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�ص البحث ملخَّ

يعدُّ الشاعر صادق الفحام )1124-1205( من أفذاذ العلمء يف عرصه حتَّى قيل 
ام؛ إلفحامه العلمء والش��عراء يف مس��ائل ُطِرحَت عىل مجلة من أعالم  ي بالفحَّ إنَّه س��مِّ
عرصه، فكان هو العامل الوحيد الذي حلَّ طلسم تلك املسائل بعد أن أفحم احلاضين، 
لذلك اهتمَّ كثري من الباحثني بدراس��ته، وخصوًصا ش��عره ال��ذي انطوى عىل كثرٍي من 
يَّة التي تعكس قدرة أدبيَّة وإبداعيَّة كبرية لدى شاعرنا،  الفنون البالغيَّة واخلصائص النصِّ
ولعلَّ من أبرز هذه اخلصائص ما ُيعرف بالتناص، إذ حيمل شعره كثرًيا من آثار أسالفه، 
ل، فنجد يف شعره أثًرا للقران الكريم، واحلديث الرشيف،  وقد وضعناه يف املبحث األوَّ
ه  دها نصُّ والش��عر العريّب القديم، واألس��طورة، وغريها من املضامني الثقافيَّة التي جسَّ
ها وأكثرها ظهوًرا يف  الشعرّي، ويضاف إىل ذلك جمموعة من الفنون البالغيَّة، ولعلَّ أمهَّ
س��احة النصِّ الشعرّي )الطباق(، الذي احتلَّ املبحث الثاين من هذا البحث، فقد وقفنا 
ام، ثمَّ ختمنا بأهمِّ النتائج التي  عليه بيشٍء من التفصيل يف ش��عر الس��يِّد صادق الفحَّ

ل إليها البحث، وأتَبعنا ذلك باملصادر واملراجع املعَتَمد عليها. توصَّ
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Abstract

The poet Sadiq al-Faham (1124-1205) considered one of 

the most prominent scientists in his time until it was said to be 

called (Al Faham)because of his Knowledge and wisdom all over 

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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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 Al-

Faham (may God have mercy on him) poetry ,  then we sealed 

the most important findings of the research, and followed the 

sources and references that we depend upon.
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مة البحث مقدِّ

احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علِّم اإلنس��ان ما مل يعلم، أمحدك يا ريبِّ محًدا كثرًيا طيًِّبا 
مبارًكا فيه، والصالة والسالم علی من ال نبيَّ بعده، وعلی آله وصحبه املنتجبني.

وبعد...

ام، وهو  يدف هذا البحث إلی دراس��ة بعض خصائص شعر الس��يِّد صادق الفحَّ
شاعر من الش��عراء العراقيِّني املتوفَّی س��نة 1205ه�؛ لكون هاتني الظاهَرتني )التَّناص 
والطِّباق( قد برزتا يف شعره، فكانتا موضوًعا للدراسة، علی الرغم من أنَّ املصَطَلحني مل 
ًة أنَّ التناص مل ُيعرف كفهوٍم نقديٍّ يف  ة العربيَّة حديًثا، وخاصَّ ُيعرفا يف الدراسات النقديَّ
ا  الدراسات العربيَّة إالَّ حديًثا عن طريق الرمجة، بلحاظ أنَّ النصَّ األديّب ليس نظاًما لغويًّ
مقفاًل ومستقالًّ عن البيئة املحيطة، وإنَّم هو سلسلة من االرتدادات واالنعكاسات ملعاٍن 
دة، وهذا ال يعني أنَّ مفهوم التناص مل يك��ن موجوًدا يف تراثنا النقدّي،  ودالالت متع��دِّ
م��ة الطلليَّة، وكذل��ك يتجلَّی واضًحا يف أش��عار اإلس��الميِّني   والس��يم يف أش��عار املقدِّ

وما بعدهم من القرآن الكريم.

وا بالتناص والطباق أمثال امرئ  ام بالشعراء الذين اهتمُّ وقد تأثَّر السيِّد صادق الفحَّ
ع الباحث إلجراء بحث ودراس��ة يف هاتني اخلصيَصَتني  القي��س واملتنبِّي، وهذا ما ش��جَّ
وبي��ان معانيهم وأنواعه��م وصورمها وأس��اليبهم، عىل الرغم من اختالف الدراس��ات 
��ة العربيَّة يف حتديد مفهوم التناص، ورغبًة يف إعط��اء اجلذور التأصيليَّة له، فهناك  النقديَّ
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من يرى أنَّه مولوٌد غريبٌّ ال يمكن أن ينسب لغريه، والبعض اآلخر عاد إىل جذور الثقافة 
ا الطباق فقد أصبح مصطلًحا بالغيًّا عند  العربيَّة إليصال التناص إىل نس��به احلقيقّي، أمَّ
أرب��اب الصنع��ة، وهو ليس بعي��ًدا عن مفهوم أه��ل اللغة، أي أْن ي��أيت األديب باليشء 
وضّده علی وجه املس��اواة من غري زيادة وال نقصان ملس��اواة أحد القس��مني صاحبه يف 

البيت الشعرّي.

ل للحديث عن  صت املبح��ث األوَّ مة ومبحَث��ني، خصِّ وق��د ج��اء البحث عىل مقدِّ
ن التناص مع القرآن الكريم، والتناص مع احلديث  ام، تضمَّ التناص يف شعر السيِّد الفحَّ
 النب��وّي الرشي��ف، والتناص م��ع كالم أهل البي��ت، وأيًضا التناص م��ع املوروث 

األديّب.

ام،  وتناول��ت يف املبح��ث الثاين أنواع الطباق وأثره يف ش��عر الس��يِّد ص��ادق الفحَّ
ن  ��نات البديعيَّة األخری، وس��بق ذل��ك كلُّه مدخل يتضمَّ ثمَّ اختالط الطباق مع املحسِّ

اد. تعريف الطباق يف اصطالح البالغيِّني والنقَّ

مة وهذين املبحثني نتائج البحث واهلوامش واملصادر واملراجع. وأعقبت املقدِّ

وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.
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املبحث الأوَّل

التنا�ص

قال ابن رش��يق )ت 463ه�(: »اتِّكال الش��اعر علی السقة ب��الدة وعجز، وتركه 
ا ابن األثري  علی معنی س��بق إليه جهل، ولكن املختار له عندي أوس��ط احلاالت«)1(، أمَّ
ة، فيقول: »ذلك من  )ت 630ه���( فنجده أحياًنا يعربِّ ع��ن التناص بالسقات الش��عريَّ

أحسن السقات«)2(.

دة اندرجت  ذ تسميات متعدِّ اد العرب القدامی، فقد اختَّ وقد رصد هذا األثر عند النقَّ
ص��وا هلا جمااًل واس��ًعا يف كثرٍي م��ن مؤلَّفاهتم،  وه بالسق��ات األدبيَّة التي خصَّ في��م س��مُّ
فالش��اعر مهم كانت موهبته أو نبوغه الش��عرّي، فإنَّه حيمل نفحات من نصوص غريه، 
، ومنها ما يتطلَّب براعة الناقد وحصافته للكشف  ومن هذه النفحات ما هو واضٌح جلٌّ
اد القدامی قد اختلفوا يف تشغيلهم  عنها، وممَّا جتدر اإلش��ارة إليه يف هذا الس��ياق أنَّ النقَّ

ملصطلح السقات بني الرفض أو االستهجان أو القبول)3(.

