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َّ
ملخ�ص البحث

عرصه ،فكان هو العامل الوحيد الذي َّ
حل طلسم تلك املسائل بعد أن أفحم احلارضين،
وخصوصا ش��عره ال��ذي انطوى عىل ٍ
كثري من
اهتم كثري من الباحثني بدراس��ته،
ً
لذلك َّ

النص َّية التي تعكس قدرة أدب َّية وإبداع َّية كبرية لدى شاعرنا،
الفنون البالغ َّية واخلصائص ِّ
َّ
كثريا من آثار أسالفه،
ولعل من أبرز هذه اخلصائص ما ُيعرف بالتناص ،إذ حيمل شعره ً
أثرا للقران الكريم ،واحلديث الرشيف،
وقد وضعناه يف املبحث َّ
األول ،فنجد يف شعره ً

نصه
جسدها ُّ
والش��عر العر ّ
يب القديم ،واألس��طورة ،وغريها من املضامني الثقاف َّية التي َّ
الشعري ،ويضاف إىل ذلك جمموعة من الفنون البالغ َّيةَّ ،
ظهورا يف
مهها وأكثرها
ّ
ً
ولعل أ َّ

الشعري (الطباق) ،الذي َّ
احتل املبحث الثاين من هذا البحث ،فقد وقفنا
النص
ّ
س��احة ِّ
ٍ
بأهم النتائج التي
عليه بيشء من التفصيل يف ش��عر الس�� ِّيد صادق َّ
ثم ختمنا ِّ
الفحامَّ ،

توصل إليها البحث ،وأت َبعنا ذلك باملصادر واملراجع املعت ََمد عليها.
َّ
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يعدُّ الشاعر صادق الفحام ( )1205-1124من أفذاذ العلامء يف عرصه حتَّى قيل
حت عىل مجلة من أعالم
س��مي
بالفحام؛ إلفحامه العلامء والش��عراء يف مس��ائل ُط ِر َ
َّ
إنَّه ِّ

الفحام
َّ التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق

Abstract
The poet Sadiq al-Faham (1124-1205) considered one of
the most prominent scientists in his time until it was said to be
the scholars and poets in the issues raised on a number of the
flags of his time, He was the only scientist that resolved these
questions after the audience were coded by many question with
no answers.
So many researchers interested in studying his arts,
especially poetry, which included many of his rhetorical arts
and textual characteristics that reflect the ability of literary and
creativity as a great poet, perhaps the most prominent of these
characteristics is known as "Altnaz" as the poem carries many
of the effects of his predecessors that have been put in the first
topic, in his poetry we find an impact of the "holy Koran" and
"Hadith" on his poetry also the Arab ancient legend and other
cultural content embodied by the text of his poetry, in addition
to a group of rhetorical arts and perhaps the most prominent and
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

called (Al Faham)because of his Knowledge and wisdom all over
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most visible in the poetic area or the Arabic poetic text (Tabak).
Which took place in the second part of this research, also we
have commented on it in some details in the of Mr. Sadiq AlFaham (may God have mercy on him) poetry , then we sealed
the most important findings of the research, and followed the

َّ
العدد الثاين عشر/الرابع
الر
َّ املجلد/ابعة
َّ السنة
م2019 حزيران/هـ1440شوال
َّ

sources and references that we depend upon.
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الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

مقدِّ مة البحث
كثریا ط ِّی ًبا
احلمد هلل الذي ع َّلم بالقلم ،ع ِّلم اإلنس��ان ما مل یعلم ،أمحدك یا ربيِّ محدً ا ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

نبي بعده ،وعلی آله وصحبه املنتجبنی.
مباركًا فیه ،والصالة والسالم علی من ال َّ
وبعد...

الفحام ،وهو
هیدف هذا البحث إلی دراس��ة بعض خصائص شعر الس�� ِّید صادق َّ

الظاهرتنی (التَّناص
شاعر من الش��عراء العراق ِّینی املتو َّفی س��نة 1205هـ؛ لكون هاتنی
َ
وال ِّطباق) قد برزتا يف شعره ،فكانتا موضو ًعا للدراسة ،علی الرغم من َّ
أن املص َط َلحنی مل
وخاص ًة َّ
نقدي يف
أن التناص مل ُيعرف كفهو ٍم
ُیعرفا يف الدراسات النقد َّیة العرب َّیة حدی ًثا،
ٍّ
َّ

الدراسات العرب َّية إلاَّ حدي ًثا عن طریق الرتمجة ،بلحاظ َّ
يب لیس نظا ًما لغویًّ ا
النص األد ّ
أن َّ
مقفلاً ومستقلاًّ عن البیئة املحیطة ،وإنَّام هو سلسلة من االرتدادات واالنعكاسات ٍ
ملعان

ودالالت متع��دِّ دة ،وهذا ال یعني َّ
النقدي،
أن مفهوم التناص مل یك��ن موجو ًدا يف تراثنا
ّ

واضحا يف أش��عار اإلس�لام ِّيني
والس��يام يف أش��عار املقدِّ م��ة الطلل َّیة ،وكذل��ك يتج َّلی
ً

وما بعدهم من القرآن الكريم.

اهتموا بالتناص والطباق أمثال امرئ
وقد تأ َّثر الس ِّيد صادق َّ
الفحام بالشعراء الذين ُّ

اخلصيصتَني
ش��جع الباحث إلجراء بحث ودراس��ة يف هاتني
القی��س واملتن ِّبي ،وهذا ما
َ
َّ
وبی��ان معانیهام وأنواعه�ما وصورمها وأس��الیبهام ،عىل الرغم من اختالف الدراس��ات
النقد َّي��ة العرب َّية يف حتديد مفهوم التناص ،ورغب ًة يف إعط��اء اجلذور التأصيل َّية له ،فهناك
198
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يب ال يمكن أن ينسب لغريه ،والبعض اآلخر عاد إىل جذور الثقافة
من يرى أنَّه مولو ٌد غر ٌّ
مصطلحا بالغیًّا عند
احلقيقي ،أ َّما الطباق فقد أصبح
العرب َّية إليصال التناص إىل نس��به
ً
ّ

أرب��اب الصنع��ة ،وهو لیس بعی��دً ا عن مفهوم أه��ل اللغة ،أي ْ
أن ی��أيت األدیب باليشء
وضدّ ه علی وجه املس��اواة من غری زیادة وال نقصان ملس��اواة أحد القس��منی صاحبه يف

الشعري.
البیت
ّ

تضمن التناص مع القرآن الكریم ،والتناص مع احلدیث
التناص يف شعر الس ِّید َّ
الفحامَّ ،

وأیضا التناص م��ع املوروث
النب��وي الرشی��ف ،والتناص م��ع كالم أهل البی��تً ،
ّ
يب.
األد ّ

الفحام،
وتناول��ت يف املبح��ث الثاين أنواع الطباق وأثره يف ش��عر الس�� ِّید ص��ادق َّ

یتضمن
املحس��نات البدیع َّیة األخری ،وس��بق ذل��ك ك ُّله مدخل
ثم اختالط الطباق مع
َّ
ِّ
َّ

تعریف الطباق يف اصطالح البالغ ِّینی والن َّقاد.

وأعقبت املقدِّ مة وهذین املبحثنی نتائج البحث واهلوامش واملصادر واملراجع.
رب العاملنی.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
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األول للحدیث عن
خصصت املبح��ث َّ
وق��د ج��اء البحث عىل مقدِّ مة ومبح َث�ینِّ ،

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

املبحث الأ َّول

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

التنا�ص
قال ابن رش��یق (ت 463هـ)« :اتِّكال الش��اعر علی الرسقة ب�لادة وعجز ،وتركه

علی معنی س��بق إلیه جهل ،ولكن املختار له عندي أوس��ط احلاالت»( ،)1أ َّما ابن األثری

(ت 630ه��ـ) فنجده أحیانًا یعبرِّ ع��ن التناص بالرسقات الش��عر َّیة ،فیقول« :ذلك من

أحسن الرسقات»(.)2

وقد رصد هذا األثر عند الن َّقاد العرب القدامی ،فقد اتخَّ ذ تسمیات متعدِّ دة اندرجت
خصص��وا هلا جمالاً واس�� ًعا يف ٍ
كثری م��ن مؤ َّلفاهتم،
س��موه بالرسق��ات األدب َّیة التي َّ
فی�ما ُّ

الش��عري ،فإنَّه حیمل نفحات من نصوص غریه،
فالش��اعر مهام كانت موهبته أو نبوغه
ّ
جيل ،ومنها ما یتط َّلب براعة الناقد وحصافته للكشف
ومن هذه النفحات ما هو
ٌ
واضح ٌّ
عنها ،وممَّا جتدر اإلش��ارة إلیه يف هذا الس��یاق َّ
أن الن َّقاد القدامی قد اختلفوا يف تشغیلهم
ملصطلح الرسقات بنی الرفض أو االستهجان أو القبول(.)3

بأن التناص من الرسقات الشعر َّیة بقولهَّ :
وقد أورد ابن األثری القول َّ
«إن هذا القول

اإلبداعي ،كام ینفي عنه الرسقة باملعنی؛ َّ
ألن الشعراء األوائل قد طرقوا
النص
ینفي بكارة ِّ
ّ

مبتكراَّ ،
مجیع املعاين وتفنَّنوا يف قوهلا ،وهلذا َّ
فإن معناه قد طرق
النص یرتاءی جدیدً ا
فإن َّ
ً
ٍ
بش��كل أو بآخر يف الدواوین الشعر َّیة السابقة ،وهبذا فالتناص قدر ِّ
نص ،ومهام كان
كل ٍّ
جنس��ه»( ،)4وهذا یعني َّ
ومتأصل يف الرتاث
أن التناص حارض يف مستویات احلیاة كا َّفة،
ِّ
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طبیعي يف الثقافات واحلضارات اإلنسان َّیة( ،)5وهذا
اإلنساين ،وال فكاك منه؛ ألنَّه قانون
ّ
ّ

أن الكالم یعاد لنفد»(.)6
عيل بن أيب طالب يف قوله« :لوال َّ
ما أشار اإلمام ّ

تطورها ،لكن بالرغم من
فهو إذن الزمة من لزومات تقدُّ م احلضارات اإلنسان َّیة أو ُّ

هذا َّ
قارصا ،مع متكُّنهم
فإن اهتامم العرب القدامی بالعالقات بنی النصوص كان اهتام ًما
ً
تصب يف نظر َّیة التناص ،إلاَّ َّ
أن البذور واإلرهاصات مل
من رصد بعض العالقات التي
ُّ
وعمل َّی��ة؛ لتبویبها واختزاهلا وإع��ادة إنتاجها بصورة تكون فیها أكثر ف َّعال َّیة يف الس��احة

النقد َّیة العرب َّیة ،وأكثر ارتبا ًطا بمفاهیم التناص احلدیثة(.)7
یأيت:

الفحام يف ش��عره ،وهي كام
تناص معها الس�� ِّید َّ
وس��أحاول رص��د النصوص التي َّ
1.1التناص مع القرآن الكریم.
2.2التناص مع احلدیث النبوي الرشیف.
3.3التناص مع كالم أهل البیت.
يب.
4.4التناص مع املوروث األد ّ

التنا�ص مع القر�آن الكرمی
وتناصه مع القرآن الكریم س��یثبت
الفحام
ِّ
إذا أمعنَّا النظر يف ش��عر الس�� ِّید صادق َّ

تط��رق إلی مفاهی��م وأفكار
بالدلی��ل القاط��ع أثر اإلس�لام يف ش��عره ،فالس�� ِّید صادق َّ

مستمدَّ ة من آیات القرآن الكریم ،فهو يف بعض
وموضوعات إسالم َّیة ،وعاجلها معاجلة
َ

ش��عرا ،فقد مت َّیز بقدرته علی اس��تیعاب معاين القرآن
أش��عاره كأنَّام یصوغ تلك اآلیات
ً
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جتد من یس��تثمرها ویبلورها يف نظر َّیة متكاملة ،وهي ال تزال بحاجة إلی قراءات جا َّدة

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

الكریم وصیاغتها ش��عرا ،فالقارىء لش��عره یس��تطیع أن یمیز من أي ٍ
آیة استقصی هذا
ِّ
ِّ
ً
الفحام يف رثاء اإلمام احلسنی:
البیت ،ومن تلك األبیات قول الس ِّید َّ
ِ
ٍ
��ر َ
ج��س
ون ِم��ن ك ُِّل ِر
َأنتُ��م ال َّطاه ُ

َ��م ال ُفر َق��ان
َحس�� َب اَم ن َّ
َ��ص محُ ك ُ

()8

واضح مع قوله تعالی يف سورة األحزاب﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
تناص
ٌ
يف البیت ٌّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾()9؛ إذ یعط��ي الش��اعر دلی�ًل�اً من القرآن

ٍ
أن احلسنی من س ِّید األنام ،وهو الطاهر من ِّ
الكریم يف غایة األمه َّیة علی َّ
رجس،
كل
وهذا ٌ
إن املقصود من الرجس ُمطلق الذنوب واآلثام واألدناسَّ ،
دلیل علی عصمته؛ إذ َّ
وإن
ِ
املقصود من التطهری هو التنزیه من ِّ
ألوان املعايص والذنوب ،والتزكیة من مجیع أنواع
كل
األدناس واألقذار( ،)10وكذلك قول الس ِّید صادق يف مدح اإلمام الكاظم:
َفه��و سرِ اهللِ والب��اب ا َّل ِ
��ذي
َ َ ُ
َ
ُّ
ِ
حل ُ
ب��ل ا َملتِ�ین
من�� ُه ُیؤتَ��ی َو َ
ه��و ا َ
ِ
��م َوال َع��افيِ َع ِ
��ن ال��ـ
َو َ
ه��و الكَاظ ُ
ِ
ِ ِ ()11
ـن ِ
��ب ا ُملحس��ننی
َّ��اس واهللُ یحُ ُّ

