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نن القاارآن الكاار مصاادر أ ُِّ للمصااادر العربيااة ،وتتبا ّ أمهيتااه وقيمتااه عنااد موازنتااه ابلکتااب األخااری و ال شااك أن القاارآن
الكر ومرامينه العالية من أهم روافد الشعر العرد ،فاستلهم منه الشعراء الكثريون من املوضوعات و الشخصيات الل
كاناات حمااورا إلنتاجاااجم األدبيااة العظيمااة التاای اختا ت نصوصااها ماان القاارآن الکاار ت التناااص ألاااهرة جدياادة ملفهااوِ قااد
ألهاار نثاار الدراسااات اللسااانية الغاارب ،و لااه جا ور عريااق الدراسااات النقديااة القدمیااة بتسااميات و لااه مصااطلحات
خمتلفة كاالقتباس و الترم و االستشهاد و احملاكاة و ماشابه ذلك الدراسات احلديثاة كتوألياف األساطورة وغريهاات
التناص القرآين يعتخ من التناص املباشر و من أبارز مصاادر التجرباة الشاعرية الشاعر احلادي ت ها ا البحا معا اة
شعر الشاعر السودانی املعاصر«حممد مفتاح الفيتوری» للحصول و املعرفة علی أبرز أشكال التناص القرآنی فی أشعاره
انص الغائاابت و نسااتنتج ماان ه ا ا
انص احلاضاار و ارايت القرآنيااة التاای اسااتفاد الشاااعر منهااا و تسا ّامی الا ّ
التاای تسا ّامی الا ّ
البح أ ّن کل شعر عربی مت ثر من القرآن الکر مباشرا أو غري مباشار ،و لاو ندعای صااحب الشاعر أبنّاه ت خا شايما
من القرآن و ه ا أمر مستحالت
الکلمات الرئيسة :القرآن الکر  ،الشعر العربی احلدي  ،التناص ،الفيتوری ،السودان

پژواكهاى قرآنى در اشعار فیتورى شاعر سودانى
چکیده
قرآن کررم به عنوان رکى از منابع اصلى براى علوم زبان عربى و سارر منابع عربى است .اهمیت و ارزش قرآن زمانى بهتدر
مشخص مى شود که با کتابهاى درگر مقارسه و برابرى شود .بیون شک قرآن کررم با مضدامین واالى خدود بده عندوان
راهبرى مهم براى شاعران عرب بوده و بیشتر شاعران عرب از موضوعات قرآنى و شخصیتهاى مذکور در آن براى غنیتر
ساختن آثار خود بهره بردهانی .پیریه بینامتنى به عنوان رک پیریه نوظهور با مفهومى قدیرمى بده دنبدال پدژوهشهداى