ة بقوله: »إنَّ هذا القول  وقد أورد ابن األثري القول بأنَّ التناص من السقات الشعريَّ
ينفي بكارة النصِّ اإلبداعّي، كم ينفي عنه السقة باملعنی؛ ألنَّ الشعراء األوائل قد طرقوا 
مجيع املعاين وتفنَّنوا يف قوهلا، وهلذا فإنَّ النصَّ يراءی جديًدا مبتكًرا، فإنَّ معناه قد طرق 
، ومهم كان  ة السابقة، وهبذا فالتناص قدر كلِّ نصٍّ بش��كٍل أو بآخر يف الدواوين الشعريَّ
ل يف الراث  جنس��ه«)4(، وهذا يعني أنَّ التناص حاض يف مستويات احلياة كافَّة، ومتأصِّ
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اإلنسايّن، وال فكاك منه؛ ألنَّه قانون طبيعّي يف الثقافات واحلضارات اإلنسانيَّة)5(، وهذا 
ما أشار اإلمام عّل بن أيب طالب يف قوله: »لوال أنَّ الكالم يعاد لنفد«)6(.

رها، لكن بالرغم من  م احلضارات اإلنسانيَّة أو تطوُّ فهو إذن الزمة من لزومات تقدُّ
نهم  هذا فإنَّ اهتمم العرب القدامی بالعالقات بني النصوص كان اهتمًما قارًصا، مع متكُّ
ة التناص، إالَّ أنَّ البذور واإلرهاصات مل  من رصد بعض العالقات التي تصبُّ يف نظريَّ
ة  ة متكاملة، وهي ال تزال بحاجة إلی قراءات جادَّ جتد من يس��تثمرها ويبلورها يف نظريَّ
اليَّة يف الس��احة  وعمليَّ��ة؛ لتبويبها واختزاهلا وإع��ادة إنتاجها بصورة تكون فيها أكثر فعَّ

ة العربيَّة، وأكثر ارتباًطا بمفاهيم التناص احلديثة)7(. النقديَّ

ام يف ش��عره، وهي كم   وس��أحاول رص��د النصوص التي تناصَّ معها الس��يِّد الفحَّ
يأيت:

التناص مع القرآن الكريم.. 1

التناص مع احلديث النبوي الرشيف.. 2

3 ..التناص مع كالم أهل البيت

التناص مع املوروث األديّب.. 4

التنا�ص مع القراآن الكرمی

ه مع القرآن الكريم س��يثبت  ام وتناصِّ إذا أمعنَّا النظر يف ش��عر الس��يِّد صادق الفحَّ
ق إلی مفاهي��م وأفكار  بالدلي��ل القاط��ع أثر اإلس��الم يف ش��عره، فالس��يِّد صادق تط��رَّ
ة من آيات القرآن الكريم، فهو يف بعض  وموضوعات إسالميَّة، وعاجلها معاجلة مستَمدَّ
أش��عاره كأنَّم يصوغ تلك اآليات ش��عًرا، فقد متيَّز بقدرته علی اس��تيعاب معاين القرآن 
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الكريم وصياغتها ش��عًرا، فالقارىء لش��عره يس��تطيع أن يميِّز من أيِّ آيٍة استقصی هذا 
:ام يف رثاء اإلمام احلسني البيت، ومن تلك األبيات قول السيِّد الفحَّ

ِرج��ٍس ُكلِّ  ِم��ن  الطَّاِه��ُروَن  َأنُت��م 
الُفرَق��ان)8( حُمَك��ُم  َن��صَّ  َحس��َبَم 

يف البيت تناصٌّ واضٌح مع قوله تعالی يف سورة األحزاب: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾)9(؛ إذ يعط��ي الش��اعر دلي��اًل من القرآن 
الكريم يف غاية األمهيَّة علی أنَّ احلسني من سيِّد األنام، وهو الطاهر من كلِّ رجٍس، 
وهذا دليٌل علی عصمته؛ إذ إنَّ املقصود من الرجس ُمطلق الذنوب واآلثام واألدناس، وإنَّ 
 املقصود من التطهري هو التنزيه من كلِّ ألواِن املعايص والذنوب، والتزكية من مجيع أنواع 

:يف مدح اإلمام الكاظم األدناس واألقذار)10(، وكذلك قول السيِّد صادق

��ِذي الَّ َوالَب��اُب  اهللِ  رِسُّ  َفه��َو 
امَلتِ��ني احلَب��ُل  َوه��َو  ُيؤَت��ی  ِمن��ُه 

ال��� َع��ِن  َوالَع��ايِف  الَكاظِ��ُم  َوه��َو 
امُلحِس��ننِي)11( حُيِ��بُّ  واهللُ  �نَّ��اِس 

فالبيت��ان تن��اص مع آيتني قرآنيتني األولی من س��ورة البق��رة: ﴿ھھ ھ ھ ے 
ے﴾)12(، والثانية من سورة آل عمران: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 
��كوا بدينه، فإن كنتم  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾)13(، أي متسَّ
قبل اإلس��الم أعداء فآلف بني قلوبكم فرصتم بنعمت��ه إخواًنا يف الدين والوالية، وهذا 
نابع من أنَّ الشاعر قد استقصی األبيات من اآليات القرآنيَّة، وينبئ هذا أيًضا علی مدی 

إجالل الشاعر للنصِّ القرآيّن، فهو يقتبس منه كثرًيا من أشعاره.
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:وقوله يف مدح اإلمامني الكاظَِمني

األَِم��ني َوامَلث��َوی  الِف��رَدوُس  َه��ِذِه 
آِمنِ��ني بَِس��الٍم  َفادُخُلوَه��ا 

ُط��َوی َواِدي  َف��َذا  النَّع��َل  َواخَلُع��وا 
َحيُث َش��بَّت َناُر ُموَس��ی َعن َيِمني)14(

ل تن��اص مع قوله تعال��ی: ﴿ۈ ۈ ٴۇ﴾)15(، والبيت الثاين  البيت األوَّ
تناص مع قوله تعال��ی: ﴿ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ﴾)16(.

املضامني واملفاهيم القرآنية

أورد الش��اعر بعض الش��خصيَّات من األنبياء وقصصهم يف الق��رآن الكريم، مثل 
��ة النبّي إبراهيم وأيُّوب وموس��ی ونوح وعيس��ی، كقوله يف م��دح اإلمام أمري  قصَّ

:املؤمنني عّل

آَدٍم َعث��َرُة  امَليُم��وِن  بِاس��ِمِه  َفًت��ی 
َمَقُمَه��ا َوَس��اَء  َجلَّ��ت  َوَق��د  ُأِقيَل��ت 

َفبِاس��ِمِه ��ا  ُنوَحً األل��َواُح  حَتِم��ِل  َوإِن 
َجَرت يِف ِجَباِل امَلوِج َجدَّ اصطَِداُمَها)17(

فالش��اعر يش��ري إلی قوله تعال��ی: ﴿ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب 
د وعّل  ىب﴾)18(، وجاء يف تفس��ريها: فتلقی آدم من ربِّه كلمت فقال س��أله: بحقِّ حممَّ
واحلس��ن واحلس��ني وفاطمة صل��وات اهلل عليه��م)19(، ويف البيت الثاين يش��ري إلی قوله 

تعال��ی: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
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ة نوح والسفينة التي أمر اهلل بصنعها  ڇ ڇ ڍ ڍ﴾)20(، فأشار الشاعر إلی قصَّ
��ن من صنعها بثالثني س��نة، ث��مَّ أمر أن حُيمل م��ن كلِّ زوجني  م��ن األل��واح، فتمكَّ
اثنني األزواج الثمنية التي خرج هبا آدم من اجلنة؛ ليكون معيش��ة لعقب نوح يف 

األرض)21(، وقوله يف نفس القصيدة:

َن��اِرِه َح��رِّ  ِم��ن  إِبَراِهي��ُم  َين��ُج  َوإِن 
َوَس��اَلُمَها َبرُدَه��ا  فِي��ِه  َكاَن  َفَق��د 

��وَب ُس��ؤهَلَا َوإِن َت��ُك َناَل��ت َنف��ُس َأيُّ
َوَس��َقاُمَها)22( ��ا  كرهُبَ لَّ��ی  جَتَ َفِفي��ِه 

ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  األنبي��اء:  س��ورة  يف  تعال��ی  قول��ه  م��ع  تن��اص 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ﴿ للن��ار:  تعال��ی  اهلل  ق��ال  فحين��م  ڭ﴾)23(،  ڭ  ڭ 
انتف��ع هب��ا أح��ُد ثالث��ة  ن��اٌر عل��ی وج��ه األرض، وال  ٴۇ﴾، مل تعم��ل يومئ��ٍذ 
��ه وق��ال:  ��ام، ف��كان نم��رود حينه��ا ينظ��ر برشف��ة عل��ی الن��ار، فدع��ا إبراهي��م ربَّ  أيَّ
ني من  ي��ا اهلل ي��ا واحد يا أحد يا صمد، ويا من مل يل��د ومل يولد ومل يكن له كفًوا أحد، نجِّ

النار برمحتك، فأوحی اهلل إلی النار: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾)24(.