فالبیت��ان تن��اص مع آیتنی قرآنیتنی األولی من س��ورة البق��رة﴿ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ﴾( ،)12والثانیة من سورة آل عمران﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

()13
متس��كوا بدینه ،فإن كنتم
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾  ،أي َّ

قبل اإلس�لام أعداء فآلف بنی قلوبكم فرصتم بنعمت��ه إخوانًا يف الدین والوالیة ،وهذا
نابع من َّ
أیضا علی مدی
أن الشاعر قد استقصی األبیات من اآلیات القرآن َّیة ،وینبئ هذا ً

كثریا من أشعاره.
للنص
إجالل الشاعر ِّ
القرآين ،فهو یقتبس منه ً
ّ
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وقوله يف مدح اإلمامنی الكاظِ َمنی:

ِ ِ ِ
ث��وی األَ ِم�ین
وس َوا َمل َ
َه��ذه الف��ر َد ُ

َف ُ
وه��ا
ادخ ُل َ

ِ
َواخ َل ُع��وا الن َ
َّع��ل َف َ
��وی
��ذا َوادي ُط َ

بِ َس�لا ٍم

ِآمنِ�ین

َح ُ
وس��ی َعن َی ِمنی
َار ُم َ
یث َش�� َّبت ن ُ

()14

تناص مع قوله تعال��ی﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ﴾(.)16

املضامني واملفاهيم القرآنية
أورد الش��اعر بعض الش��خص َّیات من األنبیاء وقصصهم يف الق��رآن الكریم ،مثل

النبي إبراهیم وأ ُّیوب وموس��ی ونوح وعیس��ی ،كقوله يف م��دح اإلمام أمری
َّ
قص��ة ّ
عيل:
املؤمننی ّ

ِِ
ِ
ث��ر ُة آ َد ٍم
یم��ون َع َ
َفتً��ی بِاس��مه ا َمل ُ
ُأ ِقی َل��ت َو َق��د َج َّل��ت َو َس��ا َء َم َق ُم َه��ا
��ل األل��واح نُوح��ا َفبِ ِ
َوإِن تحَ ِم ِ
اس��م ِه
ًَ
َ ُ
()17
َجرت فيِ ِج َب ِ
ال ا َمل ِ
وج َجدَّ اصطِدَ ا ُم َها
َ

فالش��اعر یش�یر إلی قوله تعال��ی﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

وعيل
حممد
ﰉ﴾( ،)18وجاء يف تفس�یرها :فتلقی آدم من ر ِّبه كلامت فقال س��ألهِّ :
بحق َّ
ّ
واحلس��ن واحلس�ین وفاطمة صل��وات اهلل علیه��م( ،)19ويف البیت الثاين یش�یر إلی قوله

تعال��ی﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
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األول تن��اص مع قوله تعال��ی﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ﴾( ،)15والبیت الثاين
البیت َّ

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

قصة نوح والسفینة التي أمر اهلل بصنعها
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾( ،)20فأشار الشاعر إلی َّ
ث��م أمر أن یحُ مل م��ن ِّ
كل زوجنی
م��ن األل��واح ،فتمكَّ��ن من صنعها بثالثنی س��نةَّ ،

اثننی األزواج الثامنیة التي خرج هبا آدم من اجلنة؛ لیكون معیش��ة لعقب نوح يف

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

األرض( ،)21وقوله يف نفس القصیدة:

ِ
ِ
��ر ن ِ
َ��ار ِه
َوإِن َی ُ
ی��م م��ن َح ِّ
ن��ج إِ َبراه ُ
َان فِ ِ
َف َق��د ك َ
ی��ه َبر ُد َه��ا َو َس�َل�اَ ُم َها
َوإِن ت ُ
��وب ُس��ؤلهَ َا
َف��س َأ ُّی َ
َ��ك نَا َل��ت ن ُ
َف ِف ِ
()22
ی��ه تجَ َ َّل��ی كربهُ َ��ا َو َس�� َقا ُم َها

تن��اص م��ع قول��ه تعال��ی يف س��ورة األنبی��اء﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ﴾( ،)23فحین�ما ق��ال اهلل تعال��ی للن��ار ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ٍ
ن��ار عل��ی وج��ه األرض ،وال انتف��ع هب��ا أح��دُ ثالث��ة
ﯝ﴾ ،مل تعم��ل یومئ��ذ ٌ
أ َّی��ام ،ف��كان نم��رود حینه��ا ینظ��ر برشف��ة عل��ی الن��ار ،فدع��ا إبراهی��م ر َّب��ه وق��ال:

نجني من
كفوا أحدِّ ،
ی��ا اهلل ی��ا واحد یا أحد یا صمد ،ویا من مل یل��د ومل یولد ومل یكن له ً
النار برمحتك ،فأوحی اهلل إلی النار ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾(.)24

ِ
نب��ي اهلل أ ُّیوب من امل��رض والكرب
ويف البی��ت الث��اين فیه ذك��ر ملا جری علی ّ

والس��قام ،إذ ابتُيل أ ُّی��وب بغری ذنبَّ ،
وأن األنبیاء صل��وات اهلل علیهم ال یذنبون؛ ألنهَّ م

كبریا ،فاهلل تعالی ابتلی أ ُّیوب من املرض بغری
معصوم��ون وال یرتكبون ذن ًبا
صغریا وال ً
ً
أیضا:
ذنب ،فصرب حتَّی ُعیرِّ واألنبیاء ال یصربون علی التعیری( ،)25وقول الس ِّیدً 
وس��ی َكیدَ فِر َع َ
��ون بِال َع َصی
َوإِن َر َّد ُم َ

َف َق��د ك َ
َان فِ َیه��ا َفل ُق َه��ا َوالتِ َقا ُم َه��ا
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وإِن َأن�َش�رَ األَم��و َ ِ
یس��ی َفإِنَّ�َمَ
َ
َ
ات ع َ
َ
ِ
()26
َرش َه��ا َبع��دَ البِ َل��ی َو ِق َیا ُم َه��ا
بِ��ه ن ُ
األول مع قوله تعالی يف س��ورة األع��راف﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
تن��اص يف البی��ت َّ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(،)27

وكذل��ك تناص م��ع قوله تعال��ی﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ﴾( ،)28أوح��ی اهلل تعال��ی إلی موس��ی َّ
أن فرعون جیمع له اجلم��وع ،فال هیولنَّك

موسی عسكره وأخذ برأسها فإذا هي عصا(.)29

ويف البی��ت الثاين الش��اعر یتناص م��ع قوله تعال��ی﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾( ،)30إذ مكث عیس��ی

مع قومه حتَّی بلغ سبع سننی أو ثامين ،فجعل خیربهم بام یأكلون وما یدَّ خرون يف بیوهتم،

فأق��ام بنی أظهرهم حییی املوتی ویربئ األكمه واألب��رص ،ویع ِّلمهم التوراة ،وأنزل اهلل

حجة ،وقد سأل الروم عیسی أن حییي
لـم أراد أن یتَّخذ علیهم َّ
تعالی علیه اإلنجیل اَّ
أحب إلیك أن
س��ام ابن نوح ،فأتی إلی قربه وأحیاه ،وقد قال له عیس��ی« :أیهُّام ُّ
تبق��ی أو تع��ود ؟ فقال :یا روح اهلل ،ب��ل أعود يِّإن ألجد لفعة امل��وت يف جويف إلی یومي
هذا»(.)31

الفحام بقوله:
أ َّما عن قصة یونس ویعقوب ،فقد ذكرها الس ِّید َّ
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شأنه ،فإنيِّ أكفیك كیده ،فخرج موسی من عند فرعون والعصا معه علی حاهلا ح َّیة
متعجبنی وقد ُم ِلئ��وا رع ًبا ،حتَّی دخل
تتبع��ه وتنعق وتدور حول��ه والناس ینظرون إلیه
ِّ

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

ب احل ِ
ِ
وإِن ت ِ
وت ُمذ َد َعا
َ
َ
َنحسم َعن َصاح ِ ُ

ِ
ح َذافِ��ر بل��واه َف ِف ِ
انح َس��ا ُم َها
ی��ه
ُ َ َ ُ
َ

َوإِ َّم��ا ُی َع ِ
ُور َه��ا
��او ُد َع َ
�ین َیع ُق َ
��وب ن َ
ِ ِ
()32
انج َلی لاَ فيِ ال َق ِم ِ
یص ظَلاَ ُم َها
َففیه َ

األول تناص مع قوله تعال��ی﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
فالبی��ت َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ﮈ ﮉ﴾( ،)33وكذل��ك م��ع قوله تعال��ی﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾( ،)34فالتناص أن

یونس غاب عن قومه ثامنیة وعرشین یو ًما ،س��بعة يف ذهابه ،وسبعة يف بطن احلوت،
وسبعة يف العراء ،وس��بعة يف رجوعه إلی قومه ،فآمنوا به وصدَّ قوه واتَّبعوه،)35(ويف

البیت الثاين یتناص الشاعر مع قوله تعالی﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾( ،)36أي َّ
إن یوس��ف أوص��ی أن یلقی
ِ
قوته
قمیص��ه علی وجه أبیه یعقوب فارتدَّ
بص�یرا بعدما كان قد ُعمي ،وعادت إلیه َّ
ً
الفحام يف
بعد الضعف ،وشبابه بعد اهلرم ،ورسوره بعد احلزن( ،)37وقول الس ِّید صادق َّ
قصة داوود:
َّ

��ز َم األَجنَ��ا َد َد ُاو ُد آتِ ًَی��ا
َوإِن َه َ
��وت َف ِف ِ
َف��س جا ُل ٍ
ی��ه ِ
اهن َزا ُم َه��ا
َع َل��ی ن ِ َ
��ك َق��د لاَ َن احل ِدی��دَ بِ َك ِّف ِ
َوإِن َی ُ
��ه
َ
َان فِ ِ
()38
ُعم��ی ك َ
َف َهاتِ َ
ی��ه تمَ َا ُم َه��ا
ی��ك ن َ

الش��اعر یتناص م��ع قول��ه تعال��ی﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾( ،)39ويف البیت الثاين تناص
مع قوله تعالی﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾(،)40
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النبوة وامللك بعد قتل��ه جالوت ،فكان من أنبیاء بني
فنب��ي اهلل داوود َّأول م��ن مجعت له َّ
ُّ

والقوة واخضاع األعداء،
عظیم من البأس
َّ
إرسائیل الذي بلغ ملكهم يف مدَّ ة داوود حدًّ ا اً
وأويت داوود الزب��ور فی��ه حكمة وعظة ،فكان تكملة للت��وراة التي كانت تعلیم رشیعة،
فاستكمل داوود احلكمة ودقائق الكالم(.)41

الفحام مثلاً باألنبیاء؛ لیس��حب أحداث هذه القصص
فرضب الس�� ِّید صادق َّ

ٍ
ٍ
ٍ
مبارش ،كقوله:
بشكل
اجرتاري؛ لیأخذ منها العربة
بشكل
فیتناص الشاعر معها
ٍّ
ِِ
ِ
ث��ر ُة آ َد ٍم
یم��ون َع َ
َفتً��ی بِاس��مه ا َمل ُ
ُأ ِقی َل��ت َو َق��د َج َّل��ت َو َس��ا َء َم َقا ُم َه��ا
اهندَ ِام ِ
إِ َم��ا ٌم َأ َق��ا َم الدِّ ی�� َن َبع��دَ ِ
��ه
()42
الس ِ
بِبِ ِ
��ح ائتِ اَم ُم َها
��مر َص َّ
یض ُظ ًبی بِ ُّ

عيل بن موس��ی الرضا صلوات اهلل علی��ه« :ملا أرشف نوح صلوات اهلل
قال اإلمام ّ

ولـم ُرمي إبراهی��م يف النار دعا اهلل
علی��ه علی الغرق دع��ا اهلل بح ِّقنا فرفع عنه الغ��رق ،اَّ

بح ِّقنا فجعل النار بر ًدا وسال ًماَّ ،
لـم رضب طری ًقا يف البحر دعا اهلل بح ِّقنا
وأن موسی اَّ

لـم أراد الیهود قتله دعا اهلل بح ِّقنا فنجا من القتل فرفعه إلیه»(.)43
یبسا ،وأن عیسی اَّ
فجعله ً
التناصات املوج��ودة جاءت موافقة ملا يف القرآن الكریم والس��نَّة ،ويف نطاق
فه��ذه
َّ

العقیدة اإلسالم َّیة الصحیحة ،وهذا ُّ
خییة يف استخدام الرتاث
یدل علی ثقافة الشاعر التار َّ

الدین��ي يف إیص��ال الفكرة الكامنة ،فأنتجت هذه الثقافة هذه األش��عار ،فهذا النمط من
ّ

تناصات
التن��اص مع القرآن الكریم وجد قبولاً عند املتل ِّق��ي ،فكان من الطبیعي ظهور َّ
ِّ

ٍ
عفوي وبدون تك ُّلف( ،)44لذلك فالش��اعر جیزم
بش��كل
قرآن َّیة يف كالم العا َّمة واخلاصة
ٍّ
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عيل الذي هو النبتة من الفصیلة الكربیة ،وثمرة ما جاء به األنبیاء،
علی واقع اإلمام ّ

