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اﳌلخص

تتبﲔ أﳘيته و قيمته عند موازنته لكتب اﻷخری و ﻻ شك أن القرآن الكرﱘ
إن القرآن الكرﳝمصدر أ ُّم للمصادر العربية ،و ّ
ومضامينه العالية من أهم روافد الشعر العرﰊ ،فاستلهم منه الشعراء الكثﲑون من اﳌوضوعات و الشخصيات الﱵ كانت
ﳏورا ﻹنتاجا م اﻷدبية العظيمة التی اﲣذت نصوصها من القرآن الكرﱘ.التناص ظاهرة جديدة ﳌفهوم قدﱘ ظهر إثر
الدراسات اللسانية ﰲ الغرب ،و له جذور عريق ﰲ الدراسات النقدية القدﳝة بتسميات و له مصطلحات ﳐتلفةكاﻻقتباس
و التضمﲔ و اﻻستشهاد و اﶈاكاة و ماشابه ذلك ﰲ الدراسات اﳊديثةكتوظيف اﻷسطورة وغﲑها .التناص القرآﱐ يعتﱪ
من التناص اﳌباشر و من أبرز مصادر التجربة الشعرية ﰲ الشعر اﳊديث .هذا البحث معاﳉة ﰲ شعر الشاعر السودانی
النص اﳊاضر
تسمی ّ
اﳌعاصر»ﳏمد مفتاح الفيتوری« للحصول و اﳌعرفة علی أبرز أشكال التناص القرآنی فی أشعاره التی ّ
النص الغائب .و نستنتج من هذا البحث أ ّن كل شعر عربی متأثر
تسمی ّ
و اﻵ ت القرآنية التی استفاد الشاعر منها و ّ
من القرآن الكرﱘ مباشراً أو غﲑ مباشر ،و لو إدعی صاحب الشعر نّه ﱂ خذ شيئاً من القرآن و هذا أمر مستحال.

الكلمات الرئيسة:القرآن الكرﱘ ،الشعر العربی اﳊديث ،التناص ،الفيتوری ،السودان

پژواكهاى قرآنى در اشعار فيتورى شاعر سودانى
مهرداد آقايی )استاد ر دانشگاه ﳏقق اردبيلی( ،غﻼمعباس رضايی هفتادر)دانشيار دانشگاه ران(

چكيده

قرآن كريم به عنوان يكى از منابع اصلى براى علوم زبان عربى و ساير منابع عربى است .اهميت و ارزش
قرآن زمانى بهتر مشخص مىشود كه با كتابهاى ديگر مقايسه و برابرى شود .بدون شك قرآن كريم با
مضامين واﻻى خود به عنوان راهبرى مهم براى شاعران عرب بوده و بيشتر شاعران عرب از موضوعات قرآنى
و شخصيتهاى مذكور در آن براى غنىتر ساختن آثار خود بهرهها بردهاند .پديده بينامتنى به عنوان يك
پديده نوظهور با مفهومى قديمى به دنبال پژوهشهاى زبانشناسى در غرب به منصه ظهور رسيد كه داراى
ريشه و اصالت عميقى در پژوهشهاى نقد ادبى قديم زبان عربى با نامها و اصطﻼحات مختلفى همچون
اقتباس ،تضمين ،استتشهاد ،محاكات ،كاربست اسطوره و نامهاى مشابه آن بوده است .بينامتنى قرآنى از
بارزترين منابع نمونههاى شعرى محمد مفتاح الفيتورى و از نوع بينامتنى مستقيم به شمار ميآيد .اين
پژوهش بر آن است كه شعر محمد مفتاح فيتورى شاعر معاصر سودانى را با بررسى انواع بينامتنى قرآنى
مورد واكاوى قرار دهد ،شعر الهام گرفته از قرآن به عنوان متن حاضر و آيات بكار رفته در آن به عنوان
متن غايب ناميده شده است .از اين بحث نتيجه گرفته مىشود كه شعر فيتورى تحت تأثير مستقيم و غير
مستقيم مضمامين و واژگان قرآن بوده است.
واژگان كليدي :قرآن كريم ،شعر معاصرعربى ،بينامتنيت ،فيتورى ،سودان
 .۱الکاتب اﳌسؤول؛ الﱪيد اﻹلکﱰوﱐalmehr55@yahoo.com :
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.١اﳌقدمة

تتبﲔ أﳘيته و
إن اﳊديث عن القرآن الكرﱘ يلقي هيبة وﲣوفا فی اﻹنسان ،و بقدر هذه اﳍيبة والتخوف ّ
قيمته و ضرورته و ﻻ شك أن القرآن الكرﱘ ومضامينه العالية من أهم روافد الشعر العرﰊ ،فاستلهم منه
الشعراء الكثﲑون من اﳌوضوعات و الشخصيات الﱵ كانت ﳏورا ﻹنتاجا م اﻷدبية العظيمة.فنﻼحظ
عند البحث عن التناص الديﲏ و مدی حضوره ﰲ أعمال الشعراء اﳌعاصرين ،إستلهام عدد غفﲑ منهم
من القرآن و إستدعاءهم الشخصيات القرآنية وذلك للتعبﲑ عن معا م ،ﻷ م وجدوا بينها وبﲔ ما
ﳚري ﰲ بلدهم ﲤاثﻼ فاعتمدوا علی هذه اﳌفاهيم علی سبيل التناص ﻹثراء نصهم الشعري.تعتمد عملية
اﻹبداع علی ﳎموعة من البنية اللغوية الﱵ تتسرب من نص إلی آخر ،عﱪ مراحل زمنية طويلة ،وليست
القصيدة اﳌعاصرة ،ﰲ بعض جوانبها ،إﻻ مزﳚا ﳑا استقر ﰲ ذاكرة الشاعر اﳌبدع من ﳐزو ت ثقافية
معرفية ﳐتلفة اﳌصادر.