ويف البي��ت الث��اين فيه ِذك��ر ملا جری علی نب��ّي اهلل أيُّوب من امل��رض والكرب 
م  ��وب بغري ذنب، وأنَّ األنبياء صل��وات اهلل عليهم ال يذنبون؛ ألهنَّ والس��قام، إذ ابُتل أيُّ
معصوم��ون وال يرتكبون ذنًبا صغرًيا وال كبرًيا، فاهلل تعالی ابتلی أيُّوب من املرض بغري 

ذنب، فصرب حتَّی ُعريِّ واألنبياء ال يصربون علی التعيري)25(، وقول السيِّد أيًضا:

َوإِن َردَّ ُموَس��ی َكيَد فِرَع��وَن بِالَعَصی
َوالتَِقاُمَه��ا َفلُقَه��ا  فِيَه��ا  َكاَن  َفَق��د 
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َفإِنَّ��م ِعيَس��ی  األَم��َواَت  َأن��رَشَ  َوإِن 
َوِقَياُمَه��ا)26( البَِل��ی  َبع��َد  َنرُشَه��ا  بِ��ِه 

ل مع قوله تعالی يف س��ورة األع��راف: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ  تن��اص يف البي��ت األوَّ
وئ﴾)27(،  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

وكذل��ك تناص م��ع قوله تعال��ی: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ﴾)28(، أوح��ی اهلل تعال��ی إلی موس��ی أنَّ فرعون جيمع له اجلم��وع، فال يولنَّك 
شأنه، فإينِّ أكفيك كيده، فخرج موسی من عند فرعون والعصا معه علی حاهلا حيَّة 
بني وقد ُمِلئ��وا رعًبا، حتَّی دخل  تتبع��ه وتنعق وتدور حول��ه والناس ينظرون إليه متعجِّ

موسی عسكره وأخذ برأسها فإذا هي عصا)29(.

ويف البي��ت الثاين الش��اعر يتناص م��ع قوله تعال��ی: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک   ک 
 ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾)30(، إذ مكث عيس��ی
خرون يف بيوهتم،  مع قومه حتَّی بلغ سبع سنني أو ثمين، فجعل خيربهم بم يأكلون وما يدَّ
فأق��ام بني أظهرهم حييی املوتی ويربئ األكمه واألب��رص، ويعلِّمهم التوراة، وأنزل اهلل 
ة، وقد سأل الروم عيسی أن حييي  تعالی عليه اإلنجيل ل�مَّ أراد أن يتَّخذ عليهم حجَّ
َ أحبُّ إليك أن  س��ام ابن نوح، فأتی إلی قربه وأحياه، وقد قال له عيس��ی: »أيُّ
تبقــی أو تعــود ؟ فقال: يا روح اهلل، بــل أعود إينيِّ ألجد لفعة املــوت يف جويف إلی يومي 

هذا«)31(.

ام بقوله: ا عن قصة يونس ويعقوب، فقد ذكرها السيِّد الفحَّ أمَّ
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َوإِن َتنَحِسم َعن َصاِحِب احلُوِت ُمذ َدَعا
انِحَس��اُمَها َفِفي��ِه  َبل��َواُه  َحَذافِ��ُر 

ُنوَرَه��ا َيعُق��وَب  َع��نَي  ُيَع��اِوُد  ��ا  َوإِمَّ
َفِفيِه انَجَلی اَل يِف الَقِميِص َظاَلُمَها)32(

ل تناص مع قوله تعال��ی: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  فالبي��ت األوَّ
ڈ ڈ﴾)33(، وكذل��ك م��ع قوله تعال��ی: ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾)34(، فالتناص أن 
يونس غاب عن قومه ثمنية وعرشين يوًما، س��بعة يف ذهابه، وسبعة يف بطن احلوت، 
قوه واتَّبعوه)35(،ويف  وسبعة يف العراء، وس��بعة يف رجوعه إلی قومه، فآمنوا به وصدَّ

البيت الثاين يتناص الشاعر مع قوله تعالی: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى﴾)36(، أي إنَّ يوس��ف أوص��ی أن يلقی 
ته  قميص��ه علی وجه أبيه يعقوب فارتدَّ بص��رًيا بعدما كان قد ُعِمي، وعادت إليه قوَّ
ام يف  بعد الضعف، وشبابه بعد اهلرم، ورسوره بعد احلزن)37(، وقول السيِّد صادق الفحَّ

:ة داوود قصَّ

آتَِيً��ا َداُوُد  األَجنَ��اَد  َه��َزَم  َوإِن 
َعَل��ی َنف��ِس َجاُل��وٍت َفِفي��ِه اهِنَزاُمَه��ا

��ِه بَِكفِّ احلَِدي��َد  اَلَن  َق��د  َي��ُك  َوإِن 
مَتَاُمَه��ا)38( فِي��ِه  َكاَن  ُنعَم��ی  َفَهاتِي��َك 

الش��اعر يتناص م��ع قول��ه تعال��ی: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴾)39(، ويف البيت الثاين تناص 
مع قوله تعالی: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک﴾)40(، 
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ة وامللك بعد قتل��ه جالوت، فكان من أنبياء بني  ل م��ن مجعت له النبوَّ فنب��يُّ اهلل داوود أوَّ
ة واخضاع األعداء،  ا عظيًم من البأس والقوَّ ة داوود حدًّ إرسائيل الذي بلغ ملكهم يف مدَّ
وأويت داوود الزب��ور في��ه حكمة وعظة، فكان تكملة للت��وراة التي كانت تعليم رشيعة، 

فاستكمل داوود احلكمة ودقائق الكالم)41(.