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

َّ
النص
بأن القارئ س��ینرصف ذهن��ه إلی قوله تعالی
بمجرد س�ماع األبیات؛ مل��ا یضیفه ُّ
َّ

سامراء:
ربع يف بناء روضة
نصه
ّ
القرآين يف بنیة ِّ
َّ
الشعري ،كقوله يف أمحد خان املت ِّ
ّ

ِ
لإِ ِ
اح َرافِ ًَع��ا
ی��م إِذ َر َ
َهنی ًَئ��ا ِ َبراه َ
َقو ِ
()45
اعدَ َه��ا ِم��ن َأ ِ
جر َه��ا َم��ا َأ َف��ا َد ُه
َ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

البی��ت تناص مع قول��ه تعال��ی﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
أیضا يف مدح الكاظِ َمنی:
ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾( ،)46وقوله ً
ِ
َواخ َل ُع��وا الن َ
َّع��ل َف َ
��وی
��ذا َوادی ُط َ

َح ُ
وس��ی َعن َی ِمنی
َار ُم َ
یث َش�� َّبت ن ُ

()47

البیت تناص مع قوله تعالی﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾(.)48

النبوي ال�شریف
احلدیث
التنا�ص مع
ِ
ِّ
نصیب يف
تناصه م��ع احلدیث الرشیف وكالم أهل البیت فكان هلذه اآلل َّیة
ٌ
أ َّما ُّ

للنب��ي وأهل البیت جیعله یتناص مع مواقف رس��خت يف
فحب الش��اعر
التناص،
ُّ
ِّ
ِّ

ذهنه
عيل:
َّ
واستقرت يف قلبه ،كقوله يف مدح اإلمام ّ
علم ِ
ِ
صيِ
رس ِ
��ول اهللِ َو ِار ُ
��ه
ث
َو ُّ َ ُ

ل��ق ِصه��را م َؤ ِ
ون اخلَ ِ
كان ُد َ
َل�� ُه َ
اخ َی��ا
ًَ ُ

ِ
ِ
�یر َم��ن َم َش��ی
َف َی��ا َب َ
��اب عل�� ِم اهلل َی��ا َخ َ

رض واستَم َطی ِ
الع َ
تاق ا َمل َذاك َیا
َع َلی األَ ِ َ

()49

وعيل
يف البی��ت تن��اص واضح مع قول
ّ
النب��ي صلوات اهلل علیه« :أن��ا مدینة العلم ٌّ
باهب��ا وهل یدخل املدین��ة إلاَّ من الب��اب ،)50(»...كام ُذكرت هذه الرواي��ة يف العدید من
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والرتمذي وغریهم،
والطرباين يف الكبری،
املصادر املعتربة ،فذكرها احلاكم يف املستدرك،
ّ
ّ

عيل بعلم الرس��ول صلوات اهلل علیه ،وهو خری خلق اهلل
فالش��اعر یش ِّبه علم اإلمام ّ
وأمینه يف األرض ،فالشاعر یستوحي البیت ممَّا جاء يف السریة النبو َّية.
وكذلك قوله:

كنت
«م ْن ُ
البی��ت َّ
النبي صل��وات اهلل علیه یوم غدیر خ��مَ :
األول تناص م��ع قول ّ
ِ
مواله ،فعيل مواله ،ال َّلهم ِ
یس��می
وعاد من عاداه ،)52(»...وهذا احلدیث
وال من وااله،
َّ
َّ
ٌّ
بال َّث َقل�ین ال َّلذی��ن مها القرآن الكریم وأه��ل البیت الذین أذه��ب اهلل عنهم الرجس

تطهریا ،أ َّما البیت الثاين فهو تناص مع قول الرس��ول صلوات اهلل علیه لإلمام
وطهرهم
َّ
ً
ع�لي« :أنت العروة الوثقی»( ،)53فالش��اعر أجری عمل َّية تناص َّي��ة وتبادلاً نصیًّا أكثر
ّ
ف َّعال َّي��ة بالطریقة التي ت�شرح معنی القول ،أي معنی العروة الوثق��ی ،وهو قوله( :فمن
النبي املصطفی
یتمسك هبا ...یكن من عذاب اهلل يف احلرش ناجیا) ،وقوله ً
أیضا يف مدح ِّ
َّ

وأهل بیته صلوات اهلل علیهم:

َو ُه��م ُفل��ك ن ٍ
ُ��وح لاَ ن ََج��ا َة بِ َغ ِری ِه��م
ِ ِ ()54
لِ َذا اخلَ ِ
لق ِمن َم ِ
الر َدی ا ُمل َتلاَ طم
وج َّ

النب��ي صلوات اهلل علیه« :إنَّام َم َثل أهل بیتي فیكم
أیضا تناص مع قول
ه��ذا البیت ً
ّ

كسفینة نوح من دخل فیها نجی ومن خت َّلف عنها غرق»(.)55
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َع�ِل�يِ و يِل اهللِ مو َل��ی ِعب ِ
��اده
َ
َ
ٌّ َ ُّ
ِ
ضح��ی ُم َوالِ َی��ا
َف ُطو َب��ی ل َـم��ن إِ َّی��ا ُه َأ َ
الوث َقی َف َمن َیت ََم َّس��ك بهِ َا
��رو ُة ُ
��و ال ُع َ
ُه َ
ِ ()51
حل ِ
َیكن ِمن َع َذ ِ
رش نَاج َیا
اب اهللِ فيِ ا َ

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

تناصه هنا؛ َّ
ومفسا للحدیث
شارحا
الشعري جاء
ألن البیت
ً
ّ
فقد أبدع الشاعر يف ِّ
رِّ ً

التناص؛ َّ
ألن س��فینة نوح أصبحت كاملثل الشائع بنی
الرشیف ،فاس��تخدم الشاعر هذا
ّ

الناس؛ إذ كان أمر اهلل تعالی أن تغرق األرض بام فیها إلاَّ َمن كان مع نوح يف السفینة،
فكان میعاده فیام بینه وبنی ر ِّبه يف إهالك قومه(.)56

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

التنا�ص مع كالم �أهل البیت
مهمة يف السریة النبو َّية،
الشاعر یتناص مع كالم أهل البیت؛ لیعطي مؤشرِّ ات َّ

املحمد َّية ،وموازین عقائد َّي��ة يف األفضل َّية ،كقوله يف مدح
وتعریف��ات رضور َّية للع�ترة
َّ
اإلمام الكاظم:
َفه��و سرِ
َ

ُّ

اهللِ والب��اب ا َّل ِ
��ذي
َ َ ُ
ِ
()57
حل ُ
ب��ل ا َملتِ�ین
من�� ُه ُیؤتَ��ی َو َ
ه��و ا َ

ه��ذا البیت تناص مع ق��ول اإلمام الباقر« :نحن جن��ب اهلل ،ونحن صفوة اهلل،

ونح��ن حج��ج اهلل ونحن حب��ل اهلل ،)58(»...ففي هذا التناص تداخ��ل نصوص تارخی َّية

ن��ص القرآن يف قوله تعال��ی﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
م��ع كالم اإلمام ،وكذلك ّ

نص
ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾( ،)59ل��ذا فتداخل ُّ

غرضا فنیًّا أو فكریًّ ا ،فتنصهر الصورة وتتش��كَّل
القرآن وكالم اإلمام يف ش��عره؛ لیح ِّقق ً

حمملة بأبعاد واقع َّية ونفس�� َّية وخیال َّية ،ومن ذلك قوله يف رثاء الش��یخ
يف قالبها
ّ
اللغويَّ ،

الصفا:
العارف إسامعیل املل َّقب بالدرویش خادم قرب َّ
لاَ

كان یوم��ك بِ ِ
احل َج ِ
��از َفإِنَّ�� ُه
َ َ ُ

ی��وم َع َل��ی َأ ِ ِ
��ر ِاق َم ُه ُ
��ول
ه��ل الع َ
َ ٌ

فالبیت تناص مع أبیات نُسبت لإلمام
املهدي يف رثاء الشیخ املفید:
ّ
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َّاع��ي لِ َف ِ
لاَ ص��و َت الن ِ
ق��دك إِنَّ�� ُه
َ َّ

ِ
ِ
ی��م
الر ُس��ول َعظ ُ
َی��و ٌم َع َل��ی آل َّ
ب��ت يف ج��دَ ِ
ث ال َّث َری
إن
كن��ت َقد ُغ ِّی َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
()61
ِ
ی��م
َفال َع��دل َوالتَّوحی��دُ فی��ك ُمق ُ

حركت معاين القصیدة وقالبها،
إذ شكَّل الرتابط بنی البیتنی صورة يف البناء
املقطعي َّ
ّ

وهو قوله( :ال كان یومك) ،و(ال صوت الناعي)( ،یوم علی أهل العراق) و(یوم علی
وهذا ما جیعل القصائد تتَّصل يف ما بینها وتبدو قصید ًة واحدةً.

حممد صلوات اهلل علیه:
وقوله ً
النبي املصطفی َّ
أیضا يف مدح ّ
َو ُه��م ُأ َمنَ��ا ُء اهللِ فيِ األَ ِ
رض ُك ّل�َمَ

م َض��ی َق ِائ��م ِعش��نَا بِدَ و َل ِ
��ة َق ِائ�� ِم
ٌ
َ
ح��ي اهللِ إِن َغ��اب َع��المِ
��ز ُ
ان َو ِ
َف َخ َّ
َ
ٌ
لمِ ()62
جل ِ
ه��ل َطل َع َة َع��ا ِ
َج َلت ُظ ُل�َم�اَ ُت ا َ

الس�ماء،
النبي صلوات اهلل علیه« :النجوم ُ
البی��ت َّ
أمان ألهل َّ
األول تناص مع قول ّ

الس�ماء ما یكرهون ،وإذا
وأه��ل بیتي ٌ
أمان ألهل األرض ،ف��إذا ذهبت النجوم أتی أهل َّ
ذهب أهل بیتي أتی أهل األرض ما یكرهون»(.)63

أ َّما البیت الثاين فهو تناص مع قول اإلمام جعفر الصادق« :نحن شجرة العلم

النبي ويف دارنا مهب��ط جربئیل ،ونحن خزَّان عل��م اهلل ،ونحن معادن
ونح��ن أهل بی��ت ّ

وحي اهلل»(.)64

211

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

ومكر ًرا العن��وان اجلانبي له،
مقتبس��ا من هذه األبیات
آل الرس��ول) ،فالش��اعر بدأ بیته
ِّ
ً

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

أدبي
التنا�ص مع املوروث ال ّ
یتناص الش��اعر م��ع كالم الش��عراء واألدب��اء ،ویس��تدعي نصوصهم يف ش��عره،

وهذا ُّ
یدل علی س��عة ا ِّطالع��ه ومعرفته بتلك النصوص ،فتنس��جم أش��عاره وتتداخل

الريض
املع��ري وام��رئ القی��س والرشی��ف
بأش��عارهم ،أمث��ال املتن ِّب��ي وأب��و الع�لاء
ِّ
ّ
وغریهم ،وقد اتَّبع الس�� ِّید يف ه��ذا املوروث آل َّیات وأنظمة التن��اص املختلفة ،وهي كام
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

یأيت:

/االقتبايس
االجرتاري
التناص
ّ
ّ

الشعري
النص يف سیاق بیته
ّ
هذا النوع من التناص یعمد فیه الش��اعر إلی استدعاء ِّ
ٍ
النص( ،)65أو مع ٍ
ٍ
بتطویر أو حماورة،
یمس اجلوهر
دون أن یق��وم بتغیری ِّ
تغیری طفی��ف ال ُّ
ٍ
أس��باب ع��دَّ ة ،منها :نظ��رة االحرتام لبع��ض النصوص
وق��د یك��ون ذل��ك راج ًعا إلی
واملرجع َّیات ،فال ُيغيرِّ فيها.