 1الکاتب املسؤول

الخيد اإللکرتوينalmehr55@yahoo.com :
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106
زبانشناسى در غرب به منصه ظهور رسیی که داراى ررشه و اصالت عمیقى در پژوهشهاى نقی ادبى قیرم زبدان عربدى بدا
نامها و اصطالحات مختلفى همچون اقتباس ،تضمین ،استتشهاد ،محاکات ،کاربست اسطوره و ندامهداى مشدابه آن بدوده
است .بینامتنى قرآنى از بارزتررن منابع نمونههای شعرى محمی مفتاح الفیتورى و از نوع بینامتنى مستقیم به شمار مدی-
آری .ارن پژوهش بر آن است که شعر محمی مفتاح فیتورى شاعر معاصر سودانى را با بررسى انواع بینامتنى قرآندى مدورد
واکاوى قرار دهی ،شعر الهام گرفته از قرآن به عنوان متن حاضر و آرات به کار رفته در آن به عندوان مدتن غاردب نامیدیه
شیه است .از ارن بحث نتیجه گرفته میشود که شعر فیتورى تحت تأثیر مستقیم و غیدر مسدتقیم مضدمامین و واژگدان
قرآن بوده است.
واژگان کلیدی :قرآن کررم ،شعر معاصرعربى ،بینامتنیت ،فیتورى ،سودان.
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 -1املقدمة
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نن احلاادي عاان القاارآن الكاار يلقااي هيبااة وختوفااا فاای اإلنسااان ،و بقاادر ه ا ه اهليبااة والتخااول تتب ا ّ
أمهيتاه و قيمتااه و ضاارورته و ال شاك أ ن القاارآن الكاار ومراامينه العاليااة ماان أهام روافااد الشااعر العاارد،
فاسااتلهم منااه الشااعراء الكثااريون ماان املوضااوعات و الشخصاايات الاال كان ات حمااورا إلنتاجاااجم األدبيااة
العظيمااةت فاانالحظ عنااد البح ا عاان التناااص الااديين و ماادی حرااوره أعمااال الشااعراء املعاص ارين،
نساتلهاِ عادد غفاري مانهم مان القارآن و نسااتدعاءهم الشخصايات القرآنياة وذلاك للتعباري عان معاااانجم،
ألهنم وجدوا بينها وب ما جيري بلدهم متاثال فاعتمدوا علی ه ه املفاهيم علی سبيل التناص إلثاراء
نصهم الشعريت تعتمد عملية اإلبدا علی ئموعة مان البنياة اللغوياة الال تتسارب مان ناص نلای آخار،
عخ مراحل زمنية طويلاة ،وليسات القصايدة املعاصارة ،بعاض جوانبهاا ،نال م جياا ااا اساتقر ذاكارة
الشاعر املبد من خم وانت ثقافية معرفية خمتلفة املصادرت
 -1-1خلهية البحر
ت يتطرق الدارسون ئال التناص القرآنای نلای دراساة املراام الدينياة شاعر الشااعر الفيتوری،بال
ال ي متت دراستها حلد ارن يدور موضوعه ئال احلقل العاِ امثال :أتثري القرآن الشعر املعاصر
او ال اال يط اارق الي ااه الب اااحثون يتمح ااور موض ااوعه علا ای خص ااوص دراس ااة التن اااص ف اای الش ااعر الش ااعراء
املعاصرينت وومكاننا أن نشري نلای عادد مان االعماال الال قاد متات دراساتها وتارتبت ابملوضاو كماا
التاي:
 -1مقالة «التناص القرآين شعر غادة السمان» لشازاد كر عثمان و ملياء ايس مح ةت
 -2مقالااة «التناااص القاارآين الشااعر العراقااي املعاصاار» للاادکتور علاای سااليمی وعبدالصاااحب
طهماس ت
 -3مقال ا ااة«التن ا اااص الق ا اارآين ش ا ااعر مجي ا اال ص ا اادقی ال ه ا اااوی» لل ا اادکتور عل ا اایاک ا ااخ حمس ا اانی
وعبدالصاحب طهماس ت
 -4مقالة «التناص القرآنی فی شعر فدوی طوقان» للدکتور صادق سياحی و فرحان گلمغانی
زادهت
 -5مقالة «التّناص القرآين شعر مسي القاسم» عفر هباء الدين و مسيه حسن عليانت
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ش ااعر أمح ااد شا ااوقي» رمن ااه موس ااوي شا ااجري و حمم ااد حسا اان

108
ااص القا اارآين
 -6مقال ااة «التن ا ّ
معصومنت
 -7رسالة املاجستري بعنوان« :التناص القرآين

أشعار امحد مطر» للسيد ماشاءهللا واحديت

 -2البحر

 -1-2التناص لغةً
التنااص مصاطل نقادي حادي وافاد مان الغارب ،فار حراوره ئمال الدراساات الغربياة و العربيااة
منه ااا ما ااؤخرات و ه ااو حا اادي الوف ااادة عل ا ای املش اارق العا اارد ،و لق ااد اختلفا اات النظ ا ارايت واملفا اااهيم و
التفسريات حوله ابختالل التيارات الفكرية و املادارس النقدياة أساساا الغاربت و قبال احلادي عان
داللة التناص بعده األدد ،جيدر بنا الكشف عن املرجعية اللغوية له ،علما أن مفهوِ التناص لغاواي
ال يسعفنا التعرل نلی املعين االصطالحي بشكل حاسمت
التناااص لفظ اا يعااود نلاای ج ا ره اللغااوي (نصااص) وقااد أورد اصااحاب املعاااجم اللغويااة ئموعااة ماان
املعاااين تفساار ها ا ا ا ر ،فقااد جاااء لسااان العاارب أن الاانص« :رفعااك الشاايء ،نااص احلاادي ينصااه
ص،و ُو ِضع علي املنصة ،أي علي غاية الفريحة و الشهرةت و قال
نصا :رفعه وكل ما قد أُأل ِهار فقد نُ َّ
عماارو باان دينااار :مااا رأياات رجااال أنااص للحاادي ماان ال هااوي  :اي ارفااع لااه واسااند ونااص املتااا نصااا:
جع اال بعر ااه عل ااي بع ااض» (اب اان منظااور)3930/2 :2005 ،ت ال اانص و التن اااص اللغ ااة يع ااين البل ااوو و
االكتمال الغاية كما قال الفريوزآابدي« :نص احلدي رفعه و انقته استخرج ما عندها و منه فاالن
ينص أنفه غربا و هو نصاص االنف و املتاا جعال بعراه فاوق بعاض و فاالان استقصاي مسا لته عان
الشيء و العروس أقعدها علي املنصة ابلكسر و هي ما ترفع عليه فانتصت و الشايء أألهاره و الشاواء
ينص نصيصا صوت علی النار ،و القدر غلت تتت واذا بل النساء نص احلقااق او احلقاائق ،فالعصابة
أوي أي بلغن الغاياة الال عقلان فيهاا أو قادرن فيهاا علای احلقااق و هاو اخلصااِ» (الفاريوزآابدی:1996 ،
319و)320ت