.١-١خلفية البحث

ﱂ يتطرق الدارسون ﰲ ﳎال التناص القرآنيإلی دراسة اﳌضامﲔ الدينية ﰲ شعر الشاعر الفيتوری ،بل
الذي ﲤت دراستها ﳊد اﻵن يدور موضوعه ﰲ ﳎال اﳊقل العام امثال :ثﲑ القرآن ﰲ الشعر اﳌعاصر
او الﱵ يطرق اليه الباحثون يتمحور موضوعه علی خصوص دراسة التناص فی الشعر الشعراء اﳌعاصرين.
و مكاننا أن نشﲑ إلی عدد من اﻻعمال الﱵ قد ﲤت دراستها وترتبط ﳌوضوع كما ﰲ التاﱄ:
 .١مقالة »التناص القرآﱐ ﰲ شعر غادة السمان« لشازاد كرﱘ عثمان و ﳌياء سﲔ ﲪزة.
 .٢مقالة »التناص القرآﱐ ﰲ الشعر العراقي اﳌعاصر« للدكتور علی سليمی وعبدالصاحب
طهماسﱯ.
 .٣مقالة »التناص القرآﱐ ﰲ شعر ﲨيل صدقی الزهاوی« للدكتور علیاكﱪ ﳏسنی وعبدالصاحب
طهماسﱯ.
 .٤مقالة»التناص القرآنی فی شعر فدوی طوقان« للدكتور صادق سياحی وفرحانگلمغانيزاده.
 .٥مقالة»التّناص القرآﱐ ﰲ شعرﲰيح القاسم« ﳉعفر اءالدين وﲰيه حسنعليان.
مقالة»التناص القرآﱐ ﰲ شعرأﲪد شوقي«ﻵمنه موسوي شجري و ﳏمدحسن معصومى.
.٦
ّ
 .٧رسالة اﳌاجستﲑ بعنوان» :التناص القرآﱐ ﰲ أشعار اﲪد مطر«للسيد ماشاءﷲ واحدي.
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.٢البحث

.١-٢التناص لغةً

التناص مصطلح نقدي حديث وافد من الغرب ،فرض حضوره ﰲ ﳎمل الدراسات الغربية و العربية
منها مؤخرا.و هو حديث الوفادة علی اﳌشرق العرﰊ،و لقد اختلفت النظر ت واﳌفاهيم و التفسﲑات
حوله ختﻼف التيارات الفكرية و اﳌدارس النقديةأساسا ﰲ الغرب .و قبل اﳊديث عن دﻻلة التناص
ﰲ بعده اﻷدﰊ،ﳚدر بنا الكشف عن اﳌرجعية اللغوية له ،علما أن مفهوم التناص لغو ﻻ يسعفنا ﰲ
التعرف إلی اﳌعﲏ اﻻصطﻼحي بشكل حاسم.
التناص لفظاً يعود إلی جذره اللغوي )نصص(وقد أورد اصحاب اﳌعاجم اللغوية ﳎموعة من اﳌعاﱐ
تفسر هذا اﳉذر،فقد جاء ﰲ لسان العرب أن النص»:رفعك الشيء ،نص اﳊديث ينصه نصا :رفعه
ص،و ُو ِضع علي اﳌنصة ،أي علي غاية الفضيحة و الشهرة .و قال عمرو بن
وكل ما قد أُظ ِهَر فقد نُ ﱠ
دينار :ما رأيت رجﻼ أنص للحديث من الزهوي  :اي ارفع له واسند ونص اﳌتاع نصا :جعل بعضه
علي بعض«)ابن منظور.(٣٩٣٠/٢ :٢٠٠٥ ،النص و التناص ﰲ اللغة يعﲏ البلوغ و اﻻكتمال ﰲ
الغايةكما قال الفﲑوزآ دي»:نص اﳊديث رفعه و قته استخرج ما عندها و منه فﻼن ينص أنفه غضبا
و هو نصاص اﻻنف و اﳌتاع جعل بعضه فوق بعض و فﻼ استقصي مسألته عن الشيء و العروس
أقعدها علي اﳌنصة لكسر و هي ما ترفع عليه فانتصت و الشيء أظهره و الشواء ينص نصيصا
صوت علی النار ،و القدر غلت  ...واذا بلغ النساء نص اﳊقاق او اﳊقائق ،فالعصبة أوﱄ أي بلغن
الغاية الﱵ عقلن فيها أو قدرن فيها علی اﳊقاق و هو اﳋصام«)الفﲑوزآ دی٣١٩ :١٩٩٦ ،و.(٣٢٠