النحوي
حممد رضا
ّ
وم��ن ذلك قول الس�� ِّید صادق َّ
مقر ًضا ختمیس الش��یخ َّ
الفحام ِّ

البوصریي املیم َّیة:
لقصیدة
ّ

ِ
�یر ك َ
ُفأ َه��ا
َق َر ُ
ن��ت إِ َل��ی َع َ
��ذرا َء ُبوص َ

ِ
الكفء إِح��دَ ی ال َّثو ِ
وكَانَت لِ َف ِ
اك ِل
قد
َ
َ

ِ
�یر َز َمانُ�� ُه
ن��ت َوإِن ك َ
( َف َأ َ
ُن��ت األَخ َ
ٍ
ِ َ ِ ِ ()66
آلت بِ�َم�اَ لمَ َیس��تَطِع لأل َوائ��ل)

املعر ّي مع تغیریات بس��یطة؛ إلحداث
فالبی��ت تناص مع قول الش��اعر أيب العالء ِّ

املعر ّي:
الوزن يف البیت ،إذ قال ِّ
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َوإِنيِّ

ِ
�یر َز َمانُ�� ُه
َوإِن ك ُ
ُن��ت األَخ َ
ٍ
َ ِ ُ ()67
آلت بِ�َم�اَ لمَ تَس��تَطِع ُه األ َوائ��ل

وقد یكون سبب ذلك من جهة أخری ضعف املقدرة الفن َّیة واإلبداع َّیة لدی الذات

املبدعة يف جتاوز هذه النصوص السابقة( ،)68فالشاعر یرید أن یكون احلضور بنی الن ََّّصنی

التعرض للنقل من س��یاق إلی سیاق آخر يف زمن آخرُّ ،
يب هو خالصة
نص أد ٍّ
فكل ٍّ
دائم ُّ

للن��ص يف وجودها ،ك�ما أنهَّ ا قابلة
تألی��ف لع��دد من الكل�مات ،وهذه الكلامت س��ابقة
ِّ
نص آخر ،وهي هبذا ك ِّله حتمل معها تارخیها القدیم واملكتسب(.)70
لالنتقال إلی ٍّ

النص؛ َّ
َّ
ألن الش��اعر یعتمد
إن االقتب��اس یزی��د من ف َّعال َّیة
الن��ص ومن قابل َّیة تل ِّقي َّ
ِّ

عل��ی إیص��ال فكرته علی نصوص مقتبس��ة ،والوض��وح يف التناص حیی��ل الذاكرة إلی
حممد صالح ابن
النص املقتبس منه؛ فین ِّبه ویذكِّر( ،)71كقول الس�� ِّید صادق ً
ِّ
مادحا احلاج َّ

عواد:
احلاج درویش بن َّ

ِ
��را ٌم إِ َل��ی َعل َی ِائ ِه��م تَنت َِم��ي ال ُع َل��ی
ك َ
��ح لاَ ِح ُب��ه
حل ِّ
َوفِ ِیه��م َط ِر ُ
��ق َأ َ
وض َ
ی��ق ا َ
وه ُه ُم
حس��ابهُ ُم َو ُو ُج ُ
( َأ َض��ا َءت لهَ ُ��م َأ َ
یل حتَّی َن َّظم اجلزع َث ِ
()72
اق ُبه)
َ َ َ
ُد َجی ال َل ِ َ

الرشقي
فالبیت ما بنی القوس�ین ألبی الطمح��ان حنظلة بن
القیني( ،)73فالش��اعر
ّ
ّ

هزا عنی ًفا هبذا التوظیف ،فهذه األبیات املقتبس��ة تس��اعده يف
هی��زه ًّ
النص كأنَّه ُّ
اس��تثمر َّ
الوصول إلی املعنی الكامن يف فكره ووجدانه.
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مندجمً��ا ،حتَّی یغدوان كتلة واحدة غری متش�� ِّظیة ،وإلاَّ َّ
جمرد
فإن األمر ال یعدو أن یكون َّ
ٍ
ٍ
مكو ٍن
مس��وغ له وال رابط یربط بنی أجزائ��ه؛ لیؤ ِّدي داللة مك َّثفة
جتمیع ال
لعمل واحد َّ
ِّ
ٍ
ٍ
نصوص ش��تَّی سابقة علیه أو معارصة له()69؛ َّ
النص یكون
من
نص أو جزء من ِّ
أي ٍّ
ألن َّ

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

ومن تناص االجرتار أیضا قوله يف رثاء اإلمام احلسنی صلوات اهلل علیه:
ع��دا لِی ِ
وم َ
��وی
��ك إِنَّ�� ُه َه��دَ َم ال ُق َ
ُب ًَ َ

عض ِ
جل ُف َ
اد
ون َو َف َّ
��ت فيِ األَ َ
��ری ا ُ
َو َم َ

()74

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الريض:
والبیت تناص مع قول الرشیف
ّ

ع��دا لِی ِ
الزم ِ
��ك فيِ
وم َ
��ان َفإنَّ�� ُه
ُب ًَ َ
َّ َ
عض ِ
ق��ذی ال ُع ُی َ
َأ َ
��اد
��ون َو َف َّ
��ت فيِ األَ َ
وه��ذا الن��وع من التناص ال خی��رج فیه املقتبِس ع��ن املعنی ،ولكن ق��د یغیرِّ اللفظ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
إب��دال الظاهر من املضم��ر( ،)75وهناك ظاهرة
تأخری أو
نقص��ان أو تقدی ٍم أو
بزی��ادة أو

الفحام ،وهي ظاهرة التخمیس والتشطری،
أخری من ظواهر االجرتار يف ش��عر الس�� ِّید َّ
فالتخمیس :هو أن یقدِّ م الش��اعر لبیت من الش��عر بثالثة أشطر علی وزن البیت القدیم

ختمیسا ،أ َّما التشطری فهو:
یسمی
ً
وبقافیة تشبه قافیة صدره ،فیصبح بخمسة أشطر ،لذا َّ

ص��درا؛ فیصبح البیت
عجزا ولعجزه
أن یأخذ الش��اعر بیتًا من الش��عر وینظ��م لصدره ً
ً
القدیم بیتَنی( ،)76وقد ش��اعت ظاهرتا التخمیس والتشطری يف األوساط األدب َّیة يف عرص

الش��اعر ،وقد ُأطلق علی هاتنی الظاهرتَنی بالتهجنی الذي هو تداخل النَّس��ب( ،)77أي
تعبریا ع��ن االختالط والتداخل
تداخل أنس��اب األش��عار ،وقد جاء مصطلح التهجنی ً

باملخمسات
النصنی ،وآلیة التهجنی أكثر ما تنطبق علی النصوص الش��عر َّیة املس�َّم�اَّ ة
بنی َّ
َّ
ِ
نصنی من جتربتَنی
النص
الش��عري عرب املزج بنی َّ
ّ
واملش�� َّطرات؛ إذ یقوم الشاعر بتهجنی ِّ
ِ
ِ
خمم ًسا:
لشاع َرین خمتل َفنی ،ومن ذلك قوله ِّ
ِ
ب َو َما َق َضی
ب َق َضی فيِ َمن یحُ ُّ
َص ٌّ
َوط� ًَ�را بِ� َ�ذ َ
اك َع َل ِیه َقد َحك ََم ال َق َضا

214

�أ.م.د .نا�صر قا�سمي//وائل كامل ر�شودي

َف��دَ َع��ا ِ
احل�َم�اَ َم ِم��ن ال� َك��آ َب� ِ�ة ُم ِنه ًَضا
ِ
ِ
ُنت م ِ
ِ
()78
سعدَ َة الك َِئ ِ
�ي ال َغ َضا)
یب َف َر ِّج ِعي)
( َأحمَ َ��ا َم�� َة َ
ال���وادي بِ�َش�رَ ق� ِّ
(إِن ك ُ
الذهبي ،ومها:
والبیتان لیوسف بن لؤلؤ
ّ

ِ
��ر ُه فيِ َأض ُل ِع��ي
فيِ َر َ
احتَی��ك َوجمَ ُ

()79

النص الغائب بنظام االجرتار وتطویره من دون
فالشاعر هنا حیاول استحضار هذا ِّ
ٍ
ٍ
حتویر ،بل یكتفي بإیراده كام هو ،أو مسخه حینام یرید إجراء بعض التعدیالت،
تغیری أو

ٍ
بش��كل أو بآخر ،والذي یميل علیه ذلك هي نظرة االحرتام
من دون املس��اس بجوهره
هلذه النصوص املستحرضة ،علی الرغم من َّ
أن هذه النظرة إذا بولغ يف ممارستها ستؤ ِّدي
جمرد
للنص أو صورته الش��عر َّیة حتَّ��ی یغدو َّ
بالنتیج��ة إلی إضعاف القیمة الفن َّیة ِّ
النص َّ

وخاص ًة تل��ك النصوص التي تنتمي إل��ی املرجع َّیات الدین َّیة،
تك��رارات ال روح فیها،
َّ
خییة األس��طوریة مثل أقوال
مثل الق��رآن الكریم واحلدیث الرشیف ،أو النصوص التار َّ

الشعراء ،ومن التشطری قوله:

(و َأم��ر م��ا لاَ َق ُ ِ
��وی)
ی��ت م��ن َألمَ ِ اهل َ َ
َ َ ُّ َ

ُ��ون َر ُس ُ
��ز ِار َولاَ َیك ُ
��ول
َبع��دَ ا َمل َ

و َأ َش��دُّ ِم��ن ب ِ
��ر َار ًة
ع��د ا َمل َ
ُ
َ
��ز ِار َم َ
والبیتان مها:

ی��ب وما إِ َل ِ
ی��ه ُو ُص ُ
ول)
( ُق ُ
حلبِ ِ َ َ
رب ا َ
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ِ
ِ
��ي ال َغ َض��ا
َأحمَ َا َم�� َة
َ
ال��وادي بِشرَ ق ِّ
ُن��ت م ِ
إِن ك ِ
س��عدَ َة الك َِئ ِ
ی��ب َف َر ِّج ِع��ي
ُ
اس��منَا ال َغ َض��ا َف ُغ ُصونُ�� ُه
إِنَّ��ا َت َق َ

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

و َأم��ر م��ا لاَ َق ُ ِ
��وی
ی��ت م��ن َألمَ ِ اهل َ َ
َ َ ُّ َ
ی��ب وم��ا إِ َل ِ
ی��ه ُو ُص ُ
��ول
ُق ُ
حلبِ ِ َ َ
��رب ا َ
ك ِ
َالع ِ
ی��س فيِ ال َبی��دَ ِاء َیق ُت ُل َه��ا ال َّظ�َمَ
��وق ُظ ُه ِ
ور َه��ا محَ ُم ُ
َوا َمل��ا ُء َف َ
��ول

والبیت��ان ال ُیع��رف صاحبهام( ،)81فالش��اعر یعید إنت��اج أبیاته مس��تخد ًما احلدث

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مش��هورا ،أو قولاً
للنص ،فیس��تخدم بیتًا ش��عریًّ ا تراثیًّا
التارخی��ي أو
األس��طوري ن��وا ًة ِّ
ّ
ً
ّ

ترس��خت يف األذهان ،ویبني علیها
مأث��ورا ،أو ًّ
نصا دینیًّا ،أو حكم ًة ش��ائع ًة ،أو حادث ًة َّ
ً

النص باألفكار والدالالت التي یسعی
نصه اجلدید ،وهذا التناص له دور كبری يف إثراء ِّ
َّ

ثم
رتها َّ
ث��م یضیف الفك��رة اجلدیدة بالنصوص الت��ي اج َّ
الفنيَّ ،
لتوظیفه��ا يف تصوی��ره ّ

نصه اجلدید.
ألقاها يف ِّ

/اإلحايل
االمتصايص
التناص
ّ
ّ

األص�لي ،وهلذا یكون ُّ
أقل
النص
التن��اص
االمتصايص هو مرحل��ة أعلی يف قراءة ِّ
ّ
ّ

حضورا وجتلیًّا ،فهو ال یعلن عن
االجرتاري ،الذي یع��دُّ أكثر
ظه��ورا ،مقارن ًة بالتناص
ّ
ً
ً

ٍ
ٍ
رصیح ،وإنَّام یشری إلیه
بشكل
نص آخر ،ومندمج يف بنیته
وجود ملفوظ
حريف مأخوذ من ٍّ
ّ
دال من دوا ِّله ،أو ٍ
وحییل الذاكرة علیه ،عن طریق وجود ٍّ
يشء منه ینوب عنه ،بحیث یذكر
النص
موائم،
ومالئم للرؤیة التي یتبنَّاها ُّ
ّ
اً
النص شی ًئا من النصوص السابقة ،ینفي ما یراه اً
املوسوي:
اجلدید ،وینفي ما عداها( ،)82ومن ذلك قوله يف مدح الس ِّید صدر الدین
ّ
��ر َك
َأ َغ َّ

َأنَّنِ��ي

بِ َ
��ك

ُمس��ت ََها ٌم
()83
��و َ
ور َ
ث يِل َخ َب��ال
َو َأ َّن َه َ
اك َأ َ

فهو تناص مع قول امرئ القیس:
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َأ َغ��ر ِك ِمنِّ��ي َأ َّن حب ِ
��ك َقاتِ�ِلِ
ُ َّ
َّ
ِ
ِ ()84
هم تَأ ُم ِ
ل��ب َیف َعل
��ري ال َق َ
َوإِنَّ��ك َم اَ

ثم أش��ار إلیه بإشارات جوهر َّية
فالش��اعر هنا استقرى هذا َّ
النص المرئ القیسَّ ،

ٍ
ش��كل من األش��كال ،وهذا األم��ر اعتمده ن َّقاد
بأي
مت َّثلته��ا دون اإلحال��ة إلی أصوهلا ِّ

القائمة ،وهو بانفتاحه علی املعرفة اإلنسان َّیة وبخروجه علی الوعي القار اجلاهز یتط َّلب

النص واكتشاف
قراء ًة منفتح ًة هي ً
للنص ولدالالته ،بإعادة تركیب ِّ
أیضا ،قراءة منتجة ِّ
آل َّیاته وعنارصه»(.)85

وقوله يف ِّ
النبي املصطفی صلوات اهلل علیه:
بث شكواه ّ

إِ َلی��ك َر ُس ُ
��ول اهللِ َأش��كوا َوإِنهَّ َ��ا
ِ
��ور ِة َظ��المِ ِ
ش��كا َي ُة َمظ ُل��و ٍم بِ ُص َ

والشاعر یتناص مع قول أيب الط ِّیب املتن ِّبي يف عتاب سیف الدولة:

َی��ا َأع��دَ َل الن ِ
َّ��اس إلاَّ فيِ ُم َعا َم َلتِ��ي
فِیك ِ
()86
كم
اخل َصا ُم َو َأ َ
حل ُ
صم َو ا َ
نت اخلَ ُ

النص لدی أيب الط ِّیب املتن ِّبي بالثنائ َّیات والتضاد والكلامت
الشاعر یس��تدعي بنیة ِّ

نصه اجلدید يف قوله ( :مظلوم بصورة ظامل) ،وهذه الثنائية استعملها
املتناقضة ویشكِّل هبا َّ
املتنبي يف قوله (اخلصم واحلكم)َّ ،
وأن الشاعر جلأ إلی حتویر بعض األلفاظ ،لكن الشكل

