لتلقي الرسالة السماوية  بوساطة  جبريل

 للرسول ) عليه الصالة والسالم ( ، وهي 

 الصفات نفسها التي جعلها بعض نقادنا العرب معيارا مهما في تفضليهم للشعراء 

المادحين، فإذا ما اراد  الشاعران يمدح شخصا فعليه ان يحصر مدحه بأربع خصال هي )) العقل ، والعفة ، 

ل ، والشجاعة كان القاصد للمدح بهذه االربعة مصيبا ، وبما سواها مخطئا (( والعد
(65 )

   

وأولى تلك الصفات التي ألم بها بوشكين وذكرها في شعره هي صفة )الشجاعة ( فهي من أروع صفات العرب 

وأنبلها،إذ تعد )) عماد الفضائل ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة (( 
(66)

في النفس وثقة باهلل ، فضال عن أنها قوة  

قال الرسول ) عليه الصالة والسالم ( : )) المؤمن القوي خير وأحب الى هللا من المؤمن الضعيف ((
(69 )

، ونحن 

نعلم بأنه كان أشجع الناس ) عليه الصالة عليه والسالم( ففي شجاعته وقوته يقول بوشكين 
 (63)

 : 

 فظهر لنا في مفترق الطريق ،

 نحة الستةسارافيم ذو األج

 وبأصابع خفيفة مثلما في حلم

 لمس قرة عيني :

 فانفرجت مقلتاي النبويتان ،

 كأنهما عينا نسر مذعور

ففي قوله )كانهما عينا نسر مذعور( أشارة إلى دالالت الشجاعة ،والقوة ،والشموخ التي تجسدت في شخصية  

فؤاده ، ويخر مغشيا عليه أمام ظهور جبريل  الرسول ) عليه الصالة والسالم ( ، إذ )) إن الرسول الذي يرتجف

يشبهه بوشكين في الصورة الشعرية بالنسر المذعور ، ولعل اختيار تشبيه الرسول في خوفه بالنسر كان يعني به 

بوشكين الداللة على القوة والشموخ (( 
 (61)

، وفي نص اخر يشيد بوشكين بشجاعة رسولنا االكرم ) عليه الصالة  

مسلمين في معركة خيبر ، إذ يقول والسالم ( وال
 (91)

: 
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 ليس باطال أن حلمت بكم

 في معركة ، ورؤوسكم محلقة ،

 وسيوفكم  مضرجة ،

 في خنادق ، وفي بروج ،وعند األسوار

 إنصتوا  إلى الدعوة  المبتهجة ،

 يا أبناء الصحارى الملتهبة !

 سوقوا إلى األسر اإلماء الشابات .

 اقتسموا غنيمة الحرب !

 انتصرتم : فا لمجد لكم ،لقد 

 ويا للسخرية من ضعاف النفوس .

 فنداء الحرب لم يلبوه ،

 ولم يصدقوا األحالم الرائعة .

 وهم االّن في ندم ،

 تفتنهم غنيمة الحرب

 يقولون : خذونا معكم ،

 لكنكم ستقولون : لن نأخذكم  .

 الشهداء الساقطون في المعركة :

 هم  االن  في  الجنة

 نعيميغرقون في 

 ال ينغصه شيء

ايضا في بداية المقطع الشعري المذكور انفا  إلى حدث مهم حدث بين رسولنا االكرم ) عليه  ويشير الشاعر   

إلى مكة محلقين  وأصحابهالصالة والسالم (وبين أهل قريش وهو دخول الرسول ) عليه الصالة والسالم ( 

ِجدَ الإَحَراَم إِن رؤؤسهم  ، إذ يتناص الشاعر مع االية الكريمة : ) يَا بِالإَحّقِ لَتَدإُخلُنَّ الإَمسإ ؤإ ُ َرُسولَهُ الرُّ )قَدإ َصدََق اَّللَّ

ِريَن اَل تََخافُوَن فَعَِلَم َما لَمإ تَعإلَُموا فََجعََل ِمن دُونِ  ِقيَن ُرُءوَسُكمإ َوُمقَّصِ ُ آِمنِيَن ُمَحلِّ ِلَك فَتإًحا قَِريبًا (( َشاَء اَّللَّ ذَٰ
 (99)

   ،

لكون النبي ) عليه الصالة والسالم ( كان قد رأى في منامه قبل أن يعتمر أنه وأصحابه دخلوا مكة امنين محلقين 