ام مثاًل باألنبياء؛ ليس��حب أحداث هذه القصص  فرضب الس��يِّد صادق الفحَّ
علی واقع اإلمام عّل الذي هو النبتة من الفصيلة الكربية، وثمرة ما جاء به األنبياء، 

؛ ليأخذ منها العربة بشكٍل مبارٍش، كقوله: فيتناص الشاعر معها بشكٍل اجراريٍّ

آَدٍم َعث��َرُة  امَليُم��وِن  بِاس��ِمِه  َفًت��ی 
َمَقاُمَه��ا َوَس��اَء  َجلَّ��ت  َوَق��د  ُأِقيَل��ت 

اهِنَداِم��ِه َبع��َد  ي��َن  الدِّ َأَق��اَم  إَِم��اٌم 
��مِر َص��حَّ ائتَِمُمَها)42( بِبِيِض ُظًبی بِالسُّ

قال اإلمام عّل بن موس��ی الرضا صلوات اهلل علي��ه: »ملا أرشف نوح صلوات اهلل 
نا فرفع عنه الغ��رق، ول�مَّ ُرمي إبراهي��م يف النار دعا اهلل  علي��ه علی الغرق دع��ا اهلل بحقِّ
نا  نا فجعل النار برًدا وسالًما، وأنَّ موسی ل�مَّ ضب طريًقا يف البحر دعا اهلل بحقِّ  بحقِّ
نا فنجا من القتل فرفعه إليه«)43(. فجعله يبًسا، وأن عيسی ل�مَّ أراد اليهود قتله دعا اهلل بحقِّ

ات املوج��ودة جاءت موافقة ملا يف القرآن الكريم والس��نَّة، ويف نطاق  فه��ذه التناصَّ
العقيدة اإلسالميَّة الصحيحة، وهذا يدلُّ علی ثقافة الشاعر التارخييَّة يف استخدام الراث 
الدين��ّي يف إيص��ال الفكرة الكامنة، فأنتجت هذه الثقافة هذه األش��عار، فهذا النمط من 
ات  ��ي، فكان من الطبيعي ظهور تناصَّ التن��اصِّ مع القرآن الكريم وجد قبواًل عند املتلقِّ
ة واخلاصة بش��كٍل عفويٍّ وبدون تكلُّف)44(، لذلك فالش��اعر جيزم  قرآنيَّة يف كالم العامَّ
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د س��مع األبيات؛ مل��ا يضيفه النصُّ  بأنَّ القارئ س��ينرصف ذهن��ه إلی قوله تعالی بمجرَّ
اء: ع يف بناء روضة سامرَّ ه الشعرّي، كقوله يف أمحد خان املتربِّ القرآيّن يف بنية نصِّ

��ا َرافَِعً َراَح  إِذ  بَراِهي��َم  إِلِ َهنِيَئً��ا 
َأَف��اَدُه)45( َم��ا  َأجِرَه��ا  ِم��ن  َقَواِعَدَه��ا 

البي��ت تناص مع قول��ه تعال��ی: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
:پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾)46(، وقوله أيًضا يف مدح الكاظَِمني

ُط��َوی َواِدی  َف��َذا  النَّع��َل  َواخَلُع��وا 
َحيُث َش��بَّت َناُر ُموَس��ی َعن َيِمني)47(

البيت تناص مع قوله تعالی: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾)48(.

التنا�ص مع احلديِث النبويِّ ال�سريف

ه م��ع احلديث الرشيف وكالم أهل البيت فكان هلذه اآلليَّة نصيٌب يف  ا تناصُّ أمَّ
، فحبُّ الش��اعر للنب��يِّ وأهل البيت جيعله يتناص مع مواقف رس��خت يف  التناصِّ

:ت يف قلبه، كقوله يف مدح اإلمام عّل ذهنه واستقرَّ

علِم��ِه َواِرُث  اهللِ  َرُس��وِل  َويِصُّ 
ُمَؤاِخَي��ا ا  ِصه��َرً اخلَل��ِق  ُدوَن  كاَن  َل��ُه 

َفَي��ا َب��اَب ِعل��ِم اهللِ َي��ا َخ��رَي َم��ن َمَش��ی
َعَلی األَرِض َواسَتمَطی الِعتاَق امَلَذاكَيا)49(

يف البي��ت تن��اص واضح مع قول النب��ّي صلوات اهلل عليه: »أنــا مدينة العلم وعلٌّ 
بابــا وهل يدخل املدينــة إالَّ من البــاب...«)50(، كم ُذكرت هذه الرواي��ة يف العديد من 
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املصادر املعتربة، فذكرها احلاكم يف املستدرك، والطربايّن يف الكبري، والرمذّي وغريهم، 
فالش��اعر يشبِّه علم اإلمام عّل بعلم الرس��ول صلوات اهلل عليه، وهو خري خلق اهلل 

ة. وأمينه يف األرض، فالشاعر يستوحي البيت ممَّا جاء يف السرية النبويَّ

:وكذلك قوله

ِعَب��اِده َموَل��ی  اهللِ  َوِلُّ  َع��ِلٌّ 
ُمَوالَِي��ا َأضَح��ی  ��اُه  إِيَّ لِ�َم��ن  َفُطوَب��ی 

��ك هِبَا ُه��َو الُع��رَوُة الُوثَقی َفَمن َيَتَمسَّ
َيكن ِمن َعَذاِب اهللِ يِف احلَرِش َناِجَيا)51(

ل تناص م��ع قول النبّي صل��وات اهلل عليه يوم غدير خ��م: »َمْن كنُت  البي��ت األوَّ
ی  مواله، فعلٌّ مواله، اللَّهمَّ واِل من وااله، وعاِد من عاداه...«)52(، وهذا احلديث يس��مَّ
بالثََّقل��ني اللَّذي��ن مها القرآن الكريم وأه��ل البيت الذين أذه��ب اهلل عنهم الرجس 
ا البيت الثاين فهو تناص مع قول الرس��ول صلوات اهلل عليه لإلمام  رهم تطهرًيا، أمَّ وطهَّ
ع��ّل: »أنت العروة الوثقی«)53(، فالش��اعر أجری عمليَّة تناصيَّ��ة وتباداًل نصيًّا أكثر 
اليَّ��ة بالطريقة التي ت��رشح معنی القول، أي معنی العروة الوثق��ی، وهو قوله: )فمن  فعَّ
ك هبا... يكن من عذاب اهلل يف احلرش ناجيا(، وقوله أيًضا يف مدح النبيِّ املصطفی  يتمسَّ

وأهل بيته صلوات اهلل عليهم:

بَِغرِيِه��م َنَج��اَة  اَل  ُن��وٍح  ُفل��ك  َوُه��م 
َدی امُلَتاَلطِِم)54( لَِذا اخلَلِق ِمن َموِج الرَّ

ه��ذا البيت أيًضا تناص مع قول النب��ّي صلوات اهلل عليه: »إنََّ َمَثل أهل بيتي فيكم 
كسفينة نوح من دخل فيها نجی ومن ختلَّف عنها غرق«)55(.
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ا للحديث  ً ه هنا؛ ألنَّ البيت الشعرّي جاء شارًحا ومفسِّ فقد أبدع الشاعر يف تناصِّ
الرشيف، فاس��تخدم الشاعر هذا التناّص؛ ألنَّ س��فينة نوح أصبحت كاملثل الشائع بني 
الناس؛ إذ كان أمر اهلل تعالی أن تغرق األرض بم فيها إالَّ َمن كان مع نوح يف السفينة، 

فكان ميعاده فيم بينه وبني ربِّه يف إهالك قومه)56(.

التنا�ص مع كالم اأهل البيت

ة،  ة يف السرية النبويَّ ات مهمَّ الشاعر يتناص مع كالم أهل البيت؛ ليعطي مؤرشِّ
��ة يف األفضليَّة، كقوله يف مدح  ة، وموازين عقائديَّ ديَّ ة للع��رة املحمَّ وتعريف��ات ضوريَّ

:اإلمام الكاظم

��ِذي الَّ َوالَب��اُب  اهللِ  رِسُّ  َفه��َو 
امَلتِ��ني)57( احلَب��ُل  َوه��َو  ُيؤَت��ی  ِمن��ُه 

ه��ذا البيت تناص مع ق��ول اإلمام الباقر: »نحن جنــب اهلل، ونحن صفوة اهلل، 
ونحــن حجــج اهلل ونحن حبــل اهلل...«)58(، ففي هذا التناص تداخ��ل نصوص تارخييَّة 