 -2-2التناص اصطالْاً:
هل هناك نص أدد میكن اعتباره نصا مبتكرا خالصا ،اِ ان صاحب الانص ال باد لاه أثنااء بنااء الانص
أن يدخل ش رات من نصوص أخري نلی نصاه ،أو ان يتش ّارب نصاه روائا نصاوص أخاري فانطالقاا
من ه ا التساؤل ،قد شا نقدان العرد احلدي مصطلحا «التناص» أو «تفاعل النصوص» أو ما
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109او
شاهبهما اا يدل علی تداخل النصوص أو تعالقها معا ،لكن قد يصعب ادياد مفهاوِ التنااص و ه
كباقي املفهومات عراع للمنطلاق الفكاري لكال حمادد لاه مان النقااد و الدارسا و الا ين أمجعاوا علای
تغييب صاحب النص و االحتفال ابلنص و الشيء غري النصتو اغلب هؤالء ننطلقوا من أن التنااص
هاو حاوار النصااوص فيمااا بينهااات «و قااد نقاال حممااد مفتاااح بعااض التعاااريف هلا ا املفهااوِ منهااا -1:ننااه
فسيفساء من نصوص أخري و أدئت فيه بتقنيات خمتلفةت  -2أو ننه اتص هلا  ،جيعلها من عندايته
و بتصاايريها منسااجمة مااع فراااء بنائااه و مااع مقاصاادهت -3أو حمااول هلااا بتمطيطهااا أو تكثيفهااا بقصااد
مناقرااة خصائصااها و داللتهااا أو هباادل تعراايدهات و التناااص عمليااة ماان عمليااات االسااتما واملثاقفااة
سواء عند املبد أو عند الناقد ال ي يكشف عن ه ه الظاهرة عند اديب ما ،و هي متثّل مستوي من
مستوايت القراءة» (اريشی)56 :2000 ،ت
و جاااء فاای تعريااف آخاار منااه «فالتناااص اذن هااو تااداخل الاانص  -موضااع الدراسااة – مااع نصااوص
أخااری قدمیااة أو معاصاارة ،بطريقااة يتب ا فيهااا قصااد املبااد اإلفااادة ماان الاانص السااابقتو هااو خمتلااف
اختالفااا كب اريا عاان الساارقة ،و هااي االعتااداء عل ای نصااوص ارخ ارينت مبعن ای آخاار ،هااو التفاعاال ال ا ي
حيد ب نص و آخرت أو هو عالقة حرور مت امن لنص أو أكثر ،داخل نطار نصي واحد ،ساواء
حرفيااا و تنصيصاايا أو ابالشااارة ،كمااا االستشااهاد أو التراام  ،ك ا ن يستشااهد الكاتااب ببياات ماان
الشااعر القااد أو مايت ماان القاارآن الکاار » (اخلشاااب)15 :1994 ،ت أو ابألحااری نقااول« :ن ّن التناااص
أساسااه التفاعاال و التشااارك ،و ه ا ا يقترااي احلفااظ و املعرفااة السااابقة ابلنصااوص السااابقة ،ألن الاانص
موحاد جيمااع با احلاضاار والغائااب وينسااج بطريقااة
يعتماد علااي اوياال النصااوص السااابقة ومتثيلهااا باانص ّ
تتناسب وكل قاريء و مبد » (السعدنی)8 :1991،ت
 -3-2التناص يف األدب العربی
لااو عاادان نل ای النقااد العاارد القااد  ،لوجاادان أن ج ا ور مصااطل التناااص تراارب أعماااق امل ااوروث
العا اربي النق اادي و البالغ ااي م ااع مالحظ ااة الفا اوارق أل اارول النشا ا ة ،و الغ اااايت و االه اادال ال اال
أألهرت ه ا املصطل نلی الوجود« ،ولن نقول ن ّن النقد العرد القد قد سبق النقد الغرد املعاصر
ولكن النقد العارد القاد أشاار نلای
نستحدا ه ا املصطل و نستخدامه ،ف لك ضرب من ا هلّ ،
ع ا ّدة مصااطلحات نقديااة وبالغيااة هااي حقيقتهااا أشااكال متنوعااة ماان أشااكال التناااصت وماان ه ا ه
املصااطلحات :االقتباااس والتراام والساارقة واملعاضااة واملناقرااةت وليساات ها ه املصااطلحات نال شااكال
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110ش ااكال التن اااص ،و القاس اام املش اارتك بينه ااا و ب ا التن اااص ه ااو فك اارة ننتق ااال املعن ای أو اللف ااظ أو
م اان أ
كليهما ،أو ج ء منهما من نص نلی آخر ومن عمل أدد نلای آخار ماع اخاتالل املقصاد والغاياة»
(طعمة حل )43 :2007 ،ت
جياری التناااص فاای األدب العربای غالبااا مااا فاای الشاعر حيا «يشا ّكل التنااص شااعر احلداثااة بنيااة
فنية و مجالية عميقة الصلة بنسايج القصايدة و خيوطهاا الداللياة أببعادهاا ال اتياة و اإلنساانية و نمتا اج
أزماهنا الثالثة ،املاضي و احلاضر و املستقبل و الل كانت مبثابة وسائل اريرية أو ح ّدا فاصال ملوقف
نفس ااي يري ااد الش اااعر اقيق ااه املس ااتقبل ،فه ااي تكش ااف الواق ااع أو تس ااتعيد املاض ااي أو تس ااتبق ال ا من
احلاضر اي املستقبل كما يفعل احللم االنسااين صانع مساتقبل أفرال وأرقاي» (رساتم پاورملکی1384 ،
)18:ت