النص أو املرجع؛ لریسل شحنته املعنو َّیة خالهلا؛ ضامنًا لوصوهلا،
واحد،
مستثمرا شهرة ِّ
ً
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نص��وص (ما بعد احلداثة) ،فالكاتب بحس��ب د .ش��جاع العاين« :ال یستنس��خ أو یعید
ٍ
نصوص تقلید َّی ٍة قدیمة مثلام هي متا ًما ،بالرغم من أنَّه یعود إلی املايض الس��تلهام
إنتاج
ٍ
جدید یتجاوز البنیة النص َّیة
نص
األسالیب يف هذه النصوص ،بل هو یستفید منها خللق ٍّ

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

ٍ
التحرج يف التعامل معها ُّ
بيشء من التحویر؛ َّ
َّ
أقل من
ألن
وأن الشاعر تعامل مع ال َق ْولنی
ُّ
فامتص بعض األلفاظ وترك بعضها ،وهذا
التحرج القائم بالتحویر مع القرآن الكریم،
َّ
ُّ
النص الغائب وال ینتقده ،بل یعید صوغه فحسب(.)87
جیمد َّ
االمتصاص ال ِّ

/اإلحیائي
احلواري
التناص
ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

للنص الغائب وقلبِه وحتویله؛ بقصد قناعة راس��خة يف عدم حمدود َّیة
تغیری ِّ
احل��وار ٌ

اإلب��داع ،وحماول��ة لكرس اجلمود الذي یغ ِّلف األش��كال والثی�مات والكتابة يف اجلدید،
وتنايس االعتبارات الدین َّیة واخلواص يف املسكوت عنه؛ لرضورة األدب ملثل هذه احلالة

الصح َّی��ة يف اإلبداع ،واالنفت��اح نحو فضاءات نص َّی��ة جدیدة ،كان قان��ون احلوار(،)88
امله��دي بحر العلوم
حممد
الفح��ام
ّ
وم��ن ذلك قول الس�� ِّید صادق َّ
األعرجي يف الس�� ِّید َّ
ّ

الطباطبائي عندما وجد علیه ازدحا ًما:
ّ

اث بِبابِ ِ
الغ��ر ِ
ِ
��ه
��م َأق��دَ ا ُم
َ
ت ََز َ
َ
اح َ

ویك ُث��ر فيِ و ِ
ق��ت ال َع�ِش�يِ ِّ ِز َحا ُم َه��ا
َ
ََ ُ
إِ َذا م��ا ر َأت��ه ِم��ن ب ِع ٍ
ی��د َت َب��ا َد َرت
َ
َ َ ُ
إِ َل ِ
()89
ی��ه ِح َفا ًَف��اَ :ف ُّذ َه��ا َوت ََوا ُم َه��ا

عيل
فالبیت��ان تناص مع قول أحد الس�لاطني العثامن ِّینی ،إذ َّ
ه��م بزیارة مرقد اإلمام ّ
ترجل ،إلاَّ َّ
أن أحدً ا من حاشیته كان
صلوات اهلل علیه ،وعندما الحت له الق َّبة الطاهرة َّ
أن إماما ح ا خری من إم��ا ٍم ٍ
میت ،فرت َّدد
ناصبیًّ��ا ،فح��اول أن یصدَّ ه عن
ُّ
الرتجل مدَّ ع ًی��ا َّ ً یًّ ٌ
ثم بعد ذلك احتكم إلی القرآن الكریم متفائلاً  ،وكان تفائله هو قوله تعالی:
الس��لطان َّ
الناصبي،
﴿ﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ﴾( ،)90فرتجل ورضب عنق
ّ
وأنشأ هذین البیتنی:
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��وك بِبابِ ِ
��ان ا ُمل ُل ِ
ِ
یج ُ
��ه
َ
��م ت َ
ت ََز َ
اح َ

ویك ُث��ر ِعن��دَ اإلس��تِلاَ ِم ِ
ازد َحا ُم َه��ا
ََ ُ
إِ َذا م��ا ر َأت��ه ِم��ن ب ِع ٍ
ی��د ت ََر َّج َل��ت
َ
َ َ ُ
ِ
()91
��ي لمَ تَف َع��ل ت ََر َّج َ
��ل َها ُم َه��ا
َوإِن ه َ

اإلبداعي مع إجراء بعض
نصه
النص ،وقام بتوظیفه يف س��یاق ِّ
الش��اعر حاور هذا ّ
ّ

التغیری ،وإیراد املعنی نفس��ه باس��تخدامه ألفا ًظا مرادفة؛ َّ
ألن الشاعر اقتبس املعنی نفسه

املهدي بحر
عيل بن أيب طالب يف النجف األرشف ،أمثال الس�� ِّید
ّ
حرم أمری املؤمننی ّ

العلوم ،والش��یخ كاظ��م
الفحام يف مدح
األزري ،ومن احلوار ً
ّ
أیضا قول الس�� ِّید َّ
النبي املصطفی صلوات اهلل علیه:
ّ

ِ
��را
َو َی��ا َل��ك َفض�ًَل�ًَاً لمَ َی َ
��زل ُمت ََصاغ ًَ

كل َف ٍ
َل�� ُه ُّ
ال��و َری ُم َت َعاظِ�� ِم
ض��ل يف َ

()92

مادحا سیف الدولة:
والبیت تناص
حواري مع قول أيب الط ِّیب املتن ِّبي ً
ّ
��م فيِ َع ِ
الص ِغ ِ
�یر ِص َغ ُار َه��ا
�ین َ
َوتَع َظ ُ

��ر فيِ َع ِ
�ین ال َعظِی�� ِم ال َع َظ ِائ ُم
َوتَص َغ ُ

()93

(الق��وة والضعف) من بیت أيب
الش��اعر یس��تلهم ثنائ َّية (الصغر والعظم) ،وثنائية
َّ

الط ِّی��ب املتن ِّب��ي؛ َّ
وكثریا ما یتناص الش��اعر مع أبی��ات املتن ِّبي
ألن هذا البیت مش��هور،
ً

وخصوصا يف ألفاظ احلرب والسالح ،ویتحاور معها يف أشعاره ،مثل :اهلیجا ،احلرب،
ً
الوغی ،الصوارم ،الس��هام ،األعداء ،اجلیش ،النصول ،الروع ،اجلامجم ،القنی ،الرمح

والسنان ،الرضب والطعن ،القتل ،املهنَّد ،احلسام( .)94ومن ذلك قوله يف مدیح املصطفی
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العث�ماين مراد علی ج��دار صحن أمری
يف ص��ورة امل��دح ،وقد نُقش��ت أبیات الس��لطان
ّ
م��رارا عدیدة من ِق َبل كبار ش��عراء
مخس��ت هذه األبیات وش�� ِّطرت
املؤمن�ین ،وقد ِّ
ً

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

صلوات اهلل علیه:
جل َم�� ُه
َو َأ َ
��ز
یجُ َ ِّه ُ

َبع��دَ

��ر ِ
اح
ا َمل َ

ل َ
ألع��دَ ِاء

َج ًَ
یش��ا

مج ٍ
��ة
بِ َو َ

غر ب ِ
ِ
اس�� ِم
حل ِّ
��ق َع��ن َث ِ َ
لهَ َ��ا اف�َت�رَ َّ دی�� ُن ا َ
یحَ ِ ُّف�� ُه
ِ ِ ()95
ذؤ ٍ
الرو ِع َج ًَ
ب َو َق َش��اعم
یش��ا َأ ُ
إِ َلی َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

األول تناص مع قول املتن ِّبي:
فالبیت َّ

��ر بِ��ك األَب َط ُ
یم�� ًة
كلم��ى َه ِز َ
��ال َ
تمَ ُ ُّ

ِ
��م
جه��ك َو َّض ٌ
َو َو ُ
غ��رك َباس ُ
��اح َو َث ُ

()96

أیضا:
والبیت الثاين تناص مع قول املتن ِّبي ً

ِ
یس بِ�َش�رَ ِق األَ ِ
رض َوال َغ ِ
رب َزح ُف ُه
خمَ ٌ
ِ
ِ ()97
��وز ِاء ِم َنه��ا َز َم��از ُم
جل َ
َوفيِ ُأ ُذن ا َ
نالحظ يف البیتنی إعادة ملا قاله املتن ِّبي يف مدحه سیف الدولة مستخد ًما ألفا ًظا یسعی

إلی حماكاهتا ،مثل( :اجلیش ،اخلمیس)( ،ثغر باس��م ،ثغرك باس��م) ،وغال ًبا ما تأيت هذه
ٍ
ثم
بيشء من
الصور يف عالقة تناص َّية ،فالشاعر حاور املتن ِّبي بألفاظه
الترصف والتغیریَّ ،
ُّ

أورد املعنی يف عبارة أخری.
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املبحث الثاين
ِّ
الطباق
البالغ��ي للمقابلة؛ َّ
ألن
البالغ��ي للطباق واملعنی
يف اجلمل��ة»( ،)98وق��د یتداخل املعنی
ّ
ّ
عرفوها بأن الش��اعر« :یأتی بمعنَ َـینی متوافِ َقنی أو
األخریة ما هي إلاَّ طباق متعدِّ د ،وقد َّ
ٍ
ثم یقابلها علی الرتتیب»(.)99
معان متوافقةَّ ،
واختل��ف العل�ماء يف موق��ع (املقابل��ة) م��ن (الطب��اق) ،فق��د درس��ها ابن رش��يق

الس��كاكي (ت 626هـ) يف
(ت 463ه��ـ) بعد الطب��اق يف كتابه العمدة( ،)100ودرس��ها
ّ
مفت��اح العلوم بعد الطب��اق( ،)101وأدخلها ابن األثری (ت 630ه��ـ) يف اجلامع الكبری يف
القزویني (ت 682ه��ـ) يف الطباق( ،)103ومنهم من رفض
أیضا
الطب��اق( ،)102وأدخلها ً
ّ

إدخاهلا فیه(.)104

وف��رق العل�ماء بنی الطباق واملقابلة َّ
ب��أن املقابلة طباق متعدِّ د« ،ف��إذا جاوز الطباق
َّ

ضدین كان مقابل��ة»( ،)105وعلیه فالطباق واملقابلة من حیث املوضوع يشء واحد(،)106

وق��د كان البح��ث جام ًعا بنی هذه األنواع من مقابلة أو طب��اق ،أو إهیام التضاد ،أو غری

ذلك حتت عنوان عام هو (الطباق)(.)107

القرطاجي (ت 684هـ) فقد قال« :قد تك َّلم الناس يف رضوب املطابقات،
أ َّما حازم
ّ

وبس��طوا الق��ول فیها ،فال معن��ی لإلطالة ،إذ قصدن��ا أن نتخ َّطی ظواهر ه��ذه الصناعة
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الطب��اق يف اصط�لاح البالغ ِّی�ین« :اجلمع ب�ین املتضادی��ن ،أی معنَ َـی�ین متقاب َلنی

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

وما فرع الناس منه إلی ما وراء ذلك ممَّا مل یفرع منه»(.)108

ال�ضروري الس��تمرار الكون
والطب��اق م��ن ناحی��ة أخری هو ن��وع من الت��وازن
ّ

امل��ادي منه��ا
والكائن��ات،
واملعن��وي( ،)109ومل یكن من ب��اب املصادف��ة أن یتن َّبه العلامء
ّ
ّ

رئیسا اسمه (الطباق)،
العرب القدماء إلی ما يف التضا ِّد من قیم مجال َّیة ،فیجعلوا منه با ًبا ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

يب
وهو يف رأس
يب اشتهر يف األدب العر ّ
املحس��نات املعنو َّیة واللفظ َّیة ،فالطباق ف ٌّن أسلو ٌّ
ِّ
ألس ِ
وش��اع علی ِ
سمي املطابقة،
��نة العا َّمة
َّ
َ
قدیم وحدی ًثا بتسمیاته املتعدِّ دة ،فقد ِّ
واخلاصة اً
والتكافؤ ،والتضاد ،علی حدٍّ سواء ،وال یزال الشعراء يف حاجة إلی أبرازه بام یكمن فیه
من االستخدامات البالغ َّیة التي یعدُّ الطباق واحدً ا من أبرزها(.)110

الفحام الطباق؛ ملا له من أثر فی النصوص األدب َّیة سواء
وقد استعمل الس ِّید صادق َّ

للنص مجال َّی��ة رائعة يف ظاهر
أكان��ت هذه النصوص ش��عر َّیة أم نثر َّی��ة ،فالطباق یضیف ِّ
روحا ناطق��ة تؤ ِّثر يف س��امعیه وقارئیه ،كام أنَّه
للنص ً
اللف��ظ والد َّق��ة يف املعن��ی ،وجیعل ِّ
للن��ص وحرك َّية ،فإذا ما ُذ ِكر ال�شيء تبادر للذهن ض��دُّ ه ،ومن هذا قول
يعط��ي ف َّعال َّية
ِّ
عيل:
الس ِّید َّ
الفحام يف مدیح اإلمام ّ
ِ
ِ ِ
نح َّ ِ
رص َه��ا
َفكُ��ن َش��اف ًَعا ف َیه��ا ل َی َ
��ط إ ُ
��ع فيِ
َو ُیر َف ُ
اهندَ ِام ِ
ِ
��ه
إِ َم��ا ٌم َأ َق��ا َم الدِّ ی�� َن َبع��دَ