م��ع كالم اإلمام، وكذلك ن��ّص القرآن يف قوله تعال��ی: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾)59(، ل��ذا فتداخل نصُّ 
ل  ا، فتنصهر الصورة وتتش��كَّ ق غرًضا فنيًّا أو فكريًّ القرآن وكالم اإلمام يف ش��عره؛ ليحقِّ
لة بأبعاد واقعيَّة ونفس��يَّة وخياليَّة، ومن ذلك قوله يف رثاء الش��يخ  يف قالبها اللغوّي، حممَّ

فا: ب بالدرويش خادم قرب الصَّ العارف إسمعيل امللقَّ

��ُه َفإِنَّ بِاحِلَج��اِز  َيوُم��ك  كاَن  اَل 
َمُه��وُل)60( الِع��َراِق  َأه��ِل  َعَل��ی  َي��وٌم 

فالبيت تناص مع أبيات ُنسبت لإلمام املهدّي يف رثاء الشيخ املفيد:
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��ُه إِنَّ لَِفق��ِدك  النَّاِع��ي  َت  َص��وَّ اَل 
َعظِي��ُم ُس��وِل  الرَّ آل  َعَل��ی  َي��وٌم 

إن كن��َت َقد ُغيِّب��َت يف َج��َدِث الثََّری
ُمِقي��ُم)61( فِي��ك  َوالتَّوِحي��ُد  َفالَع��دِل 

كت معاين القصيدة وقالبها،  ل الرابط بني البيتني صورة يف البناء املقطعّي حرَّ إذ شكَّ
وهو قوله: )ال كان يومك(، و)ال صوت الناعي(، )يوم علی أهل العراق( و)يوم علی 
ًرا العن��وان اجلانبي له،  آل الرس��ول(، فالش��اعر بدأ بيته مقتبًس��ا من هذه األبيات ومكرِّ

وهذا ما جيعل القصائد تتَّصل يف ما بينها وتبدو قصيدًة واحدًة.

د صلوات اهلل عليه: وقوله أيًضا يف مدح النبّي املصطفی حممَّ

ُكّل��م األَرِض  يِف  اهللِ  ُأَمنَ��اُء  َوُه��م 
َقاِئ��ِم بَِدوَل��ِة  ِعش��نَا  َقاِئ��ٌم  َمَض��ی 

ٌ َع��امِل َغ��اَب  إِن  اهللِ  َوح��ِي  اُن  َفَخ��زَّ
َجَلت ُظُل��َمُت اجلَه��ِل َطلَعَة َع��امِلِ)62(

ــَء،  ل تناص مع قول النبّي صلوات اهلل عليه: »النجوم أماُن ألهل السَّ البي��ت األوَّ
ــَء ما يكرهون، وإذا  وأهــل بيتي أماٌن ألهل األرض، فــإذا ذهبت النجوم أتی أهل السَّ

ذهب أهل بيتي أتی أهل األرض ما يكرهون«)63(.

ا البيت الثاين فهو تناص مع قول اإلمام جعفر الصادق: »نحن شجرة العلم  أمَّ
ان علــم اهلل، ونحن معادن  ونحــن أهل بيــت النبّي ويف دارنا مهبــط جربئيل، ونحن خزَّ

وحي اهلل«)64(.
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التنا�ص مع املوروث الأدبّي

 يتناص الش��اعر م��ع كالم الش��عراء واألدب��اء، ويس��تدعي نصوصهم يف ش��عره، 
وهذا يدلُّ علی س��عة اطِّالع��ه ومعرفته بتلك النصوص، فتنس��جم أش��عاره وتتداخل 
ي وام��رئ القي��س والرشي��ف الريّض   بأش��عارهم، أمث��ال املتنبِّ��ي وأب��و الع��الء املع��رِّ
وغريهم، وقد اتَّبع الس��يِّد يف ه��ذا املوروث آليَّات وأنظمة التن��اص املختلفة، وهي كم 

يأيت:

التناص االجرتارّي/االقتبايّس

هذا النوع من التناص يعمد فيه الش��اعر إلی استدعاء النصِّ يف سياق بيته الشعرّي 
)65(، أو مع تغيرٍي طفي��ٍف ال يمسُّ اجلوهر بتطويٍر أو حماورة،  دون أن يق��وم بتغيري النصِّ
ة، منها: نظ��رة االحرام لبع��ض النصوص  وق��د يك��ون ذل��ك راجًعا إلی أس��باٍب ع��دَّ

واملرجعيَّات، فال ُيغريِّ فيها.

د رضا النحوّي  ًضا ختميس الش��يخ حممَّ ام مقرِّ وم��ن ذلك قول الس��يِّد صادق الفحَّ
لقصيدة البوصريّي امليميَّة:

ُكفَأَه��ا ُبوِص��رَي  َع��ذَراَء  إَِل��ی  َقَرن��ُت 
َوَكاَنت لَِفقِد الكفِء إِح��َدی الثََّواِكِل

َزَماُن��ُه األَِخ��رَي  ُكن��َت  َوإِن  )َفَأن��َت 
لأَِلَواِئ��ِل()66( َيس��َتطِع  مَل  بِ��َم  آلٍت 

ّي مع تغيريات بس��يطة؛ إلحداث  فالبي��ت تناص مع قول الش��اعر أيب العالء املعرِّ
ّي: الوزن يف البيت، إذ قال املعرِّ
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َزَماُن��ُه األَِخ��رَي  ُكن��ُت  َوإِن  َوإيِنِّ 
األََواِئ��ُل)67( َتس��َتطِعُه  مَل  بِ��َم  آلٍت 

وقد يكون سبب ذلك من جهة أخری ضعف املقدرة الفنيَّة واإلبداعيَّة لدی الذات 
ني  املبدعة يف جتاوز هذه النصوص السابقة)68(، فالشاعر يريد أن يكون احلضور بني النَّصَّ
د  مندجمً��ا، حتَّی يغدوان كتلة واحدة غري متش��ظِّية، وإالَّ فإنَّ األمر ال يعدو أن يكون جمرَّ
ٍن  غ له وال رابط يربط بني أجزائ��ه؛ ليؤدِّي داللة مكثَّفة لعمٍل واحٍد مكوَّ جتميع ال مس��وِّ
من نصوٍص ش��تَّی سابقة عليه أو معارصة له)69(؛ ألنَّ أيَّ نصٍّ أو جزٍء من النصِّ يكون 
ض للنقل من س��ياق إلی سياق آخر يف زمن آخر، فكلُّ نصٍّ أديبٍّ هو خالصة  دائم التعرُّ
ا قابلة   تألي��ف لع��دد من الكل��مت، وهذه الكلمت س��ابقة للن��صِّ يف وجودها، ك��م أهنَّ

لالنتقال إلی نصٍّ آخر، وهي هبذا كلِّه حتمل معها تارخيها القديم واملكتسب)70(.