دخلت ألاهرة التناص فی األدب العربی من خاالل الکتاب املرتمجاة مان ارقر الغربياة بياد الن ّقااد و
األدابء املعاصرين« ،لقد غدا حرور أشكال شتی من املورو االنساين الشعر العرد املعاصار مساة
فنية  ،يتسابق كثاري مان الشاعراء املعاصارين نلای اساتخدامها وقاد أطلاق النقاد العارد املعاصار علای ها ه
الظاهرة مصطل «التناص» و هو مصطل نقدي جدياد ت يعرفاه النقاد العارد املعاصار حتای فای زمان
مت خر من القرن العشرينت فقد ارتبت ه ا املصطل ابملدارس النقدية االجنبية و وفد الای النقاد العارد
املعاصاار م اان خ ااالل التواص اال الثقااا واحلر اااري  ،ال ا ي اتس ااع مااؤخرا ب ا الثقاف ااة العربي ااة والثقاف ااات
االجنبي ااة  ،لك اان أل اااهرة التن اااص هل ااا جا ا ور عريق ااة تراثن ااا البالغ ااي والنق اادي الق ااد  ،نذ نن بع ااض
املصطلحات النقدية العربية القدمیة مثل :الترم و االقتباس و السرقة و املعارضة و املناقرة ،تقرتب
نلی حد كبري من مصطل التناصت ه ا املصطل قد ألهر نلی الوجود فعال علي يد «جوليا كرستيفا»
حبوثها الل كتبتها ب عامي ( 1966و  )1967ومن مثّ تبنته مجاعة "تيل كيل "1النقدية ،وانتشار
بعد ذلاك احملافال النقدياة بسارعة كبارية» (طعماة حلا )5 :2007 ،ت التنااص نذن عناد كرساتيفا« ،هاو
عالقة ب اخلطاب النص و ب خطاابت حميطة و مالزمة ،أكثر منه عالقة ب مجل معينة تقتبذ
مج اال اخ ااري مس اااوية او مقارب ااة ،ن ااص آخ اار و منا ا ان اطلق اات كرس ااتيفا
او تنح اال او تع ااار
املصطل شا استخداِ تعبري «التناص» حتی صار موضة فرنسا علی حد تعبري مارك اجنينو ال ي
أرخ مقال شامل ملفهوِ التناص حتی مطلع الثمانينات» (اخلشاب)11 :1994 ،ت
 1مجاعة "تيل كيل" الفرنسية نش ت

الستينيات وأصدرت ئلة هلا ب

ات االسم.
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 -4-2التناص الديين