د ِار اخل ُل ِ
��ود َم َقا ُم َه��ا
ُ
َ

الس ِ
بِبِ ِ
��ح ائتِ اَم ُم َه��ا
��مر َص َّ
ی��ض ُظ ًب��ی بِ ُّ
ِ
فو َه��ا
َف��إِن ت ُ
َع��ف َع��ن َق��و ٍم َفف��ي اهللِ َع ُ

وإِن تَنت َِق��م ِمنه��م َف ِف ِ
ی��ه انتِ َقا ُم َه��ا
ُ
َ
ِ
ٍ
��رب َأنهَّ ُ��م
حل ُ
��م ا َ
بِ َأی��دي ِر َج��ال تَع َل ُ
َقض َه��ا َوانبرِ َ ا ُم َه��ا
وه��ا إِ َل ِیه��م ن ُ
َذ ُو َ
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ُ��ول إِ َل ِ
ِ
الس��ل ِم َموك ٌ
ی��ه اس��تِلاَبهَ َا
َفف��ي ِّ
()111
رب ِم ُنهم بِالن ُُّص ِ
حل ِ
ول اصطِلاَ ُم َها
َوفيِ ا َ
ُّ
(ینحط) و(یرفع)( ،أقام) و(اهندم)( ،العف��و) و(االنتقام)( ،النقض)
الطب��اق بنی

ش��ك َّ
َّ
أن حضور هذا القطب من البدیع یضیف
و(اإلبرام)( ،الس��لم) و(احلرب) ،فال
قیمة بالغ َّیة علی الشعر ،ففي البیت الثاين حیاول الشاعر باستخدام الطباق تقویة املعنی

احلق والباطل ،فالش��اعر یق��ول َّ
عل��ی َّ
إن اإلمام خمیرَّ يف أن
أن اإلمام هو ال��ذي م َّیز بنی ِّ
وال میثاق! وأحیانا یستخدم الس ِّید ألفا ًظا بسیطة ،لكن الطباق یساهم يف تقویتها:
َوإِن َق ُع��دَ ت لِلدِّ ِ
ی��ن فيِ الن ِ
َّ��اس ُح َّج�� ًة
َف ِف ِ
ی��ه َع َل��ی اخلَص�� ِم األَ َل��دِّ ِق َیا ُم َه��ا
ی��ه ِ
َفتً��ی ُفتِح��ت فِ ِ
اهلدَ ا َی�� ُة ِمث َل�َمَ
َ
َغ��دَ ا بِبنِ ِ
ی��ه ال َّط ِ
()112
اه ِری�� َن ِختَا ُم َه��ا
َ

للحجة صفة القیام
فالطباق یضفي علی هذه املعاين البسیطة قیمة مجال َّیة ،إذ أعطی
َّ

والقعود ،وأعطی للهدایة صفة الفتوح واخلتام ،فتتج َّلی يف البیتَنی ملحات فن َّیة وشاعر َّیة

مكتمل��ة ومجال َّیة ناضجة ،وكأنَّه حدث یش��اهده املتل ِّقي ویراه ماث�ًل�اً أمامه ،لذلك ُیكثر

الس�� ِّید من الطباق ،وهذا دلیل علی أنَّه من األس��س اجلامل َّیة لصناعة الكالم باألسالیب
التي تالمس الوجدان وحت ِّقق االستجابة اجلامل َّیة من ورائه.

�أنواع الطباق
وجم��ازيٌّ ،
معن��وي ،وأ َّما طباق
لفظي أو
وكل منهام إ َّما
حقیقي
یقس��م الطباق إلی
ّ
ّ
ّ
ّ

اسمنی أو فع َلنی
إجیاب أو طباق سلب،
فاحلقیقي هو أن تأيت بألفاظ حقیقة كاجلمع بنی َ
ّ
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یعفو أو ینتقم ،أن یس��امل أو حیارب؛ ألنهَّ م نقضوا العه��ود بعد انربامها ،ولیس هلم عهد

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

الفحام يف مدح
األول قول الس�� ِّید صادق َّ
أو حر َف�ین( ،)113وه��و طباق اإلجیاب ،فمثال َّ
اإلما َمنی موسی الكاظم واجلواد:

َف َی ِ
ش��دا
الض�َل�اَ ِل ُه��دً ی َو ُر ًَ
ق��ري َذا َّ

ِ
و َذا األَقت ِ ِ
َاح��ا
َ��ار منَّ��ا َوامتن َ
َ

()114

حیث طابق الس�� ِّید بنی (الضالل) و(اهلدی) ،أي طابق بنی اليشء وضدِّ ه ،لذا فهو

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

طباق إجی��اب؛ َّ
ألن الضدَّ ین مل خیتلفا إجیا ًبا وس��ل ًبا ،كقوله تعالی﴿ :ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ﴾( ،)115ومضمون البیت َّ
أن من یصل لإلما َمنی سالم اهلل علیهام ضالاًّ ف ُیهدی

أو َمن به ضیقة العیش ستزول وتنحني.

ومثال النوع اآلخر أي (الفع َلنی) قوله تعالی﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

حمم��د صلوات اهلل
ﮑ ﮒ﴾( ،)116وق��ول الس�� ِّید َّ
الفح��ام يف مدح األم�ین املصطفی َّ

علیه:

لهِ
ِ ِ
�یر َغانِ�� ٍم
َف َیه��ز ُم م��ن َأب َطا َ��ا َغ َ
ویغنِ��م ِم��ن َأ لهِ
ِ ِ ()117
�یر َه��ازم
َ
ََ ُ
موا َ��ا َغ َ

أیضا
فطابق الس�� ِّید بنی الفعلنی (هیزم) و(یغنم) ،ويف البیت نفسه طابق بنی اسمنی ً

يف قول��ه (غانم) و(هازم) ،ومث��ال النوع الثالث أي طباق احلر َف�ین ،قوله تعالی﴿ :ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ ،والطب��اق بنی احلر َفنی (هلا ،علیها) ،وقول الس�� ِّید صادق

البغدادي:
راث ًیا احلاج قاسم
ّ

َف ُق��ولاَ َل�� ُه لاَیجَ َز َع�� َّن َف��ك ُُّل ِذي

ِ
ِ
ِ
ٍ
��م
َح َی��اة َع َلی��ه اهللُ بِا َمل��وت َحاك ُ

()118

املجازي ،فهو أن نأيت بألفاظ جماز َّیة علی غری احلقیقة ،ویش�ترط فیه :أن
أ َّما الطباق
ّ
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أیضا ،فإذا مل یكن كذلك خیتل��ط بإهیام الطباق(،)119
یك��ون املعنَیان املجاز َّیان متقابِ َل�ین ً

عيل« :احذروا صولة الكریم إذا جاع واللئیم إذا شبع»( ،)120أي احذروا
كقول اإلمام ّ
الكریم إذا ضیم ،واللئیم إذا ُأكرم ،فعبرَّ عن الضیم باجلوع ،وعن اإلكرام بالشبع.
وقول الس ِّید يف رثاء اإلمام احلسنی:

مادحا أيب عبد اهلل احلس�ین
ومن الطباق
املجازي ً
الفحام ً
أیضا قول الس�� ِّید صادق َّ
ّ

صلوات اهلل وسالمه علیه:

ِ
��یب َألمَ بيِ
َأم َمش ٌ
َّ

َق َ
ب��ل َش��یبِي

الو َص ِ
ی��ب َبع��دَ ِ
��ال َج َف��ان
َأم َحبِ ٌ

()122

فالطباق بنی (مش��یب وقبل ش��یبي) كنایة عن الكرب والصغر ،فاس��تعامل الش��اعر

البالغي الرائع ال��ذي یضیف إلی
املجازي ه��و مظهر من مظاهر االس��تخدام
للطب��اق
ّ
ّ
الش��عري روع ًة يف املعنی وعذوب�� ًة يف اللفظ ،وهذا لیس بعی��دً ا عن مفهوم أهل
الن��ص
ِّ
ِّ

املجازي ،وأتی بألفاظ جماز َّیة غری حقیقیة ،وهذا
اللغة ،لذلك اس��تخدم الس�� ِّید الطباق
ّ

الطباق أضاف مجال َّیة يف األسلوب ،وروعة يف املعنی.

ٍ
ٍ
أ َّم��ا طب��اق الس��لب :فهو اجلم��ع بنی فع�َل�يَ
واح��د أحدمها مثب��ت واآلخر
مصدر

منف��ي ،أو أحدمها أمر واآلخر هني( ،)123كقول��ه تعالی﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ّ

ﯹ ﯺ﴾( ،)124وقول الس ِّید:
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َو َأبيِ ا ُملرت ََض��ی َع�ِل�يِ ٌّ إِ َم��ا ُم ال��ـ
ِ ()121
��را ِمن َب ِ
ـخ ِ
ٍ
َ
��اص َو َدان؟
نی َق
لق ُط ًَّ
(قاص ٍ
ٍ
ودان) عن الناس أمجعنی ،أي ُّ
كل الناس یعرفونه ویعرفون
فعبرَّ الس ِّید بقوله
حاكم أو حمكو ًما ،وهذا جماز ،واملعنَیان متقابِالن.
نسبه ،سواء كان
اً

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

یك ا َمل��دح وا َمل��دح ص ِ
ف��ت إِ َل َ
اد ٌق
صرَ َ ُ
ُ َ
َ َ
ِ ()125
فَلاَ َینصرَ ِ ف َع َ
هو كَاذ ُب
الر َجا َو َ
نك َّ

منفي،
فطابق الس ِّید بنی الفع َلنی ال َّل َذین مها من مصدر واحد ،األول مثبت واآلخر ّ

الفحام هذا النوع من الطباق لكونه
وهو قوله (رصفت) و(ال ینرصف) ،فاستعمل الس ِّید َّ
اس��منی (صادق وكاذب) وبنی
املحس��نات البدیعیة ،فنراه یطابق يف بیت واحد بنی
من
َ
ِّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أیضا ،أي بنی السلب واإلجیاب ،وقد قال ابن سنان اخلفاجي« :وبعض أصحاب
فع َلنی ً
صناعة الشعر جیعلون (السلب واإلجیاب) فنًّا مستقلاًّ  ،ومل جیعلوه من املطابق»(.)126
الطباطبائي:
املهدي املرتضی
حممد
وقوله ً
ّ
ّ
أیضا راث ًیا الس ِّید أبا َّ

ِ
لم َع يِ
َ��ؤب
��ال َش�� َّیع ُت ُه َولمَ ت ُ
َم��ا ل َ
()127
َو َأ َری ا ُمل َش�� ِّی َع َغ َری َه��ا َق��د آ َب��ا
األول
طابق الس ِّید بنی
الكلمتنی (مل تؤب ،آبا) ومها أیضا فعالن من مصدر واحدَّ ،
َ

منف��ي واآلخر مثبت ،وه��ذا النوع من الطباق فرید من نوع��ه ،فكیف یكون اجلمع بنی
ّ

الفعل ونفیه طباقا ،ر َّبام یقصده الشاعر لتحقیق الكنایة أو التوریة.

الفحام
�أثر الطباق يف �شعر ال�س ِّید �صادق َّ
املحسنات البدیع َّیة واستحسنه كثریا ،فمأل
استخدم الشاعر يف شعره هذا النوع من
ِّ
قصائده من املتوازنات واملطابقات ،وهو ال یعبأ أن یوازي بنی شی َئنی ِ
خمتل َفنی ومتضا َّدین

الواقعي واملثا ّيل ،واإلجیاب والسلب ،واملفرد واملتعدِّ د ،فیقول الس ِّید يف مدح
يف التكوین
ّ

رسول اهلل:

ِ
اج َأع��دَ َل َش ِ
ع��ر ِ
��اه ٍد
َل�� ُه َق��ا َم بِامل َ
ِ
��ول ا ُمل َخ ِ
ع��وی اجل ُه ِ
اص ِم
بِه َق ُع��دَ ت َد َ
َ
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ی��ك َر ُس ُ
إِ َل َ
��ول اهللِ َأش��كُو َوإِنهَّ َ��ا
ِ
َ لمِ ()128
��ور ِة ظ��ا ِ
ش��كَا َی ُة َمظ ُل��و ٍم بِ ُص َ
فیق��ولَّ :
إن املع��راج الذي خرج به رس��ول اهلل لیلة اإلرساء ،وق��ام به قد أقعد

البدیعي علی نفسه ،فیطابق
ثم یوازي يف البیت الثاين هذا الفن
ّ
دعوی اجلهل ور َّد كیدهَّ ،
بنی (الظامل) و(املظلوم)؛ لیبعد عن نفس��ه مدح النفس ،فیقول إنَّه مظلوم ،لكنَّه یش��كو
يب؛ ألن املطابقة تضیف
بارز يف
أثر ٌ
الن��ص األد ّ
ِّ
إل��ی اهلل بص��ورة الظامل ،فهذا الطباق ل��ه ٌ

مادحا رسول اهلل:
ومن طباق املعنی ً
أیضا قول ُه ً
��ال بِ َأصن ِ
َ��اف اخلُ ُط ِ
َو َم يِ
��وب َف َح َ
��ال ف

��ارا َعن ِض َی��ا ُه َو َأظ َل�َمَ
ُع ُی��ونيِ نهَ َ ًَ

()130

ففي البیت طبا َقان بنی (الضیاء والظلمة) و(بنی النهار واللیل)؛ إذ عبرَّ الشاعر عن
اللیل بقوله( :أظلام) ،فیتَّضح املعنی يف هذا القول؛ َّ
ألن النهار ضدَّ اللیل ،فهو إذن طباق

خیص منها التي ال تُعرف إلاَّ
واجلرجاين هو القائل يف املطابقة ق��ولاً
باملعن��ی ال باللفظ،
ُّ
ّ