ال يخافون وسيكون فتحا قريبا ؛ لذا أمر ) عليه الصالة والسالم ( اصحابه ان يستعدوا لهذا الفتح   وأنهمرؤوسهم 

، الن رؤيا االنبياء حق 
(92 )

الصحاري إلى  ضرورة تلبية نداء الحرب وتحقيق االنتصار  ، ويدعو الشاعر ابناء

فيها كي يتسنى لهم الحصول على الغنائم وتقسيمها فيما بينهم  ، أما الجبناء الذين فضلوا عدم المشاركة فيها فهم 

)   الخاسرون ؛ألنهم لم يصدقوا الرؤيا ولم يحصلوا على غنائم الحرب ، وهذا المعنى يتناص مع قوله تعالى : )

َت الشََّجَرةِ فَعَِلَم َما فِي قُلُوبِِهمإ فَأَنَزَل السَّ  ِمنِيَن إِذإ يَُبايِعُوَنَك تَحإ ُ َعِن الإُمؤإ ِكينَةَ َعلَيإِهمإ َوأَثَابَُهمإ فَتإًحا قَِريبًا لَّقَدإ َرِضَي اَّللَّ

 ))
 (93)

ين يبايعون النبي ) عليه ،إذ يشير هذا النص القرآني إلى ان هللا عز وجل قد رضي عن المؤمنين الذ 

 الصالة والسالم ( تحت الشجرة بالحديبية فانزل الطمأنينة عليهم وأثابهم فتح خيبر بعد عودتهم 

ة ومغانم كثيرة يأخذونها فعجل للمسلمين في هذه غنيمة خيبر وكف ايدي اهل خيبر وحلفائهم يمن صلح الحديب
 (

94)
 . 

ة لن تبور وتنجي المؤمنين من العذاب االليم أال وهي الثبات على وبعدها يشرع الشاعر في ذكر تجارة عظيم  

االيمان باهلل ورسوله والجهاد في سبيلهما بالنفس والمال ، الن هذا الجهاد هو التجارة الرابحة قال تعالى : ﴿ يَا أَيَُّها 

َواِلُكمإ الَِّذيَن آَمنُوا َهلإ أَدُلُُّكمإ َعلَى تَِجاَرةٍ تُنإِجيُكمإ ِمنإ َعذَاٍب أَ  ِ بِأَمإ ِ َوَرُسوِلِه َوتَُجاِهدُوَن فِي َسبِيِل اَّللَّ ِمنُوَن بِاَّللَّ ِليٍم  تُؤإ

ِري  َنإَهاُر َوَمَساِكنَ َوأَنإفُِسُكمإ ذَِلُكمإ َخيإر  لَُكمإ إِنإ ُكنإتُمإ تَعإلَُموَن  يَغإِفرإ لَُكمإ ذُنُوبَُكمإ َويُدإِخلإُكمإ َجنَّاٍت تَجإ تَِها األإ َطيِّبَةً  ِمنإ تَحإ

ِر الإمُ  ِ َوفَتإح  قَِريب  َوبَّشِ ر  ِمَن اَّللَّ َرى تُِحبُّوَنَها نَصإ ُز الإعَِظيُم  َوأُخإ ِمِنيَن ﴾(فِي َجنَّاِت َعدإٍن ذَِلَك الإفَوإ ؤإ
 (95 )

، وليس من 

وسي شك ان وراء هذا الوصف غاية يسعى لها الشاعر ولعله يقصد به اثارة المشاعر ولفت انظار المجتمع الر

من حيث ان طريق التغير والصالح في االمة الروسية تكمن في االستعداد الدائم عن طريق ثورة الشعب  ضد 
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نظام الحكم وتغيره ،  لذلك فهم ساعون لنيل الجنة مقابل جهادهم ، وبذلك كان القرآن الكريم عنصرا حيا قوي 

 االثر في حياتهم السياسية .  

ومن الصفات النبوية الرائعة التي جذبت انتباه بوشكين صفة عبادة الرسول ) عليه الصالة والسالم ( ، إذ تطرق 

الشاعر إلى ذكرها في قوله 
 (96 )

: 

 إنهض  أيها الوجل :

 ففي   كهفك ،

 مقدس  مصباح 

 يضيء  حتى   الصباح .