111

التناص الديين يعين تداخل نصوص دينيّة خمتارة عن طريق االقتباس أو الترم من القرآن أو احلدي
الشاريف أو اخلطااب أو االخبااار الدينيااة مااع الاانص األصاالي حبيا تنسااجم ها ه النصااوص مااع السااياق
الشااعري وتااؤدي غرضااا فك اراي أو فنيااا أو كليهم ااا معااات «ن ّن عمليااة نسااتلهاِ القاارآن الكاار الش ااعر
املعاصر ليست عملية نقتباس لنص من الرتا  ،و نمنا هي عملية تفجري لطاقات كامنة ه ا النص،
يوض ا لنااا أن ق اراءة
يستكشاافها شاااعر بعااد آخاار ،كاالع حسااب موقفااه الشااعوري ال اراهنت ولعا ّال ه ا ا ّ
الشعراء املعاصرين للقرآن الكر و تفاعلهم معه ،الوقت ال ي تؤكد فياه ارتبااطهم الصاميم ابلارتا ،
تفهمااه
توضا لناا كا لك نوعياة ها ه العالقاة ،ومتيّ هااا عان النظارة التقليدياة اي الانص القارآين و طريقاة ّ
والتفاعل معهت نهنا قراءة أقل ما يقال فيها نهنا أكثر عمقا و تدبرا وأصالةت ولعلّها القراءة الساليمة الال
عال نصااوص القاارآن حيّااة انبرااة الرامائر علااي الاادواِ ،ال ئاارد أصاوات وكلمااات مقيّاادة الداللااة»
(امساعيل)32 :2007،ت
 -5-2حممد مهتا الهيتور
ُولد الفيتاوری عااِ ِ1930ت مان أِ مصارية وأب ساوداين ،عاا .مديناة اإلساکندرية و ترعار
ربوعهات حفظ القرآن الکر الکتاّاب و دخل األزهر الشريف ،کان مهّه الفقر ،فعاا .صارا ماع
الطبقة الخجوازية ،فقد کان من الشعراء ال ين متيّ وا ابلرؤياة اإلنساانية املمتا ّدة ،وابلع میاة والتحا ّدي ،لا ا
کاناات قصااائدة تناشااد املساااواة واحلريااة ميااع شااعوب األر  ،ونسااتهدفت اخلااري للجميااع ،و رفااض
العبودية و اإلستعمار (الباوی)103 :2005 ،ت
ترك ا لفيتوري ا امعة قبل أن ينهي دارسته من راتبة فيها وا ه حنو العمل الصحفي هااراب الادروس
وقاوان وقيااود ا امعااة واحلقيقااة أن عملااه الصااحافة أماان لااه لقمااة العااي وهااو مااا كااان يبحا عنااهت
مارس الفيتوري أثناء نقامته القاهرة العمل الصحفي وكتب الكثاري مان الدراساات األدبياة والسياساية
واملقاابالت صااحيفة ا مهورية,وبعااد انتقالااه اّ السااودان عاااِ ِ1958ت تارأس ارياار أكثاار ماان ئلااة
وجري اادة وم اان أبرزه ااا ئل ااة «اإلذاع ااة والتلف ي ااون الس ااودانية» و لبن ااان عم اال حم ااررا ئل ااة «األس اابو
األدبی» وحمررا فی جريدة بريوت وشارك فای نصادار ئلاة «الاداير» كماا أساند نلياه مهااِ رئايذ اريار
ئلة «الثقافة العربية» الليبياة (الفيتاوری)12 :2013،ت و عااِ ِ1948ت کتاب أولای ارباه الشاعرية و
هااي قصاايدة «نلاای وجااه أباايض» و نشاار ديوانااه األول «أغاااين نفريقيااا» عاااِ  ِ1955ت و ماان أعمالااه
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112رية  :أغاين نفريقيا ،عاشق من نفريقيا ،أذکرينی اي نفريقيا ،أح ان نفريقيا ،مع وفة دروي  ،متجول،
الشع
سااوالرا ،البطاال والثااورة واملشاانقةت يباادو أنااه کااان يعاااين ماان أت نفسااي بساابب لااون بشارته ودمامااة خلقتااه
وفقره ال ي أضال نليها طابع البوس والشقاء (الباوی)103 :2005 ،ت
 -6-2صدی القرآن الکرمي يف شعر الهيتور
اتم فيااه ابلقاارآن
أنشااد حممااد مفتاااح شااعره ئلاادين حيتااواين أشااعارا وطني اة ونااری خااالل شااعره مااا نها ّ
واملرااام القرآنيااة ،وهااو کااان ماان ح ّف ااِ القاارآن ،ونسااج أشااعاره علاای نطااار ارايت القرآنيااة متراامنة
ألفاألها ومعانيهات و ن کر عددا من قصائده الل وجدان فيها أضواء من القرآن اريدت الشعر املترامن
لآلايت القرآنية مسّی ابلنص احلاضر وارية القرآنية الدالّة عليه مسّيت ابلنص الغائبت قال الفيتاوری
قصيدة «حنو الصباح »:

النص احلا ر :اي جنّةا اخللد
فَت العيوان
وحوله تا ا ُّ
ن ّان عدمناک ُمشتاهينا
کما نشتهيناک ُمعدميناتتت (الفيتوری)186/1 :1979 ،ت
يشري الفيتوري ه ه القصيدة نلی ا نّة الال اُخارج منهاا أباواان آدِ وحاواء عليهماا الساالِ ألجال
وخينااا أن
أکلهمااا ماان الشااجرة املمنوعااة ،ويقااول الشاااعر عاان لسااان آدِ وح اواء :حناان فقاادان ا نااة ملااا تا ّ
توخيناا الرجاو نليهاات وجااء
أنکل من الفاکهة املمنوعة و عندما خرجنا من ا نة وأصبحنا معدم
ّ
ال کر احلکيم ما يشري نلی نفذ القول:
اك ا انَّاةا اوُكاال ِمنا اهاا ار اغادا احيا ُ ِشاماتُ اما اوال تااق اارااب
ات اوازو ُج ا
النص الغائ  ﴿ :اوقُالناا ااي ا
آد ُِ اس ُكن أان ا
ِِ
وان ِم ان الظَّالِ ِم ا ﴾ (البقرة )35:
َّجاراة فااتا ُك ا
اه ه الش ا
وقال قصيدة «نلی عين غريبت »:
مداه

ارخر فوق الري
النص احلا ر :مری اإلنسا ُن ُ
حيمل صلبا ان املوت علی کتفيه مثل مسي
من أجل الرعف أموت
بل من أجل القوة (املصدر نفسه)413 :
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أشار الفيتوري شعره ه ا نلی قرية املسي ( ) و وفاتاه ،کماا يظان بعاض النااس أناه ِ
113و
ب
ُ
ّ
صال ا
لکناه ما ِ
ب کما جاء القرآن احلکيم :
ُ
ّ
صل ا
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صالابُوهُ اولاكان
يسن اب ان امراا ار ُس ا
اول َّ
اهلل اواماا قااتاالُاوهُ اواماا ا
النص الغائ  ﴿ :اوقااوهلم ن َّان قااتاالناا ال امسي ا ع ا
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
اك ِمنااهُ امااا اهلاُام بِا ِاه ِماان ِعلا ٍّام نِال اتِّباااا ا الظَّا ِّن اوامااا قااتاالُااوهُ ياِقينااا﴾
ين اختاالا ُفاوا فيا ِاه لافااي اشا ٍّّ
ُشابّها اهلاُام اون َّن ال ا ا
(النساء )157 :

ويقول

حاج نلی بيت هللا احلراِ»:
قصيدة «يوميات ّ

النص احلا ر :میوج وسم هللا
احلمد ل
ُ
الشکر ل
ُ
ارد ل
و ُ
واملل ُ ل
اهب النعيمة اي ملي ا کل من مل !
اي و ا
لبيّ ا ال شري ا ل
لبيّ ال شري ل تتت (نفذ املصدر)487 :
أشاار الفيتاوري هناا نلای موسام احلاج ومناساکه ،نذ احلجاااج يهتفاون ب ا «لبّيـک اللم ّـُ لـک لبّيــک ال
شريک لک لبيّک» ،وجاء ال کر احلکيم:
ِ
ك المل ِ
اك ِاَّان تا اشااءُ اوتُعِاُّ امان
ك امن تا اشااءُ اوتاانا ِ ُ ال ُمل ا
ك تُاؤِيت ال ُمل ا
النص الغائ ﴿ :قُ ِل اللَّ ُه َّم امال ا ُ
ِ
ِ
شي ٍّء قا ِد ٌير﴾ (آل عمران )26:
َّك اعلان ُك ِّل ا
تا اشاءُ اوتُ ُّل امن تا اشاءُ بِياد اك اخلاياُر نِن ا
وقال قصيدة «کتابة منسيّة »:
املوت ح عق و احلياةا ابطلة
أعلم أ ّن ا
النص احلا رُ :
واملرء ال يعي مهما عا .نالّ ليموت
السکوت
مصب هنرها
وکل صرخة
ُّ
ُ
وأرو ُ النجوِ هاتي الل
درب القافلةتتت (نفذ املصدر)541 :
تُریءُ ا
تکلاّم الشاعر قصيدته عن املوت واحلياة ومسرية اإلنسان ال ب ّد نلی املوت ،ويُ عن أ ّن آخر کل
شيء نلی املوت نال هللا تبارک وتعالی ،وجاء ال کر الکر :
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ِ ِ
114لـنص الغائـ ُ ﴿ :ك ُّال نااف ٍّ ِ
ِ ِ
ِح اعا ِن النَّاا ِر
ا
اذ ذاائ اقاةُ ال اماوت اونَّمنااا تاُ اوفَّااو ان أ ُ
اورُكم ياااواِ القيا ااماة فا امان ُزحا ا
ُج ا
اوأُد ِخ ال ا انَّةا فاا اقد فا ااز اواما احلايااةُ ُّ
الدناياا نِال امتاا ُ الغُُروِر﴾ (آل عمران )185:
وقال الشاعر قصيدة مسّاها ب ا «الدروي »:
النص احلا ر :الدروي کان يقول هللا رد