.٢-٢التناص اصطﻼحاً

هل هناك نص أدﰊ ﳝكن اعتباره نصا مبتكرا خالصا ،ام ان صاحب النص ﻻ بد له أثناء بناء النص
يتشرب نصه روائح نصوص أخري؟فانطﻼقاً
أن يدخل شذرات من نصوص أخري إلی نصه ،أو ان ّ
من هذا التساؤل ،قد شاع ﰲ نقد العرﰊ اﳊديث مصطلحا »التناص« أو »تفاعل النصوص« أو ما
شا هما ﳑا يدل علی تداخل النصوص أو تعالقها معا ،لكن قد يصعب ﲢديد مفهوم التناص و هو
كباقي اﳌفهومات ﳜضع للمنطلق الفكري لكل ﳏدد له من النقاد و الدارسﲔ و الذين أﲨعوا علی
تغييب صاحب النص و اﻻحتفال لنص و ﻻشيء غﲑ النص.و اغلب هؤﻻء إنطلقوا من أن التناص
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هو حوار النصوص فيما بينها».و قد نقل ﳏمد مفتاح بعض التعاريف ﳍذا اﳌفهوم منها -١:إنه
فسيفساء من نصوص أخري و أدﳎت فيه بتقنيات ﳐتلفة -٢ .أو إنه ﳑتص ﳍا  ،ﳚعلها من عند ته و
بتصيﲑها منسجمة مع فضاء بنائه و مع مقاصده -٣.أو ﳏول ﳍا بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة
خصائصها و دﻻلتها أو دف تعضيدها.و التناص عملية من عمليات اﻻستماع و اﳌثاقفة سواء عند
اﳌبدع أو عند الناقد الذي يكشف عن هذه الظاهرة عند اديب ما ،و هي ﲤثّل مستوي من مستو ت
القراءة« )ﲢريشی.(٥٦ :٢٠٠٠ ،
و جاء فی تعريف آخر منه »فالتناص اذن هو تداخل النص  -موضع الدراسة – مع نصوص
أخری قدﳝة أو معاصرة ،بطريقة يتبﲔ فيها قصد اﳌبدع ﰲ اﻹفادة من النص السابق.و هو ﳐتلف
اختﻼفا كبﲑا عن السرقة ،و هي اﻻعتداء علی نصوص اﻵخرين .ﲟعنی آخر ،هو التفاعل الذي ﳛدث
بﲔ نص و آخر.أو هو عﻼقة حضور متزامن لنصﲔ أو أكثر ،داخل إطار نصي واحد ،سواء حرفيا و
تنصيصيا أو ﻻشارة ،كما ﰲ اﻻستشهاد أو التضمﲔ ،كأن يستشهد الكاتب ببيت من الشعر القدﱘ
أو ت من القرآن الكرﱘ« )اﳋشاب.(١٥ :١٩٩٤،أو ﻷحری نقول» :إ ّن التناص أساسه التفاعل
و التشارك ،و هذا يقتضي اﳊفظ و اﳌعرفة السابقة لنصوص السابقة ،ﻷن النص يعتمد علي ﲢويل
موحد ﳚمع بﲔ اﳊاضر و الغائب و ينسج بطريقة تتناسب و كل
النصوص السابقة و ﲤثيلها بنص ّ
قاريء و مبدع« )السعدنی.(٨ :١٩٩١،

.٣-٢التناص ﰲ اﻷدب العربی

لو عد إلی النقد العرﰊ القدﱘ ،لوجد أن جذور مصطلح التناص تضرب ﰲ أعماق اﳌوروثﲔ العربيﲔ
النقدي و البﻼغي مع مﻼحظة الفوارق ﰲ ظروف النشأة ،و الغا ت و اﻻهداف الﱵ أظهرت هذا
اﳌصطلح إلی الوجود» ،ولن نقول إ ّن النقد العرﰊ القدﱘ قد سبق النقد الغرﰊ اﳌعاصر ﰲ إستحداث هذا
لكن النقد العرﰊ القدﱘ أشار إلی ع ّدة مصطلحات
اﳌصطلح و إستخدامه ،فذلك ضرب من اﳉهل ،و ّ
نقدية و بﻼغية هي ﰲ حقيقتها أشكال متنوعة من أشكال التناص.و من هذه اﳌصطلحات :اﻻقتباس
و التضمﲔ و السرقة و اﳌعاضة و اﳌناقضة .و ليست هذه اﳌصطلحات إﻻ شكﻼً من أشكال التناص،
و القاسم اﳌشﱰك بينها و بﲔ التناص هو فكرة إنتقال اﳌعنی أو اللفظ أوكليهما ،أو جزء منهما من نص
إلی آخر و من عمل أدﰊ إلی آخر مع اختﻼف ﰲ اﳌقصد و الغاية« )طعمة حلﱯ.(٤٣ :٢٠٠٧ ،
ﳚری التناص فی اﻷدب العربی غالباً ما فی الشعر حيث »يش ّكل التناص ﰲ شعر اﳊداثة بنية فنية