؛ ألنَّ الش��اعر يعتمد  ي النصَّ اليَّة الن��صِّ ومن قابليَّة تلقِّ إنَّ االقتب��اس يزي��د من فعَّ
عل��ی إيص��ال فكرته علی نصوص مقتبس��ة، والوض��وح يف التناص حيي��ل الذاكرة إلی 
د صالح ابن  ر)71(، كقول الس��يِّد صادق مادًحا احلاج حممَّ النصِّ املقتبس منه؛ فينبِّه ويذكِّ

اد: احلاج درويش بن عوَّ

الُعَل��ی َتنَتِم��ي  َعلَياِئِه��م  إَِل��ی  ِك��َراٌم 
َوفِيِه��م َطِري��ُق احلَ��قِّ َأوَض��َح اَلِحُب��ه

)َأَض��اَءت هَلُ��م َأحَس��اهُبُم َوُوُجوُهُهُم
ُدَجی الَليِل َحتَّی َنظََّم اجلَزَع َثاِقُبه()72(

فالبيت ما بني القوس��ني ألبی الطمح��ان حنظلة بن الرشقّي القينّي)73(، فالش��اعر 
ا عنيًفا هبذا التوظيف، فهذه األبيات املقتبس��ة تس��اعده يف  ه هزًّ اس��تثمر النصَّ كأنَّه ي��زُّ

الوصول إلی املعنی الكامن يف فكره ووجدانه.
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ومن تناص االجرار أيضا قوله يف رثاء اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه:

الُق��َوی َه��َدَم  ��ُه  إِنَّ لَِيوِم��َك  ا  ُبع��َدً
َوَم��َری اجلُُفوَن َوَف��تَّ يِف األَعَضاِد)74(

والبيت تناص مع قول الرشيف الريّض:

��ُه َفإنَّ َم��اِن  الزَّ يِف  لَِيوِم��َك  ا  ُبع��َدً
األَعَض��اِد يِف  َوَف��تَّ  الُعُي��وَن  َأق��َذی 

وه��ذا الن��وع من التناص ال خي��رج فيه املقتبِس ع��ن املعنی، ولكن ق��د يغريِّ اللفظ 
بزي��ادٍة أو نقص��اٍن أو تقديٍم أو تأخرٍي أو إب��داِل الظاهر من املضم��ر)75(، وهناك ظاهرة 
ام، وهي ظاهرة التخميس والتشطري،  أخری من ظواهر االجرار يف ش��عر الس��يِّد الفحَّ
م الش��اعر لبيت من الش��عر بثالثة أشطر علی وزن البيت القديم  فالتخميس: هو أن يقدِّ
ا التشطري فهو:  ی ختميًسا، أمَّ وبقافية تشبه قافية صدره، فيصبح بخمسة أشطر، لذا يسمَّ
أن يأخذ الش��اعر بيًتا من الش��عر وينظ��م لصدره عجًزا ولعجزه ص��دًرا؛ فيصبح البيت 
القديم بيَتني)76(، وقد ش��اعت ظاهرتا التخميس والتشطري يف األوساط األدبيَّة يف عرص 
الش��اعر، وقد ُأطلق علی هاتني الظاهرَتني بالتهجني الذي هو تداخل النَّس��ب)77(، أي 
تداخل أنس��اب األش��عار، وقد جاء مصطلح التهجني تعبرًيا ع��ن االختالط والتداخل 
سات  ة باملخمَّ ة املس��مَّ ني، وآلية التهجني أكثر ما تنطبق علی النصوص الش��عريَّ بني النصَّ
ني من جتربَتني  واملش��طَّرات؛ إذ يقوم الشاعر بتهجني النصِّ الش��عرّي ِعرب املزج بني نصَّ

ًسا: لشاِعَرين خمتِلَفني، ومن ذلك قوله خممِّ

َقَضی َوَما  حُيِبُّ  َمن  يِف  َقَضی  َصبٌّ 
الَقَضا َحَكَم  َقد  َعَليِه  بِ��َذاَك  ا  َوط��َرً
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ا ُمنِهَضً ال��َك��آَب��ِة  ِم��ن  احِل���َمَم  َف��َدَع��ا 
الَغَضا( بِ��رَشِق��يِّ  ال���َواِدي  ِعي()78()َأمَحَ��اَم��َة  )إِن ُكنِت ُمسِعَدَة الَكِئيِب َفَرجِّ

والبيتان ليوسف بن لؤلؤ الذهبّي، ومها:

الَغَض��ا برَِشِق��يِّ  ال��َواِدي  َأمَحَاَم��َة 
ِع��ي َفَرجِّ الَكِئي��ِب  ُكن��ِت ُمس��ِعَدَة  إِن 

َفُغُصوُن��ُه الَغَض��ا  َتَقاَس��منَا  ��ا  إِنَّ
َأضُلِع��ي)79( يِف  َومَج��ُرُه  َراَحَتي��ِك  يِف 

فالشاعر هنا حياول استحضار هذا النصِّ الغائب بنظام االجرار وتطويره من دون 
تغيرٍي أو حتويٍر، بل يكتفي بإيراده كم هو، أو مسخه حينم يريد إجراء بعض التعديالت، 
من دون املس��اس بجوهره بش��كٍل أو بآخر، والذي يمل عليه ذلك هي نظرة االحرام 
هلذه النصوص املستحرضة، علی الرغم من أنَّ هذه النظرة إذا بولغ يف ممارستها ستؤدِّي 
د  ة حتَّ��ی يغدو النصَّ جمرَّ بالنتيج��ة إلی إضعاف القيمة الفنيَّة للنصِّ أو صورته الش��عريَّ
ًة تل��ك النصوص التي تنتمي إل��ی املرجعيَّات الدينيَّة،  تك��رارات ال روح فيها، وخاصَّ
مثل الق��رآن الكريم واحلديث الرشيف، أو النصوص التارخييَّة األس��طورية مثل أقوال 

الشعراء، ومن التشطري قوله:

اهلَ��َوی( َأمَلِ  ِم��ن  اَلَقي��ُت  َم��ا  )َوَأَم��رُّ 
َرُس��وُل َيُك��وُن  َواَل  امَل��َزاِر  َبع��َد 

َم��َراَرًة امَل��َزاِر  ُبع��ِد  ِم��ن  َوَأَش��دُّ 
)ُقرُب احلَبِي��ِب َوَما إَِلي��ِه ُوُصوُل()80(

والبيتان مها:
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اهلَ��َوی َأمَلِ  ِم��ن  اَلَقي��ُت  َم��ا  َوَأَم��رُّ 
ُوُص��وُل إَِلي��ِه  َوَم��ا  احلَبِي��ِب  ُق��رُب 

الظَّ��م َيقُتُلَه��ا  الَبي��َداِء  يِف  َكالِعي��ِس 
حَمُم��وُل ُظُهوِرَه��ا  َف��وَق  َوامَل��اُء 

والبيت��ان ال ُيع��رف صاحبهم)81(، فالش��اعر يعيد إنت��اج أبياته مس��تخدًما احلدث 
ا تراثيًّا مش��هوًرا، أو قواًل  ، فيس��تخدم بيًتا ش��عريًّ التارخي��ّي أو األس��طورّي ن��واًة للنصِّ
��خت يف األذهان، ويبني عليها  ا دينيًّا، أو حكمًة ش��ائعًة، أو حادثًة ترسَّ مأث��وًرا، أو نصًّ
ه اجلديد، وهذا التناص له دور كبري يف إثراء النصِّ باألفكار والدالالت التي يسعی  نصَّ
ها ثمَّ  لتوظيفه��ا يف تصوي��ره الفنّي، ث��مَّ يضيف الفك��رة اجلديدة بالنصوص الت��ي اجرَّ

ه اجلديد. ألقاها يف نصِّ

التناص االمتصايّص/اإلحاّل

التن��اص االمتصايّص هو مرحل��ة أعلی يف قراءة النصِّ األص��ّل، وهلذا يكون أقلُّ 
ظه��وًرا، مقارنًة بالتناص االجرارّي، الذي يع��دُّ أكثر حضوًرا وجتليًّا، فهو ال يعلن عن 
وجود ملفوظ حريّف مأخوذ من نصٍّ آخر، ومندمج يف بنيته بشكٍل رصيٍح، وإنَّم يشري إليه 
ه، أو يشٍء منه ينوب عنه، بحيث يذكر  وحييل الذاكرة عليه، عن طريق وجود دالٍّ من دوالِّ
 النّص شيًئا من النصوص السابقة، ينفي ما يراه موائًم، ومالئًم للرؤية التي يتبنَّاها النصُّ 

اجلديد، وينفي ما عداها)82(، ومن ذلك قوله يف مدح السيِّد صدر الدين املوسوّي:

ُمس��َتَهاٌم بِ��َك  نِ��ي  َأنَّ َك  َأَغ��رَّ
َخَب��ال)83( ِل  َأوَرَث  َه��َواَك  َوَأنَّ 