حي المیوت
هللا ّ
ب هللاا کان يتاّقيه
کان ُحي ّ
نفسه و ذويه
وکان عشاه و يستحييه
موالي!
أبصرت جالل هللا
لو أن
ا
بال من خلف واملياهت (املصدر نفسه)550 :
لسارت ا ُ
اب هللا ويتاّقيه
يا کر الشاااعر صاافات املااؤمن
صاورة درويا هااو أمنااوذج للماؤمن املتاّقي ،ألنااه حيا ّ
وعشااه ويساتحيي منااه وقاال هنايااة القصايدة  :لوأصااحبت ماع هللا تسااري ا باال واملياااه خلفا  ،کمااا
القهار ،وجاء ال کر احلکيم:
کان ش ن داود ( ) مع ا بال والطيور عند تسبيحه هلل الواحد ّ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ين اع اشااو ان ارباَّ ُهاام
الــنص الغائ ـ  ﴿ :اولا اقااد آتااياناااا ُم ا
وساان اواها ُ
اارو ان ال ُفرقاااا ان اوضاايااء اوذكاارا لل ُمتَّق ا ا الا ا
ِابلغاي ِ
اع ِة ُمش ِف ُقو ان﴾ (األنبياء48 :و) 49
ب اوُهم ِم ان َّ
الس ا
ِ
يد﴾ (سب )10 :
النص الغائ  ﴿ :اولا اقد آتااياناا اد ُاواد ِمنَّا فارال ااي ِجبا ُ
ال أاِّوِد ام اعهُ اوالطَّياار اوأالانَّا لاهُ احلاد ا
ِ
اب نِ َّان اس َّخراان ا ِبا ا
النص الغائ ﴿ :اصِخ اعلان اما ياا ُقولُو ان اواذ ُكر اعب اد اان اد ُاواد اذا األيد نِنَّهُ أ َّاو ٌ
ال ام اعهُ
يسبِحن ِابلع ِش ِي واإلشر ِ
اق﴾ (ص17 :و)18
ُ اّ ا ا ّ ا ا
و قال قصيدة امسها «ارن اي شيخي»:
النص احلا ر :ارن اي شيخي حنن نثنان
أنت وأان
الدروب خلفنا
ا
اي ويلتا أغلا اقت الري ُ
وننقسم اإلنسا ُن اشطرينِ
کما ت يش اإلنسان تتت (املصدر نفسه)575 :
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،115
أراد الشاااعر مان لفظااة «شااطرين» الشاااکر والکااافر ،أو احلااق والباطاال ،مشاريا نلاای نبنای آدِ ( )
حي ا صااار قابياال ابطااال بقتاال أخيااه هابياال حقااا و ه ا ا ماان ساانن احلياااة ،أبن يکااون احلااق والباطاال
متخاصم ِ دائما کل األزمنةت و قد جاء ال کر ا ليل:
النص الغائ ﴿ :نِ َّان اه اديانااهُ َّ ِ
شاكِرا اونِ َّما اك ُفورا﴾ (اإلنسان )3 :
يل نِ َّما ا
السب ا
و قال الفيتوری قصيدة «الوصااي القدمیة» :
النص احلا ر :نرجعي اي بالدي نرجعي
دمهم

نهنم حيملون ا نائ واملوت
يکتبون الوصااي القدمیة
فجوات العيون
نهنم ميّاتونتتت (املصدر نفسه)138/2 :
ّ
أشااار شاااعر ماارة أخااری نلاای املااوت ال ا ی ال مفا ّار للناااس من اه أينمااا کااانوات کمااا خاطااب هللا تعااالی
وجل:
رسوله من را ابملوت و قال عّ ّ
اك ميِاات ونِناَّهاام ميِتُااو ان ُمثَّ نِنَّ ُكاام ي ااوِ ال ِقياما ِاة ِعنا ااد ربِ ُكاام اختتا ِ
صا ُامو ان﴾ (ال ماار:
اّ
الــنص الغائ ـ ﴿ :نِناَّ ا ا ّ ٌ ا ُ ا ّ
ا ا اا

31و)31

وقال

قصيدة «ثورة عمر املختار» :

النص احلا ر :نمسعوا أيها القوِ

ن ّن الصالة فريرة
حقا ه ا صحي ولکن
أيها املسلمون
ا هاد فريرة
يبق نالّ ا هاد
أشهد ت ا
وقال تعالی
ِ
القتال
ب عليکم ُ
اي أيها ال ين آمنوا کاُت ا
ِ
ب علی ال ين من قبلکم
کما ُکت ا
صدق هللا ،هللا اکخ
وقال تعالی
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116وال تاُلقوا أبنفسکم نلی التهلکةتتت (املصدر نفسه)327/2 :