 وبصالة     خالصة ،

 تنحني  ، يا رسول

 األفكار    الشجية ،

 واألحالم   الشيطانية

 وأقم  الصالة  في

 خشوع حتى الصباح ،

 والكتاب   السماوي

 اقرأه حتى الصباح !

ونلحظ في هذه االبيات من دعوة الشاعر الرسول ) عليه الصالة والسالم ( مرتين األولى : هوان ينهض إلى  

 ار حراء . الكهف الذي كان يتعبد رسولنا االكرم ) عليه الصالة والسالم (  وهو غ

واألمر االخر : هو ان يؤدي رسولنا االكرم ) عليه الصالة والسالم ( الصالة في ذات المكان حتى الصباح ، وهذا 

يعني ان للمكان حضورا واضحا في المقطوعة المذكورة انفا ، بوصفه يبعث السكينة والرحمة والقوة الذي 

 الفاسدة التي كان يعيشها الناس كافة . سالم  من اجل تصحيح المعتقداتانطلقت منه رسالة اإل

ويبرز التكرار في هذه المقطوعة الشعرية بوصفه ظاهرة اسلوبية تستدعي الوقوف عندها مثل الصالة ) بصالة  

خالصة ، وأقم الصالة ( فضال عن تكرار ) خشوع حتى الصباح ، اقرأه حتى الصباح (  ويعد هذا التكرار 

لتحشيد الثوريين إلى المساهمة بالثورة ضد المعتقدات الفاسدة التي كانت سائدة بوصفه بواعث ومحركات اساسية 

في مجتمعه حتى يتحقق العدل والحق والحرية إذ  يأمل الشاعر بشروق شمس جديدة لمستقبل جديد يحمل البشارة 

قوله تعالى ))يَا  واألمل ، وبذلك كان شعره حماسي يتصف بالقوة والوعيد  ، وفي هذا المقطع الشعري اشارة إلى

فَهُ أَِو انقُصإ ِمنإهُ قَِلياًل  أَوإ ِزدإ َعلَيإِه َوَرتِِّل  ُل   قُِم اللَّيإَل إاِلَّ قَِلياًل  نِّصإ ّمِ اًل أَيَُّها الإُمزَّ تِياًل   إِنَّا َسنُلإِقي َعلَيإَك قَوإ آَن تَرإ الإقُرإ

ئً  َم َربَِّك َوتَبَتَّلإ إِلَيإِه تَبإِتياًل  ثَِقياًل  إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّيإِل ِهَي أََشدُّ َوطإ ا َوأَقإَوُم قِياًل   إِنَّ لََك فِي النََّهاِر َسبإًحا َطِوياًل  َواذإُكِر اسإ

ُهمإ  بِرإ َعلَٰى َما يَقُولُوَن َواهإُجرإ هَ إاِلَّ ُهَو فَاتَِّخذإهُ َوِكياًل  َواصإ ِرِق َوالإَمغإِرِب اَل إِلَٰ بُّ الإَمشإ ًرا رَّ َجِمياًل((  َهجإ
(99 )

 

 يستمر الشاعر في ذكر صفات رسولنا االكرم ) عليه الصالة والسالم ( في شعره ، إذ يقول
) 93:) 

 الطاهرات الرسول زوجات يا ، إيه

 :      الزوجات كل عن تختلفن أنكن

 .لكن مفزع الرذيلة طيف فحتى

 للسكينة العذب الظل في

 بكن علق فقد .عفاف في عشن

 .العذراء  الشابة  حجاب

 وفية قلوب على حافظن

 والخجلى ، يينالشرع هناء أجل من

 الماكرة  الكفار ونظرة

 .وجوهكن تبصر تجعلنها ال

 دمحم ضيوف يا  أنتم أما
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 أمسياته على تتقاطرون وأنتم

 الدنيا فبهرجة احذروا

 .رسولنا تكدر

 الثرثارين يحب ال فهو

 :  ينوالفارغ  ينتواضعالمغير وكلمات

 خشوع في مأدبته شرفوا

 :أدب في وانحنوا

 .المحكومات الشابات لزوجاته

يشيد الشاعر في المقطوعة السابقة بمكارم اخالق زوجات رسولنا االكرم ) عليه الصالة والسالم ( وهو العفة 

َن النِّ  تُنَّ َكأََحٍد ّمِ َضعإَن والوفاء وكأنه يتناص تناصا خفيا مع قوله تعالى : )) يانَِساَء النَّبِّيِ لَسإ تُنَّ فاََل تَخإ َساِء  إِِن اتَّقَيإ