فهو تناص مع قول امرئ القيس:
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َقاتِ��ل ُحبَّ��ِك  َأنَّ  ِمنِّ��ي  ِك  َأَغ��رَّ
��ِك َمهَم َتأُم��ِري الَقل��َب َيفَعِل)84( َوإِنَّ

ة  فالش��اعر هنا استقرى هذا النصَّ المرئ القيس، ثمَّ أش��ار إليه بإشارات جوهريَّ
اد  متثَّلته��ا دون اإلحال��ة إلی أصوهلا بأيِّ ش��كٍل من األش��كال، وهذا األم��ر اعتمده نقَّ
نص��وص )ما بعد احلداثة(، فالكاتب بحس��ب د. ش��جاع العاين: »ال يستنس��خ أو يعيد 
ٍة قديمة مثلم هي متاًما، بالرغم من أنَّه يعود إلی املايض الس��تلهام  إنتاج نصوٍص تقليديَّ
األساليب يف هذه النصوص، بل هو يستفيد منها خللق نصٍّ جديٍد يتجاوز البنية النصيَّة 
القائمة، وهو بانفتاحه علی املعرفة اإلنسانيَّة وبخروجه علی الوعي القار اجلاهز يتطلَّب 
قراءًة منفتحًة هي أيًضا، قراءة منتجة للنصِّ ولدالالته، بإعادة تركيب النصِّ واكتشاف 

آليَّاته وعنارصه«)85(.

وقوله يف بثِّ شكواه النبّي املصطفی صلوات اهلل عليه:

َ��ا َوإهِنَّ َأش��كوا  اهللِ  َرُس��وُل  إَِلي��ك 
َظ��امِلِ بُِص��وَرِة  َمظُل��وٍم  ِش��كاَيُة 

والشاعر يتناص مع قول أيب الطيِّب املتنبِّي يف عتاب سيف الدولة:

ُمَعاَمَلتِ��ي يِف  إالَّ  النَّ��اِس  َأع��َدَل  َي��ا 
فِيك اخِلَصاُم َوَأنَت اخلَصُم َو احلَكُم)86(

الشاعر يس��تدعي بنية النصِّ لدی أيب الطيِّب املتنبِّي بالثنائيَّات والتضاد والكلمت 
ه اجلديد يف قوله: ) مظلوم بصورة ظامل(، وهذه الثنائية استعملها  ل هبا نصَّ املتناقضة ويشكِّ
املتنبي يف قوله )اخلصم واحلكم(، وأنَّ الشاعر جلأ إلی حتوير بعض األلفاظ، لكن الشكل 
واحد، مستثمًرا شهرة النصِّ أو املرجع؛ لريسل شحنته املعنويَّة خالهلا؛ ضمًنا لوصوهلا، 
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ج يف التعامل معها أقلُّ من  وأنَّ الشاعر تعامل مع الَقْولني بيشٍء من التحوير؛ ألنَّ التحرُّ
ج القائم بالتحوير مع القرآن الكريم، فامتصَّ بعض األلفاظ وترك بعضها، وهذا  التحرُّ

د النصَّ الغائب وال ينتقده، بل يعيد صوغه فحسب)87(. االمتصاص ال جيمِّ

التناص احلوارّي/اإليائّي

ة  احل��وار تغيرٌي للنصِّ الغائب وقلبِه وحتويله؛ بقصد قناعة راس��خة يف عدم حمدوديَّ
اإلب��داع، وحماول��ة لكس اجلمود الذي يغلِّف األش��كال والثي��مت والكتابة يف اجلديد، 
وتناس االعتبارات الدينيَّة واخلواص يف املسكوت عنه؛ لرضورة األدب ملثل هذه احلالة 
الصحيَّ��ة يف اإلبداع، واالنفت��اح نحو فضاءات نصيَّ��ة جديدة، كان قان��ون احلوار)88(، 
د امله��دّي بحر العلوم  ��ام األعرجّي يف الس��يِّد حممَّ وم��ن ذلك قول الس��يِّد صادق الفحَّ

الطباطبائّي عندما وجد عليه ازدحاًما:

بَِبابِ��ِه الِغ��َراِث  َأق��َداُم  َتَزاَح��َم 
ِزَحاُمَه��ا الَع��يِشِّ  َوق��ِت  يِف  َوَيكُث��ُر 

َتَب��اَدَرت َبِعي��ٍد  ِم��ن  َرَأت��ُه  َم��ا  إَِذا 
َوَتَواُمَه��ا)89( َه��ا  َفذُّ ��ا:  ِحَفاَفً إَِلي��ِه 

فالبيت��ان تناص مع قول أحد الس��الطني العثمنيِّني، إذ ه��مَّ بزيارة مرقد اإلمام عّل 
ل، إالَّ أنَّ أحًدا من حاشيته كان  صلوات اهلل عليه، وعندما الحت له القبَّة الطاهرة ترجَّ
عًي��ا أنَّ إماًما حيًّا خرٌي من إم��اٍم ميٍت، فردَّد  ل مدَّ ه عن الرجُّ ناصبيًّ��ا، فح��اول أن يصدَّ
 الس��لطان ثمَّ بعد ذلك احتكم إلی القرآن الكريم متفائاًل، وكان تفائله هو قوله تعالی: 
﴿ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴾)90(، فرجل وضب عنق الناصبّي، 

وأنشأ هذين البيتني:
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بَِبابِ��ِه امُلُل��وِك  تِيَج��اُن  َتَزاَح��َم 
ازِدَحاُمَه��ا اإلس��تاَِلِم  ِعن��َد  َوَيكُث��ُر 

َل��ت َتَرجَّ َبِعي��ٍد  ِم��ن  َرَأت��ُه  َم��ا  إَِذا 
��َل َهاُمَه��ا)91( َوإِن ِه��َي مَل َتفَع��ل َتَرجَّ

ه اإلبداعّي مع إجراء بعض  الش��اعر حاور هذا النّص، وقام بتوظيفه يف س��ياق نصِّ
التغيري، وإيراد املعنی نفس��ه باس��تخدامه ألفاًظا مرادفة؛ ألنَّ الشاعر اقتبس املعنی نفسه 
يف ص��ورة امل��دح، وقد ُنقش��ت أبيات الس��لطان العث��ميّن مراد علی ج��دار صحن أمري 
املؤمن��ني، وقد مخِّس��ت هذه األبيات وش��طِّرت م��راًرا عديدة من ِقَبل كبار ش��عراء 
حرم أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب يف النجف األرشف، أمثال الس��يِّد املهدّي بحر 
ام يف مدح  العلوم، والش��يخ كاظ��م األزرّي، ومن احلوار أيًضا قول الس��يِّد الفحَّ

النبّي املصطفی صلوات اهلل عليه:

ا ُمَتَصاِغ��َرً َي��َزل  مَل  َفض��اَلً  َل��ك  َوَي��ا 
َل��ُه كلُّ َفض��ٍل يف ال��َوَری ُمَتَعاظِ��ِم)92(

والبيت تناص حوارّي مع قول أيب الطيِّب املتنبِّي مادًحا سيف الدولة:

ِصَغاُرَه��ا الَصِغ��رِي  َع��نِي  يِف  َوَتعَظ��ُم 
َوَتصَغ��ُر يِف َع��نِي الَعظِي��ِم الَعَظاِئُم)93(