وفراله علای الصاالة ،وقاال
تکلم الشاعر عن الصاالة وا هااد سابيل هللا ،ولکناه أوجاب ا هااد ّ
«صحي أبن ا هاد فر ولکن ال تاُلقوا أبيديکم نلی التهلکة» ،ه ا عجيب جا ّدا ،البداياة يقاول
شيما و النهاية يُنکره ،کالمه عجيب جا ّدا جا ّدات أراد الشااعر مان قولاه تبيا حااالت املسالم أبهنام
يقولااون مااا اليفعلونااه وقااد ترک اوا الصااالة وا هاااد ويهتفااون دائمااا آذان ارخ ارين :الصااالةا الصااالةا،
جل جالله:
هاد ا ا
ا ا
هاد ،وقد غلب النوِ علی أنفسهم وهم غافلونت وقال هللا ّ
ات و َّ ِ
النص الغائ ﴿ :حافِظُوا علان َّ ِ
وموا َِّهللِ قاانِتِ ا ﴾ (البقرة )238 :
ا
الصالة ال ُوسطان اوقُ ُ
ا
الصلا او ا
ِ
اال اوُها ااو ُكاارهٌ لا ُكاام او اع اساان أان تاكارُه اوا اش اياما اوُها ااو اخي ا ٌار لا ُكاام
اب اعلاااي ُك ُم ال ِقتاا ُ
الــنص الغائ ـ ُ ﴿ :كتا ا
اهللُ يااعلا ُم اوأاناتُم ال تااعلا ُمو ان﴾ (البقرة )216 :
او اع اسن أان ُِابُّوا اشياما اوُه او اشعر لا ُكم او َّ
لقاد أخطا شااعران احلاافظ ها ه القصايدة وقاال مان قاول هللا تعاالی« :اي أيهاا الا ين آمناوا کتااب
علاايکم القتااال کمااا کتااب علاای الا ين ماان قاابلکم» واحلااال لاايذ القاارآن آيااة مثاال ها ه اريااة ،ولکاان
هناک آية أخری تاُشبهها وهي:
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِماان قااابلِ ُكم
اب اعلاااي ُك ُم ّ
اب اعلااان ال ا ا
الــنص الغائ ـ  ﴿ :ااي أاياُّ اهااا ال ا ا
الصاايا ُاِ اك امااا ُكتا ا
ين اآمنُاوا ُكتا ا
كم تااتَّا ُقو ان﴾ (البقرة)183:
لا اعلَّ ُ
علی الشاعر أن يدقاّق قوله وما ينشده وعليه أن اليقع اخلط الکالمی ابلنسبة نلی کالِ هللا
تعاالی ماان ارايت التای يسااتن ّد هباات و قااال شااعر ختاااِ قصايدته «ال تاُلقوا أبنفساکم نلاای التهلکااة»
ونقتبذ ه ه ارية من سورة البقرة:
اب
اهللِ اوال تُال ُقا اوا ِأباي ا ِادي ُكم نِ اّ التاَّهلُ اك ا ِاة اوأاح ِس اانُوا نِ َّن َّ
ال ــنص الغائ ـ ـ  ﴿ :اوأان ِف ُقا اوا ِ اسا ابِ ِيل َّ
اهللا ُِحي ا ُّ
ال ُمح ِسنِ ا ﴾ (البقرة)195 :
الفيتوري شاعر کبري من قارة کبرية ،ولکنه ت يستطع أن يلقی ما ضمريه من األفکار وارراء الل
کاناات ت ارتبت مااع عقيدت ااه ،ص ااحي أبنااّه مس االم وتربّاای أس اارة ديني ااة ،ولکنااه أتث ااّر ماان بيمت ااه امللّوث ااة
ابخلرافات ،و ت يقدر أن يُنج آماله طريق الشعرت هناک للشاعر بعض الن عات واألفکار والعقائد
الشخصية الل ختتلف عن الفکرة اإلسالميةت
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نستنتج من ها ا البحا أ ّن الشاعر العارد حيتاوي با دفتياه مراام القارآن الکار و نس ّاميها التنااص
القرآنیت و هناک رجال ي ّدعون ّأهنم ت يت ثروا من القرآن الکر واحلقيقاة غاري ذلا  ،أل ّن القارآن ضاوء
يتسرب با ضالو الکلام واألقاوال ملان کاان صااحب فکارة
من أضواء الرمحن و جيري کل اراری و ّ
أو کالِ يُلقيه ابللغة العربيةت فإذن میکن القول ن ّن فی کل کالِ عربی أو کل شعر عرد قد قيل بعد
ن ول القرآن الکر ش ر ٍّ
ات من القرآن الکر لفظا أو معنیت
املصادر
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