َن  جإ َن فِي بُيُوتُِكنَّ َواَل تَبَرَّ عإُروفًا  َوقَرإ اًل مَّ َمَع الَِّذي فِي قَلإبِِه َمَرض  َوقُلإَن قَوإ ِل فَيَطإ ُولَٰى ...  بِالإقَوإ َج الإَجاِهِليَِّة األإ تَبَرُّ

))
(91)

قيقة المقترنة بواقعه من حيث )) نفوره الشخصي من بهرجة . وقد عكف الشاعر على التناص لينقل الح 

النساء في طبقته األرستقراطية وخروجهن عن االحتشام ، وافتقاد بعض منهن لمعنى الوفاء واإلخالص للزوج 

ولألسرة ((
(31 )

؛ الن الشاعر يحمل رسالة أدبية وإصالحية ، لذا ان )) الفنان ليس شخصا منعزال عن مجتمعه ، 

الناس وإليهم (( فهو من
 (39 )

   

وان الشاعر تناص تناصا ايضا في نهاية المقطوعة الشعرية نفسها مع قوله تعالى : ))يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَدإُخلُوا 

ِكنإ إِذَا دُِعي
ذََن لَُكمإ إِلَٰى َطعَاٍم َغيإَر نَاِظِريَن إِنَاهُ َولَٰ تُمإ فَانتَِشُروا َواَل بُيُوَت النَّبِّيِ إِالَّ أَن يُؤإ تُمإ فَادإُخلُوا فَإِذَا َطِعمإ

يِي ِمَن الإحَ  تَحإ ُ اَل يَسإ يِي ِمنُكمإ َواَّللَّ تَحإ ِذي النَّبِيَّ فَيَسإ ِلُكمإ َكاَن يُؤإ
إنِِسيَن ِلَحِديٍث  إِنَّ ذَٰ تَأ ّقِ ((ُمسإ

 (32)
وبذلك يلجأ الشاعر  

 ته وصورته الشعرية .إلى النص القرآني كي يستطيع بوساطته ان يضخ فكر

مما سبق يتبين لنا ان النصوص الشعرية كانت زاخرة بالتناصات القرآنية وهذا يدل على فهم بوشكين لداللتها 

 ومعانيها ويدل ايضا على مدى معرفته بالسيرة النبوية الشريفة .

 

 نتائج البحث

التوحيد والنبوة بين النص القراّني ونصوص بعد ان مّن هللا علينا بانجاز هذا البحث الموسوم تحت عنوان )دالئل 

 من  شعر بوشكين : في ضوء مفهوم التناص (  لقد توصلنا إلى استنتاجات عدة يمكن ان نوجزها بالوجه االتي :

كشف هذا البحث عن عمق ثقافة الشاعر بوشكين السياسية واإلسالمية من اجل التحرر من هذا الواقع المؤلم  .9

شه الشاعر، لذا يمكن ان يعد شاعر القضية التي ملكت عليه روحه ووجدانه، فكان يبحث الحزين ، الذي كان يعي

عن القيم الروحية التي تليق بالنفس االنسانية ليسمو بها الى مصاف المثل العليا ،  ولهذا كان ينطلق في شعره من 

 منطلق دعوي نابعا في ذلك من االمتثال لألوامر االلهية والنبوية .

لبحث ان بوشكين  كان مشدودا إلى القراّن الكريم خاضع لحكم هللا قلبا وقالبا ، االمر الذي ادى إلى تبين من ا .2

 اضفاء اجواء ايمانية على شعره ينبعث منها اريج العطر القرآني والنبوي .

يمثل القرآن الكريم احد روافد االبداع الشعري عند الشاعر بوشكين وأحد سماته الشعرية ، إذ استطاع  .3

الشاعر بوساطة تقافة قرآنية واسعة ان يجري التناص مع أيات قرآنية كثيرة ، وادى هذا التناص الى اضفاء 

 الصفات الجمالية على اسلوبه الشعري .

لجأ الشاعر في تناصاته مع القرآن الكريم إلى تضمين المفردة القرآنية تارة ، والتركيب القرآني تارة اخرى  .4

 رؤاه الشعرية ، وانه احيانا كان يوظف القصة القرآنية في شعره شكال ومضمونا .بغية تعميق بعض مقاصده و
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