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب اسﻼمى

دوره اول ،شماره اول ،زمستان و بهار ۱۳۳ ١٣٩٨

و ﲨالية عميقة الصلة بنسيج القصيدة وخيوطها الدﻻلية بعادها الذاتية و اﻹنسانية و إمتزاج أزما ا
الثﻼثة ،اﳌاضي و اﳊاضر و اﳌستقبل و الﱵ كانت ﲟثابة وسائل ﲢريضية أو ح ّداً فاصﻼً ﳌوقف نفسي
يريد الشاعر ﲢقيقه ﰲ اﳌستقبل ،فهي تكشف الواقع أو تستعيد اﳌاضي أو تستبق الزمن اﳊاضر اﱄ
اﳌستقبل كما يفعل اﳊلم اﻻنساﱐ ﰲ صنع مستقبل أفضل و أرقي«)رستم پورملكی.(١٨: ١٣٨٤،
دخلت ظاهرة التناص فی اﻷدب العربی من خﻼل الكتب اﳌﱰﲨة من اﻵ ر الغربية بيد الن ّقاد و
اﻷد ء اﳌعاصرين» ،لقد غدا حضور أشكال شتی من اﳌوروث اﻻنساﱐ ﰲ الشعر العرﰊ اﳌعاصر ﲰة
فنية  ،يتسابق كثﲑ من الشعراء اﳌعاصرين إلی استخدامها وقد أطلق النقد العرﰊ اﳌعاصر علی هذه
الظاهرة مصطلح »التناص« وهو مصطلح نقدي جديد ﱂ يعرفه النقد العرﰊ اﳌعاصر حتی فی زمن
متأخر من القرن العشرين .فقد ارتبط هذا اﳌصطلح ﳌدارس النقدية اﻻجنبية و وفد الی النقد العرﰊ
اﳌعاصر من خﻼل التواصل الثقاﰲ واﳊضاري  ،الذي اتسع مؤخرا بﲔ الثقافة العربية والثقافات اﻻجنبية
 ،لكن ظاهرة التناص ﳍا جذور عريقة ﰲ تراثنا البﻼغي والنقدي القدﱘ ،إذ إن بعض اﳌصطلحات
النقدية العربية القدﳝة مثل:التضمﲔ و اﻻقتباس و السرقة و اﳌعارضة و اﳌناقضة ،تقﱰب إلی حد كبﲑ
من مصطلح التناص .هذا اﳌصطلح قد ظهر إلی الوجود فعﻼً علي يد »جوليا كرستيفا« ١ﰲ ﲝوثها
الﱵ كتبتها بﲔ عامي) ١٩٦٦و  (١٩٦٧و من ﰒّ تبنته ﲨاعة )تيل كيل(٢النقدية ،و انتشر بعد ذلك
ﰲ اﶈافل النقدية بسرعة كبﲑة«)طعمة حلﱯ.(٥ :٢٠٠٧ ،التناص إذن عند كرستيفا» ،هو عﻼقة بﲔ
اﳋطاب ﰲ النص و بﲔ خطا ت ﳏيطة و مﻼزمة ،أكثر منه عﻼقة بﲔ ﲨل معينة تقتبس او تنحل
او تعارض ﰲ ﲨل اخري مساوية او مقاربة ،ﰲ نص آخر و منذ ان اطلقت كرستيفا اﳌصطلح شاع
استخدام تعبﲑ »التناص« حتی صار موضة ﰲ فرنسا علی حد تعبﲑ مارك اﳒينو الذي أرخ ﰲ مقال
شامل ﳌفهوم التناص حتی مطلع الثمانينات«)اﳋشاب.(١١ :١٩٩٤،

.٤-٢التناص الديﲏ

التناص الديﲏ يعﲏ تداخل نصوص دينيّة ﳐتارة عن طريق اﻻقتباس أو التضمﲔ من القرآن أو اﳊديث
الشريف أو اﳋطب أو اﻻخبار الدينية مع النص اﻷصلي ﲝيث تنسجم هذه النصوص مع السياق
 .۱جوليا كريستيفا ..حثة و قدة وﳏللة نفسانية ،ولدت ﰲ بلغار  ،مؤلفة ثﻼثﲔ كتا ً تقريباًوتدرس حالياً ﰲ فرنسا ،مثقفة
معروفة عاﳌياً.
 .۲ﲨاعة »تيل كيل« الفرنسية نشأت ﰲ الستينيات وأصدرت ﳎلة ﳍا بذات اﻻسم.
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الشعري و تؤدي غرضاً فكر أو فنيا أو كليهما معا» .إ ّن عملية إستلهام القرآن الكرﱘ ﰲ الشعر
اﳌعاصر ليست عملية إقتباس لنص من الﱰاث ،و إﳕا هي عملية تفجﲑ لطاقات كامنة ﰲ هذا النص،
يوضح لنا أن قراءة
لعل هذا ّ
كل حسب موقفه الشعوري الراهن .و ّ
يستكشفها شاعر بعد آخرّ ،
الشعراء اﳌعاصرين للقرآن الكرﱘ و تفاعلهم معه ،ﰲ الوقت الذي تؤكد فيه ارتباطهم الصميم لﱰاث،
تفهمه و
توضح لنا كذلك نوعية هذه العﻼقة ،و ﲤيّزها عن النظرة التقليدية اﱄ النص القرآﱐ و طريقة ّ
التفاعل معه.إ ا قراءة أقل ما يقال فيها إ ا أكثر عمقاً و تدبراً و أصال ًة .و لعلّها القراءة السليمة الﱵ
ﲡعل نصوص القرآن حيّة بضة ﰲ الضمائر علي الدوام ،ﻻ ﳎرد أصوات و كلمات مقيّدة الدﻻلة«
)اﲰاعيل.(٣٢ :٢٠٠٧،