بالنظر الثاقب« :وأ َّما املطابقة فلها سعة خف َّیة ،وفیها مكامن تغمض ،ور َّبام التبس هبا أشیاء
ال تتم َّیز إلاَّ بالنظر الثاقب ،والذهن اللطیف ،والس��تقصائها موضع هو مالك به»(،)131

النص جاذب َّیة ف َّعال��ة؛ َّ
ألن جرس اللفظة املضا َّدة ملؤثر يف املس��تمع
فه��ذا الطباق یعط��ي َّ
الروحي علیهم.
تأثریا یكاد خیطف القلوب ویأخذ مسامعهم؛ ملا له من التأثری
ّ
ً

املح�سنات البدیع َّیة
اختالط الطباق مع
ِّ
املحس��نات األخری؛ لیك��ون أكثر حس��نًا ومجــــال(،)132
ق��د یتواش��ج الطباق مع
ِّ
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مجال َّی ًة ورون ًقا وحل ًیا علی لفظه ومعناه فیستعذبه السامع؛ َّ
ألن تناسق األضداد وإطرائها
ٍ
ِ
متواز ترتاح النفس اإلنسان َّیة عند سامعه(،)129
نس��ق
النص ویؤ ِّلفه علی
جیعل البهجة يف ِّ

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

كقوله تعالی﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾( ،)133وقول الس ِّید صادق
مادحا األمنی املصطفی:
الفحام ً
َّ

َس�َم�اَ َلی َل�� َة املِی�َل�اَ ِد َس��اطِ ُع ن ِ
ُ��ور ِه
ِ ِ ()134
ُور ال ُع ِ
َ��ار األَ َعاجم
��رب ن َ
َف َأمخَ��دَ ن ُ

الطباق بنی (العرب واألعاجم) ،ففي هذا الرتكیب تواشج االستعارة مع الطباق؛

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

إذ اس��تعار الش��اعر النار للعرب بقرینة أمخد مثلام استعار النار لألعاجم ،لكن استعارته
النار لألعاجم بدون قرینة وهذه اس��تعارة ،فأرسل الشاعر املطابقة موشیة باالستعارة،

الفحام ،والتجنیس الذي تكون
وهناك ظاهرة اختالط الطباق بالتجنیس يف شعر الس ِّید َّ

خیص األضداد ،وهذا االختالط
فیه اللفظة واحدة واملعنی خمتل ًفا ،يف حنی تری الطباق ُّ
حی��دث يف اس��تخدام اللفظة التي تُس��تعمل للضدَّ ی��ن مثل كلمة (جل��ل) بمعنی صغری

جتنیس��ا ،وكلمة (اجل��ون) التي تعني األبیض
وعظی��م ،فباطنه كان طبا ًقا ،وظاهره كان ً
جتنیسا ،كقول الس ِّید صادق راث ًیا الشیخ
واألسود ،وإذا أدخل النفي علی املطابق أصبح ً

النجفي:
زین العابدین
ّ

مس ِ
��ز مرم��وس تَ��واری بِ ِر ِ
ِ
��ه
��ع الع ِّ َ ُ ٌ
َم َ
َ َ
()135
ِم َن ال َف ِ
ضل َطو ٌد َش ِام ُخ ال َفر ِع َر ِائ ُس

حممد:
النبي األكرم َّ
وقوله أیضا يف مدح ّ

ی��ك َر ُس ُ
إِ َل َ
��ول اهللِ َأش��كُو َوإِنهَّ َ��ا
ِ
َ لمِ ()136
��ور ِة ظ��ا ِ
ش��كَا َی ُة َمظ ُل��و ٍم بِ ُص َ
فهذا جمانس يف ظاهره ويف باطنه مطابق؛ َّ
ألن كلمة مرموس املغ َّطی بالرتاب ختالف

كلمتَي ظامل ومظلوم متجانس��تان يف
كلم��ة رائس ،أي ال��ذي یغ ِّطي بالرتاب ،وكذل��ك َ
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املحسنات البدیع َّیة يف شعر الس ِّید صادق
اللفظ خمتلفتان يف املعنی ،فاجلمع واإلدماج يف
ِّ

النص من حیث اللفظ واملعن��ی ،وكذلك االختالط باجلناس من
الفحام ه��و توفیق يف ِّ
َّ

اجلم��ع بنی الفاعل واملفع��ول نحو خالق وخمل��وق وطالب ومطل��وب ،ومها ضدَّ ان يف
املعنی ،وإن جتانسا يف اللفظ ،ونحو ُم ِ
كرم و ُمك ََّرم وما جری جمراه.

َّ
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الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

نتائج البحث
أهم النتائج التي َّ
متخضت عن هذا البحث ،هي:
ُّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

تناصه مع الق��رآن الكریم
1.1ظه��ر األث��ر
الدیني جلیًّا يف ش��عر الش��اعر؛ نتیج��ة ِّ
ّ
النبوي وكالم أهل البیت.
واحلدیث
ّ

يب يف تكوین جتربته الش��عر َّیة،
2.2كان
أثر إجیا ٌّ
ِّ
لتناص الش��اعر مع الق��رآن الكریم ٌ
وهذا ما جعل أشعاره ما َّدة غن َّیة ملیئة باملضامنی الدین َّیة والتارخی َّية.

3.3تبینَّ بالبحث َّ
أن الشاعر یتناص مع العدید من أقوال الشخص َّیات ممَّن سبقوه،
مهم
وقد أدرجته ضمن التناص مع املوروث ،فالرتاث العر ّ
يب ومصادره رافدً ا اًّ
النص ،ومكَّنه
من روافد القصیدة العرب َّیة ،فأسهم ذلك يف الكشف عن شعر َّیة ِّ
التوس��ع ال��دال ّيل يف مف��ردات القصیدة ،فجعلها غن َّی��ة باإلحیاءات
من حتقیق
ُّ
والدالالت التي أسهمت يف نقل رؤیته إلی الواقع واحلیاة.

الدیني يف التناص؛
4.4ظهرت الرباعة الفن َّیة لدی الش��اعر يف اس��تخدام ال�تراث
ّ
إلیصال الفكرة الكامنة يف داخله إلی املتل ِّقي ،فكش��فت الدراسة عن املستوی

الثقايف الذي كان یتمتَّع به الشاعر.
ّ

َّ 5.5
والتارخیي یتط َّل��ب ثقاف ًة واس��ع ًة ،لكي یكون
الدین��ي
إن النَّه��ل من ال�تراث
ّ
ّ
قادرا علی إغناء جتاربه الش��عر َّیة ،وجتربة الش��اعر غن َّیة بالتناص ،ممَّا
الش��اعر ً
یؤكِّد أنَّه َّ
غذی نفس��ه بألوان عدیدة من الثقاف��ات ،فلدیه من الثقافة ومصادر
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املعرف��ة اليشء الكث�یر ،والقارئ یس��تطیع أن یص��ل إلی ه��ذه العنارص ٍ
بیرس
ٍ
وسهولة.

ِ
ث��م إذا رشطهام
6.6الطب��اق ه��و أن جیمع ب�ین ش��یئنی متواف َق�ین وبنی ضدَّ هی�ماَّ ،
برشط وجب أن تش�ترط ضدِّ هیام بضدِّ ذلك ال�شرط ،وكان ذلك باتِّفاق أهل
الصنعة.

واملعنوي ،وكذلك طباق اإلجیاب والسلب.
ّ

املحس��نات البدیع َّیة األخری كاالستعارة والتوریة واجلناس
8.8خیتلط الطباق مع
ِّ
الشعري أكثر حسنًا ومجالاً .
والسجع ،وهذا ما جیعل البیت
ّ

كثریا يف ش��عره بنی
9.9ظهر تأ ُّثر الش��اعر بالقدم��اء أمثال املتن ِّبي الذي كان یطابق ً
الشجاعة واجلبن والسلم واحلرب والكریم والبخیل ...إلخ.

للنص،
النص
الش��عري ،فهو ال ُیع��رف إلاَّ بالنظر الثاقب ِّ
ّ
كبری يف ِّ
1010للطباق ٌ
أثر ٌ
فهو یضیف مجال َّية علی لفظه ومعناه ،فیستعذبه السامع.
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واللفظي
واملجازي
احلقیقي
الفحام بأنواعه
ّ
7.7ورد الطباق يف شعر الس ِّید صادق َّ
ّ
ّ
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هوام�ش البحث
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( )1العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده.181/2 :
( )2املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر.348/2 :
( )3التناص النشأة واملفهوم.17-16 :
عز الدين املنارصة.18 :
( )4التناص
املعريف يف شعر ِّ
ّ
احلواري.129 :
( )5املبدأ
ّ
( )6العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده.91/1 :
الديني عند أيب العتاهية.17 :
( )7التناص
ّ
الفحام.89 :
( )8ديوان الس ِّيد َّ
( )9األحزاب.33 :
الدر املنثور يف التفسري باملأثور.198/5 :
(ُّ )10
الفحام.90 :
( )11ديوان الس ِّيد َّ
( )12البقرة.195 :
( )13آل عمران.103 :
الفحام.90 :
( )14ديوان الس ِّيد َّ
( )15احلجر.46 :
( )16طه.12-11 :
الفحام.80 :
( )17ديوان الس ِّيد َّ
( )18البقرة.37 :
( )19الكايف.305/8 :
( )20هود.40 :
( )21قصص األنبياء.82 :
الفحام.80 :
( )22ديوان الس ِّيد َّ
( )23األنبياء.69-68 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

األئمة األطهار.39/12 :
(ُ )24ينظر :بحار األنوار لدرر أخبار َّ
( )25املصدر نفسه.350/12 :
الفحام.80 :
( )26ديوان الس ِّيد َّ
( )27األعراف.103 :
( )28األعراف.117 :
( )29قصص األنبياء.167 :
( )30آل عمران.29 :
( )31بحار األنوار.233/14 :
الفحام.80 :
( )32ديوان الس ِّيد َّ
( )33القلم.48 :
( )34الصافات.142 :
( )35بحار األنوار.399/14 :
( )36يوسف.93 :
( )37معامل التنزيل.276/4 :
الفحام.80 :
( )38ديوان الس ِّيد َّ
( )39البقرة.251 :
( )40سبأ.10 :
( )41التحرير والتنوير.115 :
الفحام.81 :
( )42ديوان الس ِّيد َّ
الراوندي.106 :
( )43قصص األنبياء ،قطب الدین سعد بن هبة اهلل
ّ
الديني عند أيب العتاهية.81 :
( )44التناص
ّ
الفحام.103 :
( )45ديوان الس ِّيد َّ
( )46البقرة.127 :
الفحام.90 :
( )47ديوان الس ِّيد َّ
( )48طه.10-9 :
الفحام.96 :
( )49ديوان الس ِّيد َّ
( )50االختصاص.238 :
( )51املصدر السابق.95 :
( )52األمايل للطويس.555 :
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( )53بحار األنوار.238 :
الفحام.73 :
( )54ديوان الس ِّيد َّ
( )55االحتجاج.359/1 :
( )56قصص األنبياء.82 :
الفحام.90 :
( )57ديوان الس ِّيد َّ
( )58األمايل للطويس.654 :
( )59آل عمران.103 :
الفحام.201 :
( )60ديوان الس ِّيد َّ
( )61بحار األنوار.169/27 :
( )62املصدر السابق.73 :
( )63بحار األنوار.14/12 :
للقم ّي.383 :
( )64األمايل َّ
األول.83 :
ايس َّ
( )65أثر القرآن الكريم يف شعر الزهد يف العرص الع َّب ّ
الفحام.276-275 :
( )66ديوان الس ِّيد َّ
املعري.193 :
( )67ديوان أيب العالء
ّ
( )68التناص يف شعر الرواد.50 :
الرتاثي يف الشعر املعارص.79-78 :
( )69التناص
ّ
إنساين معارص.53-52 :
( )70اخلطيئة والتكفري من البنيو َّية إىل الترشحي َّية ،قراءة نقد َّية لنموذج
ّ
الديني عند أيب العتاهية.81 :
( )71التناص
ّ
الفحام.109 :
( )72ديوان الس ِّيد َّ
( )73وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان.60/1 :
( )74املصدر السابق.56 :
( )75خزانة األدب وغاية اإلرب.456/2 :
( )76األدب العريب يف كربالء.410/409 :
( )77لسان العرب البن منظور.431/13 :
الفحام.535 :
( )78ديوان الس ِّيد َّ
الذهبي.116-115 :
( )79ديوان يوسف بن لؤلؤ
ّ
( )80املصدر السابق.337 :
اهلاشمي.96/1 :
( )81السحر احلالل يف احلكم واألمثال ألمحد
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