.٥-٢ﳏمد مفتاح الفيتوري

ُولد الفيتوری ﰲ عام ١٩٣٠م .من أم مصرية و أب سوداﱐ ،عاش ﰲ مدينة اﻹسكندرية و ترعرع
ﰲ ربوعها .حفظ القرآن الكرﱘ ﰲ الكتـّاب و دخل اﻷزهرالشريف ،كان ﳘّه الفقر ،فعاش ﰲ صراع
مع الطبقة الﱪجوازية ،فقد كان من الشعراء الذين ﲤيّزوا لرؤية اﻹنسانية اﳌمت ّدة ،و لعزﳝة والتح ّدي،
لذا كانت قصائدة تناشد اﳌساواة واﳊرية ﳉميع شعوب اﻷرض ،وإستهدفت اﳋﲑ للجميع ،و رفض
العبودية و اﻹستعمار )الباوی.(١٠٣ :٢٠٠٥ ،
ترك الفيتوري اﳉامعة قبل أن ينهي دارسته من ر بة فيها واﲡه ﳓو العمل الصحفي هار الدروس
وقوانﲔ وقيود اﳉامعة واﳊقيقة أن عمله ﰲ الصحافة أمن له لقمة العيش وهو ما كان يبحث عنه.
مارس الفيتوري أثناء إقامته ﰲ القاهرة العمل الصحفي وكتب الكثﲑ من الدراسات اﻷدبية والسياسية
واﳌقابﻼت ﰲ صحيفة اﳉمهورية,وبعد انتقاله اﱃ السودان عام ١٩٥٨م .ترأس ﲢرير أكثر من ﳎلة
وجريدة ومن أبرزها ﳎلة »اﻹذاعة والتلفزيون السودانية « وﰲ لبنان عمل ﳏررا ﰲ ﳎلة »اﻷسبوع اﻷدبی«
وﳏررافی جريدة بﲑوت وشارك فی إصدار ﳎلة »الد ر« كما أسند إليه مهام رئيس ﲢرير ﳎلة »الثقافة
العربية« الليبية )الفيتوری .(١٢ :٢٠١٣،و ﰲ عام ١٩٤٨م .كتب أولی ﲡاربه الشعرية و هي قصيدة
» إلی وجه أبيض« و نشر ديوانه اﻷول »أغاﱐ إفريقيا« عام ١٩٥٥م .و من أعماله الشعرية :أغاﱐ
إفريقيا  ،عاشق من إفريقيا  ،أذكرينی إفريقيا  ،أحزان إفريقيا  ،معزوفة درويش  ،متجول  ،سوﻻرا ،
البطل و الثورة و اﳌشنقة .يبدو أنه كان يعاﱐ من أﱂ نفسي بسبب لون بشرته و دمامة خلقته و فقره
الذي أضاف إليها طابع البوس و الشقاء )الباوی.(١٠٣ :٢٠٠٥ ،
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.٦-٢صدی القرآن الكرﱘ ﰲ شعر الفيتوري

إهتم فيه لقرآن و اﳌضامﲔ القرآنية،
أنشد ﳏمد مفتاح شعره ﰲ ﳎلدين ﳛتو ن أشعاراً وطنية و نری خﻼل شعره ما ّ
و هوكان من ح ّفاظ القرآن ،و نسج أشعاره علی إطار اﻵ ت القرآنية متضمنة ألفاظها و معانيها .و نذكر عدداً من
قصائده الﱵ وجد فيها أضواءً من القرآن ا يد .الشعر اﳌتضمن لﻶ ت القرآنية ﲰّی لنص اﳊاضر و اﻵية القرآنية
الدالّة عليه ﲰّيت لنص الغائب .قال الفيتوری ﰲ قصيدة »ﳓو الصباح «:

النص اﳊاضر :جنّةَ اﳋلد ﰲ مداه
فﱳ العيو
و حوله تَ َ ﱡ
إ ّ عدمناك ُمشتَهينا
كما إشتهيناك ُمعدمينا )...الفيتوری.(١٨٦/١ :١٩٧٩ ،
يشﲑ الفيتوري ﰲ هذه القصيدة إلی اﳉنّة الﱵ اُخرج منها أبوا آدم و حواء عليهما السﻼم ﻷجل
وخينا أن
أكلهما من الشجرة اﳌمنوعة ،و يقول الشاعر عن لسان آدم و حواء :ﳓن فقد اﳉنة ﳌا تَ ّ
توخينا الرجوع إليها و جاء ﰲ
كل من الفاكهة اﳌمنوعة و عندما خرجنا من اﳉنة و أصبحنا معدمﲔ ّ
الذكر اﳊكيم ما يشﲑ إلی نفس القول:
اﳉنﱠةَ وُكﻼ ِمنـها رَغ ًدا حي ُ ِ
ت َوَزْو ُج َ
﴿وقـُلْنَا َ َ
اس ُكُ ْن أَنْ َ
ك َْ َ َْ َ َ ْ
آدم ْ
ث شئـْتُ َما َوﻻتـَْقَرَ
النص الغائبَ :
ِِ
ِ
ِِ
ﲔ﴾ )البقرة (٣٥:
ﱠجَرَة فـَتَ ُكوَ م َن الظﱠالم َ
َهذه الش َ
و قال ﰲ قصيدة » إلی عينﲔ غريبتﲔ« :
اﻵخر فوق الريح
النص اﳊاضر :مضی اﻹنسا ُن ُ
ﳛمل صلبا َن اﳌوت علی كتفيه مثل مسيح
من أجل الضعف أموت ؟
بل من أجل القوة ؟ )نفس اﳌصدر(٤١٣ :
أشار الفيتوري ﰲ شعره هذا إلی قضية اﳌسيح )ع( و وفاته ،كما يظن بعض الناس أنه ِ
بو
ُ
ّ
صل َ
لكنـه ما ِ
ب كما جاء ﰲ القرآن اﳊكيم :
ّ ُ
صل َ
ِِ
ِ
النص الغائب﴿:وقـوﳍم إِ ﱠ قـتـلْنَا الْم ِس ِ
صلَبُوهُ َولَ ِك ْن
يسى ابْ َن َم ْرَﱘ َر ُس َ
ول ا ﱠ َوَما قـَتـَلَُوهُ َوَما َ
َ َْ ْ َ َ َ َ
يح ع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُشبه ﳍم وإِ ﱠن الﱠ ِذين اختـلَ ُفوا فِ ِيه لَِفي َش ٍّ ِ
ِ
ِ
ﱠ
ٍ
اع الظ ِّن َوَماقـَتـَلُوه يَقينًا﴾ )النساء
ك منـُْه َما َﳍُْم به م ْن ع ْلم إﻻ اتّبَ َ
َ َْ
َ َْ َ
(١٥٧ :
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حاج إلی بيت ﷲ اﳊرام «:
و يقول ﰲ قصيدة »يوميات ّ
النص اﳊاضر :ﳝوج سم ﷲ
اﳊمد لك
ُ
الشكر لك
ُ
وا ُد لك
واﳌلك لك
اهب النعيمة مليككل من ملك !
و َ
لبيّك ﻻ شريك لك
لبيّك ﻻ شريك لك )...نفس اﳌصدر(٤٨٧ :
اللهم لك لبّيك ﻻ
أشار الفيتوري هنا إلی موسم اﳊج و مناسكه ،إذ اﳊجاج يهتفون بـ »لبّيك ّ
شريك لك لبيّك« ،و جاء ﰲ الذكر اﳊكيم:
ِ
ك الْم ْل ِ
ك ِﳑ ْﱠن تَ َشاءُ َوتُعِّز َم ْن
ع الْ ُم ْل ْ َ
ك تـُْؤِﰐ الْ ُم ْل َ
ك َمن تَ َشاءُ َوتـَْن ِز ُ
النص الغائب﴿:قُ ِل اللﱠ ُه ّم َمال ََ ُ
ﱠك َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾ )آل عمران (٢٦:
تَ َشاءُ َوتُ ِذ ﱡل َم ْن تَ َشاءُ بِيَ ِد َك ْ
اﳋَيـُْر إِن َ
و قال ﰲ قصيدة »كتابة منسيّة « :
اﳌوت ح ﱞق و اﳊيا َة طلة
أعلم أ ّن َ
النص اﳊاضرُ :
واﳌرء ﻻ يعيش مهما عاش إﻻّ ليموت
السكوت
مصب رها
و كل صرخة ﱡ
ُ
و أروعُ النجوم هاتيك الﱵ
درب القافلة)...نفس اﳌصدر(٥٤١ :
تُضیءُ َ
تكلـّم الشاعر ﰲ قصيدته عن اﳌوت و اﳊياة و مسﲑة اﻹنسان ﻻ ب ّد إلی اﳌوت ،ويُذعن أ ّن آخر
كل شيء إلی اﳌوت إﻻ ﷲ تبارك و تعالی ،و جاء ﰲ الذكر الكرﱘ:
النص الغائبُ ﴿:ك ﱡل نـ ْف ٍ ِ
ِ ِ
ُج َورُك ْم يـَْوَم الْ ِقيَ َام ِة فَ َمن ُز ْحز َِح َع ِن النﱠا ِر
س َذائ َقةُ الْ َم ْوت َوإﱠﳕَا تـَُوفـﱠْو َن أ ُ
َ
ِ
ِ
اﳊَيَاةُ ال ﱡدنـْيَا إﻻ َمتَاعُ الْغُُرور﴾ )آل عمران (١٨٥:
اﳉَنﱠة فـََقد فََ َاز َوَما ْ ْ
َوأ ُْد ِخ َل ْ
و قال الشاعر ﰲ قصيدة ﲰّاها ب ـ »الدرويش «:
النص اﳊاضر :الدرويش كان يقول ﷲ رﰊ

ْ
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حي ﻻﳝوت
ﷲ ّ
ب ﷲَكان يتـّقيه
كان ُﳛ ّ
ﰲ نفسه و ﰲ ذويه
و كان ﳜشاه و يستحييه
موﻻي !
أبصرت جﻼل ﷲ
لو أنك
َ
اﳉبال من خلفك و اﳌياه) .نفس اﳌصدر(٥٥٠ :
لسارت ُ
ﳛب ﷲ و يتـّقيه
يذكر الشاعر صفات اﳌؤمنﲔ ﰲ صورة درويش هو أﳕوذج للمؤمن اﳌتـّقي  ،ﻷنه ّ
و ﳜشاه ويستحيي منه و قال ﰲ اية القصيدة  :لوأصحبت مع ﷲ تسﲑ اﳉبال و اﳌياه خلفك،
القهار ،و جاء ﰲ الذكر اﳊكيم:
كما كان شأن داود )ع( مع اﳉبال و الطيورعند تسبيحه الواحد ّ
النص الغائب﴿:ولََق ْد آتـيـنا موسى وهارو َن الْ ُفرقَا َن و ِضياء وِذ ْكرا لِْلمت ِﱠق ﱠ ِ
ين َﳜْ َش ْو َن َربـﱠُه ْم
ْ َ ًََ ً ُ َ
َ َْ ُ َ َ َ ُ
َ
ﲔ الذ َ
ِ
ِ
اع ِة ُم ْشف ُقو َن﴾ )اﻷنبياء٤٨ :و(٤٩
ِ لْغَْيبِ َوُه ْم م َن ال ﱠس َ
اﳊَ ِد َيد﴾)سبأ (١٠:
النص
ال أَِّوِﰊ َم َعهُ َوالطﱠيـَْر َوأَلَنﱠا لَهُ ْ
ضﻼ َ ِجبَ ُ
الغائب﴿:ولََق ْد آتـَيـْنَا َد ُاوَد ِمنﱠا فَ ْ
َ
النص الغائب﴿:اصِﱪ علَى ما يـ ُقولُو َن واذْ ُكر عب َد َ داود َذا اﻷي ِد إِنﱠه أَﱠواب إِ ﱠ س ﱠخرَ ِْ
َ ْ َْ َ ُ َ
اﳉبَ َال َم َعهُ
ْْ َ َ َ
ْ ُ ٌ َ ْ
يُ َسبِّ ْح َن ِ لْ َع ِش ِّي َواﻹ ْشَر ِاق﴾ )ص١٧ :و( ١٨
و قال ﰲ قصيدة اﲰها »اﻵن شيخي «:
النص اﳊاضر :اﻵن شيخي ﳓن إثنان
أنت و أ
الدروب خلفنا
يح
َ
ويلتا أغلَ َقت الر ُ
وإنقسم اﻹنسا ُن َشطرين ِ
كما ﱂ يشأ اﻹنسان  )...نفس اﳌصدر(٥٧٥ :
أراد الشاعر من لفظة »شطرين « الشاكر و الكافر ،أو اﳊق والباطل  ،مشﲑاً إلی إبنی آدم
)ع( ،حيث صار قابيل طﻼً بقتل أخيه هابيل حقاً و هذا من سنن اﳊياة ،ن يكون اﳊق والباطل
متخاصم ِ
ﲔ دائماً ﰲ كل اﻷزمنة .و قد جاء ﰲ الذكر اﳉليل:
ِ
ِ
يل إِﱠما َشاكًِرا َوإِ ﱠما َك ُف ًورا﴾ )اﻹنسان (٣ :
النص الغائب﴿ :إ ﱠ َه َديـْنَاهُ ال ﱠسب َ
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و قال الفيتوری ﰲ قصيدة »الوصا القدﳝة « :
النص اﳊاضر :إرجعي بﻼدي إرجعي
إ م ﳛملون اﳉنائز و اﳌوت ﰲ دمهم
يكتبون الوصا القدﳝة
ﰲ فجوات العيون
إ ّ م ميّـتون ) ...نفس اﳌصدر(١٣٨/٢ :
مفر للناس منه أينما كانوا.كما خاطب ﷲ تعالی رسوله
أشار شاعر مرة أخری إلی اﳌوت الذی ﻻ ّ
وجل:
منذراً ﳌوت و قال ّ
عز ّ
ﱠك ميِت وإِنـﱠهم ميِتُو َن ُﰒ إِنﱠ ُكم يـوم الْ ِقي ﱠام ِة ِعْن َد ربِ ُكم َﲣْتَ ِ
ص ُمو َن﴾ )الزمر:
النص الغائب﴿ :إِن َ َ ّ ٌ َ ُ ْ َ ّ
ْ َْ َ َ َ
َّ ْ
٣١و(٣١
و قال ﰲ قصيدة » ثورة عمر اﳌختار «:
النص اﳊاضر :إﲰعوا أيها القوم
إ ّن الصﻼة فريضة
حقاً هذا صحيح ولكن
أيها اﳌسلمون
اﳉهاد فريضة
يبق إﻻّ اﳉهاد
أشهد ﱂ َ
و قال تعالی
ِ
القتال
ب عليكم ُ
أيها الذين آمنوا كـُت َ
ِ
ب علی الذين من قبلكم
كما كت َ
صدق ﷲ  ،ﷲ اكﱪ
و قال تعالی
و ﻻ تـُلقوا نفسكم إلی التهلكة )...نفس اﳌصدر(٣٢٧/٢ :
فضله علی الصﻼة ،و
تكلم الشاعر عن الصﻼة و اﳉهاد ﰲ سبيل ﷲ ،و لكنه أوجب اﳉهاد و ّ
قال )صحيح ن اﳉهاد فرض و لكن ﻻ تـُلقوا يديكم إلی التهلكة( ،هذا عجيب ج ّداً  ،ﰲ البداية