الديني عند أيب العتاهية.87 :
( )82التناص
ّ
الفحام.137 :
( )83ديوان الس ِّيد َّ
( )84ديوان امرئ القيس114 :
( )85احلداثة وما بعد احلداثة.376 :
( )86ديوان املتن ِّبي.393 :
الديني عند أيب العتاهية.102 :
( )87التناص
ّ
( )88التناص يف شعر الرواد.71-61 :
الفحام.371 :
( )89ديوان الس ِّيد َّ
( )90طه.12 :
( )91األن��وار العلو َّي��ة واألرسار املرتضو َّي��ة (يف أحوال أمري املؤمن�ين وفضائله ومناقب��ه وغزواته):
.425-424
الفحام.71 :
( )92ديوان الس ِّيد َّ
( )93ديوان املتنبي.385 :
( )94املصدر السابق.71 :
( )95ديوان املتن ِّبي.344 :
( )96منهاج البلغاء ورساج األدباء.26 :
( )97املصدر السابق.344 :
( )98اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع.355-348 :
( )99املصدر نفسه.353 :
( )100العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده.590/1 :
( )101مفتاح العلوم.533/1 :
( )102اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور.212 :
للقزويني.535 :
( )103اإليضاح
ّ
( )104خزانة األدب وغاية اإلرب.192-157/1 :
( )105املصدر نفسه.590/1 :
( )106البالغة وفنوهنا وأفناهنا (علم البيان والبديع).278 :
( )107فن الطباق يف أدب التوقيعات.127 :
( )108منهاج البلغاء ورساج األدباء.51 :
( )109البديع يف شعر شوقي.251 :
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( )110فن الطباق يف أدب التوقيعات.125 :
الفحام.81 :
( )111ديوان الس ِّيد َّ
( )112املصدر نفسه.82 :
( )113معجم البالغة العرب َّية.368 :
( )114املصدر السابق.49 :
( )115الكهف.18 :
( )116آل عمران.26 :
الفحام.72 :
( )117ديوان الس ِّيد َّ
( )118املصدر نفسه.207 :
( )119أنواع الربيع يف أنواع البديع.39-37/2 :
( )120هنج البالغة.575 :
الفحام.87 :
( )121ديوان الس ِّيد َّ
( )122املصدر نفسه.84:
( )123معجم البالغة العرب َّية.278 :
( )124الزمر.9 :
الفحام.349 :
( )125ديوان الس ِّيد َّ
( )126املصدر السابق.289 :
الفحام.153 :
( )127ديوان الس ِّيد َّ
( )128املصدر نفسه.73 :
( )129الطباق يف العربية.15 :
الفحام.75 :
( )130ديوان الس ِّيد َّ
( )131الوساطة بني املتن ِّبي وخصومه.44 :
( )132الطباق يف العرب َّية.16 :
( )133الرعد.12 :
الفحام.69 :
( )134ديوان الس ِّيد َّ
( )135املصدر نفسه.185 :
( )136املصدر نفسه.73 :

الفحام
التنا�ص والطباق يف �شعر ال�س ِّيد �صادق َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�صادر واملراجع
* القرآن الكریم.
1.1هنج البالغة.
العبیدي ،رس��الة
األول ،هالة فاروق فرج
ّ
ايس َّ
2.2أثر القرآن الكریم يف ش��عر الزه��د يف العرص الع َّب ّ
ماجستری ،جامعة بغداد1424 ،هـ2003/م.
الطربيس ،قم ،إیران ،مطبعة رشیعة ،إنتشارات
عيل بن أيب طالب
ّ
3.3االحتجاج ،أبو منصور أمحد بن ّ
املكتبة احلیدر َّیة ،ط1425 ،1هـ.
البغدادي املل َّقب بالش��یخ املفید
العكربي
حممد بن النعامن بن
ّ
ّ
حممد بن َّ
4.4االختصاص ،أبو عبد اهلل َّ
الزرندي
الغفاري ،رتَّب فهارس��ه الس�� ِّید حمم��ود
عيل أكرب
ّ
ّ
(ت 413ه��ـ)َّ ،
صحح��ه وع َّلق علیه ّ
األعلمي للمطبوعات1402 ،هـ1982/م.
مؤسسة
ّ
املحرمي ،بریوت ،لبنان ،منشورات َّ
ّ
تجِّ
العثامين إلی ثورة متوز  ،1958ا اهاته وخصائصه
يب يف كربالء من إعالن الدس��تور
5.5األدب العر ّ
ّ
ِ
الفن َّی��ة ،ع ُّب��ود ج��ودي احل يِّ ّل ،كرب�لاء ،الع��راق ،دار الفتَّ��ال للطباع��ة والن�شر والتوزیع ،ط،1
1425هـ2004/م.
الطويس (ت 460هـ) ،حتقیق قسم الدراسات اإلسالم َّية ،قم،
حممد بن احلسن
6.6األمايل ،أبو جعفر َّ
ّ
إیران ،مؤسسة البعثة ،دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزیع ،ط1414 ،1هـ.
القم ّي (ت 386هـ)،
عيل بن احلس��ن بن بابویه املعروف بالص��دوق ِّ
7.7األم��ايل ،أبو جعفر َّ
حممد بن ّ
مؤسسة
مؤسس��ة البعثة ،قم ،إیران ،مركز الطباعة والنرش يف َّ
حتقیق قس��م الدراسات اإلسالم َّيةَّ ،
البعثة ،ط1417 ،1هـ.
8.8األنوار العلو َّیة واألرسار املرتضو َّیة (يف أحوال أمری املؤمننی وفضائله ومناقبه وغزواته) ،الش��یخ
النقدي (ت 1370هـ) ،النجف األرشف ،املطبعة احلیدر َّیة ،ط.1962 ،2
جعفر
ّ
عيل صدر الدین ابن معصوم املدين ،حتقیق ش��اكر هادي ش��كر،
9.9أن��واع الربی��ع يف أنواع البدی��عّ ،
النجف األرشف ،العراق ،مطبعة النعامن ،ط1388 ،1هـ1868/م.
القزویني ،بریوت ،لبنان،
1010اإلیضاح يف علوم البالغة املعاين والبیان والبدیع ،أبو عبد اهلل بن زكریا
ّ
دار الكتب العلم َّية ،د.ت.
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املجليس ،بریوت ،لبنان1403 ،هـ.
حممد باقر
األئمة األطهارَّ ،
1111بحار األنوار لدرر أخبار َّ
ّ
1212البدیع يف شعر شوقي ،منری سلطان ،اإلسكندر َّية ،منشأة املعارف ،ط.1992 ،2
عمن ،األردن ،دار الفرقان
1313البالغ��ة وفنوهنا وأفناهنا (علم البیان والبدیع) ،فضل حس��ن ع َّباس ،اَّ
للنرش والتوزیع ،ط1407 ،1هـ1987/م.
حممد الطاهر عاشور ،تونس ،الدار التونس َّیة للنرش والتوزیع ،د.ت.
1414التحریر والتنویرَّ ،
عمن ،دار فیداء للنرش والتوزیع ،ط،1
1515التناص
الرتاثي يف ش��عر َّ
الرواد ،عصام حفظ اهلل واصل ،اَّ
ّ
.2011
عيل بش�یر هبار ،رسالة ماجس��تری ،اجلامعة اإلسالم َّية،
1616التناص
ّ
الدیني عند أيب العتاهیة ،حس�ین ّ
غزة ،كل َّیة اآلداب ،قسم اللغة العرب َّیة.2014 ،
َّ
الرواد ،أمحد ناهم ،القاهرة ،مرص ،دار اآلفاق العرب َّیة ،ط1428 ،1هـ2007/م.
1717التناص يف شعر َّ
ع��ز الدین املنارصة ،لیدیا وعد اهلل ،ع�َّم�اَّ ن ،األردن ،دار جمدالوي للنرش
1818التناص
املعريف يف ش��عر ِّ
ّ
والتوزیع ،ط1430 ،1هـ2009/م.
الشنیني ،جم َّلة أفق اإللكرتون َّیة،
نموذجا ،إیامن
1919التناص النش��أة واملفهوم ،جدار َّية حممود درویش
ً
ّ
.2013
اجلزري ،حتدث عنه الدكتور مصطفی جواد ،الدكتور جلیل س��عید،
2020اجلامع الكبری ،ضیاء الدین
ّ
العراقي1375 ،هـ1956/م.
العلمي
مطبعة املجمع
ّ
ّ
2121احلداثة وما بعد احلداثة ،بیرت بروكر ،ترمجة عبد الوهاب علوب ،مراجعة الدكتور جابر عصفور،
الثقايف.
أبو ظبي ،املجمع
ّ
احلموي ،رشح عصام ش��عیتو ،ب�یروت ،لبنان ،مكتبة
حجة
ّ
2222خزان��ة األدب وغای��ة اإلرب ،اب��ن َّ
اهلالل ،ط.1991 ،2
2323اخلطیئ��ة والتكف�یر من البنیو َّی��ة إلی الترشحی َّية ،عب��د اهلل َّ
إنس��اين
ام��ي ،قراءة نقد َّية لنموذج
الغذ ّ
ّ
الثقايف ،ط.1985 ،1
معارص ،جدَّ ة ،النادي
ّ
السیوطي (ت 911هـ) ،بریوت ،لبنان ،دار الفكر،
الدر املنثور يف التفس�یر باملأثور ،جالل الدین
ّ
ُّ 2424
.2010
عيل بیضون،
2525دیوان امرئ القیس ،ضبطه
َّ
وصححه األستاذ مصطفی عبد الشايف ،منشورات َّ
حممد ّ
بریوت ،لبنان ،دار صادر ،ط1425 ،5هـ2005/م.
الچراخ ،بابل ،العراق،
2626دیوان
الذهبي ،یوسف بن لؤلؤ ،مجع وحتقیق ودراسة دكتور ع َّباس هاين َّ
ّ
دار الفرات.2008 ،
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املعري ،بریوت ،لبنان ،دار صادر1376 ،هـ1957/م.
2727دیوان سقط الزند ،أبو العالء ِّ
2828دی��وان املتن ِّب��ي ،أمح��د ب��ن احلس�ین ،ب�یروت ،لبن��ان ،دار ب�یروت للطباع��ة والن�شر ،د.ط،
1403هـ1983/م.
اهلاش��مي (ت 1362هـ)،
2929الس��حر احلالل يف احلك��م واألمثال ،أمحد ب��ن إبراهیم ب��ن مصطفی
ّ
بریوت ،لبنان ،دار الكتب العلم َّیة ،د.ت.
ائي ،اجلامعة املس��تنرص َّیة ،كل َّیة الرتبیة األساس�� َّیة،
3030الطب��اق يف العرب َّیة ،هدی عبد احلمید
الس��امر ّ
َّ
د.ت.
حممد
األزدي
عيل احلس��ن بن رشیق
ّ
القریواين ،ح َّققه َّ
ّ
3131العمدة يف حماس��ن الشعر وآدابه ونقده ،أبو ّ
حميي الدین عبد احلمید ،بریوت ،لبنان ،دار اجلبل ،ط.1972 ،4
3232فن الطباق يف أدب التوقیعات ،منریة فاعور ،جم َّلة جامعة دمشق.2014 ،
الیزدي،
الراوندي ،حتقیق غالم رض��ا عرفانیان
3333قص��ص األنبیاء ،قطب الدین س��عد بن هب��ة اهلل
ّ
ّ
مؤسس��ة الطبع والنرش يف اإلستانة الرضو َّیة املقدَّ سة،
مش��هد ،إیران ،جممع البحوث اإلسالم َّيةَّ ،
ط1409 ،1هـ.
الغفاري ،طهران ،دار الكتب
عيل أك�بر
حممد ب��ن یعقوب
ّ
ّ
3434ال��كايفَّ ،
الكلیني (ت 329هـ) ،حتقیق ّ
اإلسالم َّية ،ط ،4د.ت.
املرصي (ت 711هـ)،
األفریقي
حممد بن مكرم ابن منظور
ّ
ّ
3535لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدین َّ
بریوت ،لبنان ،دار صادر ،ط.2000 ،1
املؤسس��ة العربیة للدراس��ات والنرش،
3636املب��دأ
ّ
احلواري ،میخائی��ل باختنی ،حتقیق فخري صالحَّ ،
ط.1996 ،2
حممد حميي الدین
3737املثل الس��ائر يف أدب الكاتب والش��اعر ،ابن األثری ضیاء الدین
ّ
اجلزري ،حتقیق َّ
عبد احلمید ،املكتبة العرص َّیة ،صیدا ،بریوت1416 ،هـ1995/م.
البغوي (ت 416هـ) ،حتقیق :عثامن مجعة ضرییة ،سلیامن مسلم
3838معامل التنزیل ،احلسنی بن مسعود
ّ
اجلرش ،دار طیبة للنرش والتوزیع1409 ،هـ1989/م.
3939معج��م البالغ��ة العرب َّی��ة ،ب��دوي طبان��ة ،ب�یروت ،لبن��ان ،دار املنارة للن�شر والتوزی��ع ،ط،1
1395هـ1975/م.
الس��كاكي ،حتدَّ ث عنه عبد احلمی��د هنداوي ،بریوت،
عيل
ّ
4040مفت��اح العلوم ،یوس��ف بن َّ
حممد بن ّ
لبنان ،دار الكتب العلم َّیة ،د.ت.
حممد احلبیب بن اخلوجة ،بریوت،
4141منه��اج البلغاء ورساج األدباء ،حازم
القرطاج��ي ،حتدَّ ث عنه َّ
ّ
اإلسالمي ط.1986 ،2
لبنان ،دار الغرب
ّ
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حممد أبو الفضل إبراهیم،
عيل بن عبد العزیز
اجلرج��اين ،حتقیق َّ
ّ
4242الوس��اطة بنی املتن ِّبي وخصومهّ ،
يب ورشكائه.1966 ،
حممد
البجاوي ،مرص ،مطبعة عیسی البا ّ
ّ
عيل َّ
ّ
حممد ب��ن أيب بكر
4343وفی��ات األعی��ان وأنب��اء أبن��اء الزم��ان ،أبو الع َّب��اس ش��مس الدین أمحد ب��ن َّ
(ت 681هـ) ،حتقیق الدكتور إحسان ع َّباس ،بریوت ،لبنان ،دار صادر1398 ،هـ1978/م.
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