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب اسﻼمى

دوره اول ،شماره اول ،زمستان و بهار ۱۳۹ ١٣٩٨

يقول شيئاً و فی النهاية يُنكره ،كﻼمه عجيب ج ّداً ج ّداً .أراد الشاعر من قوله تبيﲔ حاﻻت اﳌسلمﲔ
م يقولون ما ﻻيفعلونه و قد تركوا الصﻼة و اﳉهاد ويهتفون دائماً ﰲ آذان اﻵخرين :الصﻼ َة الصﻼ َة،
جل جﻼله:
اﳉهاد َ
َ
اﳉهاد ،وقد غلب النوم علی أنفسهم و هم غافلون .و قال ﷲ ّ
ات وال ﱠ ِ
ﻼة الْوسطَى وقُ ِ ِِ
النص الغائب﴿ :حافِظُوا علَى ال ﱠ ِ
ﲔ﴾ )البقرة .(٢٣٨ :
َ
وموا للﱠ ِه َقانت َ
ص ُْ َ ُ
َ
صلَ َو َ
ِ
ِ
ال َوُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن تَكَْرُهوا َشيـْئًا َوُه َو َخيـٌْر لَ ُك ْم َو َع َسى
ب َعلَْي ُك ُم الْقتَ ُ
النص الغائبُ ﴿ :كت َ
أَ ْن ُِﲢبﱡوا َشيـْئًا َوُه َو َشﱞر لَ ُك ْم َوا ﱠُ يـَْعلَ ُم َوأَنـْتُ ْم ﻻتـَْعلَ ُمو َن﴾ )البقرة .(٢١٦ :
لقد أخطأ شاعر اﳊافظ ﰲ هذه القصيدة و قال من قول ﷲ تعالی » :أيها الذين آمنوا كتب
عليكم القتال كما كتب علی الذين من قبلكم« و اﳊال ليس ﰲ القرآن آية مثل هذه اﻵية ،و لكن
هناك آية أخری تـُشبهها وهي:
ﱠِ
ﱠِ
ِ
ِ
ِ
ين ِمن قـَْبلِ ُك ْم لَ َعلﱠ ُك ْم
ب َعلَْي ُك ُم ّ
ب َعلَى الذ َ
النص الغائبَ﴿:ا أَيـﱡَها الذ َ
الصيَ ُام َك َما ُكت َ
ين َآمنُوا ُكت َ
تـَتـﱠُقو َن﴾ )البقرة.(١٨٣:
علی الشاعر أن يدقـّق فی قوله و ما ينشده و عليه أن ﻻيقع فی اﳋطأ الكﻼميبالنسبة إليكﻼم ﷲ
تعالی من اﻵ ت التی يستن ّد ا .و قال شاعر ﰲ ختام قصيدته »ﻻ تـُلقوا نفسكم إلی التهلكة «
وإقتبس هذه اﻵية من سورة البقرة:
ِ
ِ
النص الغائبِ :
ِ
ب
َحْ ِسنُوا إِ ﱠن ا ﱠَ ُِﳛ ﱡ
﴿وأَنْف ُقوا ِﰲ َسبِ ِيل ا ﱠ َوﻻتـُْل ُقوا َِيْدي ُكم إِ َﱃ التـﱠْهلُ َكة َوأ ْ
َ
ِِ
ﲔ﴾ )البقرة.(١٩٥ :
الْ ُم ْحسن َ
الفيتوري شاعر كبﲑ من قارة كبﲑة ،ولكنه ﱂ يستطع أن يلقی ما ﰲ ضمﲑه من اﻷفكار واﻵراء
الﱵ كانت ترتبط مع عقيدته ،صحيح نـّه مسلم و تربّی ﰲ أسرة دينية ،ولكنه ثـّر من بيئته اﳌلّوثة
ﳋرافات ،و ﱂ يقدر أن يُنجز آماله ﰲ طريق الشعر .هناك للشاعر بعض النزعات و اﻷفكار و العقائد
الشخصية التی ﲣتلف عن الفكرة اﻹسﻼمية.

 .٤اﻹستنتاج

نسميها التناص القرآنی .و هناك
نستنتج من هذا البحث أ ّن الشعر العربی ﳛتوي بﲔ دفتيه مضامﲔ القرآن الكرﱘ و ّ
رجال ي ّدعون أ ّ م ﱂ يتأثروا من القرآن الكرﱘ و اﳊقيقة غﲑ ذلك ،ﻷ ّن القرآن ضوء من أضواء الرﲪن و ﳚری فی كل
يتسرب بﲔ ضلوع الكلم و اﻷقوال ﳌن كان صاحب فكرة أو كﻼم يُلقيه للغة العربية.فإذن ﳝكن القول إ ّن
ا اری و ّ
ٍ
معنی.
فی كل كﻼم عربی أو فی كل شعر عربی قد قيل بعد نزول القرآن الكرﱘ شذرات من القرآن الكرﱘ لفظاً أو ً

ْ
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