ة والضعف( من بيت أيب  الش��اعر يس��تلهم ثنائيَّة )الصغر والعظم(، وثنائية )الق��وَّ
الطيِّ��ب املتنبِّ��ي؛ ألنَّ هذا البيت مش��هور، وكثرًيا ما يتناص الش��اعر مع أبي��ات املتنبِّي 
وخصوًصا يف ألفاظ احلرب والسالح، ويتحاور معها يف أشعاره، مثل: اهليجا، احلرب، 
الوغی، الصوارم، الس��هام، األعداء، اجليش، النصول، الروع، اجلمجم، القنی، الرمح 
والسنان، الرضب والطعن، القتل، املهنَّد، احلسام)94(. ومن ذلك قوله يف مديح املصطفی 
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صلوات اهلل عليه:

بَِومَج��ٍة امَل��َراِح  َبع��َد  َوَأجلََم��ُه 
هَلَ��ا اف��َرَّ ِدي��ُن احلَ��قِّ َع��ن َثغِر َباِس��ِم

��ُه حَيِفُّ ��ا  َجيَشً لأَلع��َداِء  ��ُز  جُيَهِّ
��ا َأذُؤٍب َوَقَش��اِعِم)95( وِع َجيَشً إَِلی الرَّ

ل تناص مع قول املتنبِّي: فالبيت األوَّ

َهِزيَم��ًة كلَم��ى  األَبَط��اُل  بِ��ك  مَتُ��رُّ 
��اٌح َوَثغ��ُرك َباِس��ُم)96( َوَوجُه��ك َوضَّ

والبيت الثاين تناص مع قول املتنبِّي أيًضا:

مَخِيٌس بِ��رَشِق األَرِض َوالَغرِب َزحُفُه
َزَم��اِزُم)97( ِمنَه��ا  اجلَ��وَزاِء  ُأُذِن  َويِف 

نالحظ يف البيتني إعادة ملا قاله املتنبِّي يف مدحه سيف الدولة مستخدًما ألفاًظا يسعی 
إلی حماكاهتا، مثل: )اجليش، اخلميس(، )ثغر باس��م، ثغرك باس��م(، وغالًبا ما تأيت هذه 
ف والتغيري، ثمَّ  الصور يف عالقة تناصيَّة، فالشاعر حاور املتنبِّي بألفاظه بيشٍء من الترصُّ

أورد املعنی يف عبارة أخری.
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املبحث الثاين

باق الطِّ

الطب��اق يف اصط��الح البالغيِّ��ني: »اجلمع ب��ني املتضادي��ن، أی معنَ�َي��ني متقابَلني 
يف اجلمل��ة«)98(، وق��د يتداخل املعنی البالغ��ّي للطباق واملعنی البالغ��ّي للمقابلة؛ ألنَّ 
فوها بأن الش��اعر: »يأتی بمعنَ�َيني متوافَِقني أو  د، وقد عرَّ األخرية ما هي إالَّ طباق متعدِّ

معاٍن متوافقة، ثمَّ يقابلها علی الرتيب«)99(.

 واختل��ف العل��مء يف موق��ع )املقابل��ة( م��ن )الطب��اق(، فق��د درس��ها ابن رش��يق 
)ت 463ه���( بعد الطب��اق يف كتابه العمدة)100(، ودرس��ها الس��كاكّي )ت 626ه�( يف 
مفت��اح العلوم بعد الطب��اق)101(، وأدخلها ابن األثري )ت 630ه���( يف اجلامع الكبري يف 
الطب��اق)102(، وأدخلها أيًضا القزوينّي )ت 682ه���( يف الطباق)103(، ومنهم من رفض 

إدخاهلا فيه)104(.

د، »ف��إذا جاوز الطباق  ق العل��مء بني الطباق واملقابلة ب��أنَّ املقابلة طباق متعدِّ وف��رَّ
ضدين كان مقابل��ة«)105(، وعليه فالطباق واملقابلة من حيث املوضوع يشء واحد)106(، 
وق��د كان البح��ث جامًعا بني هذه األنواع من مقابلة أو طب��اق، أو إيام التضاد، أو غري 

ذلك حتت عنوان عام هو )الطباق()107(.

ا حازم القرطاجّي )ت 684ه�( فقد قال: »قد تكلَّم الناس يف ضوب املطابقات،  أمَّ
 وبس��طوا الق��ول فيها، فال معن��ی لإلطالة، إذ قصدن��ا أن نتخطَّی ظواهر ه��ذه الصناعة 
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وما فرع الناس منه إلی ما وراء ذلك ممَّا مل يفرع منه«)108(.

والطب��اق م��ن ناحي��ة أخری هو ن��وع من الت��وازن ال��رضورّي الس��تمرار الكون 
والكائن��ات، امل��ادّي منه��ا واملعن��وّي)109(، ومل يكن من ب��اب املصادف��ة أن يتنبَّه العلمء 
العرب القدماء إلی ما يف التضادِّ من قيم مجاليَّة، فيجعلوا منه باًبا رئيًسا اسمه )الطباق(، 
ة واللفظيَّة، فالطباق فنٌّ أسلويبٌّ اشتهر يف األدب العريّب  ��نات املعنويَّ وهو يف رأس املحسِّ
ي املطابقة،  دة، فقد سمِّ ة قديًم وحديًثا بتسمياته املتعدِّ ة واخلاصَّ وش��اَع علی ألِس��نِة العامَّ
والتكافؤ، والتضاد، علی حدٍّ سواء، وال يزال الشعراء يف حاجة إلی أبرازه بم يكمن فيه 

من االستخدامات البالغيَّة التي يعدُّ الطباق واحًدا من أبرزها)110(.

ام الطباق؛ ملا له من أثر فی النصوص األدبيَّة سواء  وقد استعمل السيِّد صادق الفحَّ
��ة، فالطباق يضيف للنصِّ مجاليَّ��ة رائعة يف ظاهر  ة أم نثريَّ أكان��ت هذه النصوص ش��عريَّ
��ة يف املعن��ی، وجيعل للنصِّ روًحا ناطق��ة تؤثِّر يف س��امعيه وقارئيه، كم أنَّه  اللف��ظ والدقَّ
ه، ومن هذا قول  اليَّة للن��صِّ وحركيَّة، فإذا ما ُذِكر ال��يشء تبادر للذهن ض��دُّ يعط��ي فعَّ

:ام يف مديح اإلمام عّل السيِّد الفحَّ

إرُِصَه��ا لَِينَح��طَّ  فِيَه��ا  ا  َش��افَِعً َفُك��ن 
َمَقاُمَه��ا اخلُُل��وِد  َداِر  يِف  َوُيرَف��ُع 

اهِنَداِم��ِه َبع��َد  ي��َن  الدِّ َأَق��اَم  إَِم��اٌم 
ائتَِمُمَه��ا َص��حَّ  ��مِر  بِالسُّ ُظًب��ی  بِبِي��ِض 

َف��إِن َتع��ُف َع��ن َق��وٍم َفِف��ي اهللِ َعفُوَه��ا
انتَِقاُمَه��ا َفِفي��ِه  ِمنُه��م  َتنَتِق��م  َوإِن 

ُ��م َأهنَّ احلَ��رُب  َتعَل��ُم  ِرَج��اٍل  بَِأي��ِدي 
اُمَه��ا َوانرِبَ َنقُضَه��ا  إَِليِه��م  َذُووَه��ا 
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اس��تاَِلهَبَا إَِلي��ِه  َموُك��وٌل  ��لِم  السِّ َفِف��ي 
َويِف احلَرِب ِمنُهم بِالنُُّصوِل اصطِاَلُمَها)111(

( و)يرفع(، )أقام( و)اهندم(، )العف��و( و)االنتقام(، )النقض(  الطب��اق بني )ينحطُّ
و)اإلبرام(، )الس��لم( و)احلرب(، فال ش��كَّ أنَّ حضور هذا القطب من البديع يضيف 
قيمة بالغيَّة علی الشعر، ففي البيت الثاين حياول الشاعر باستخدام الطباق تقوية املعنی 
عل��ی أنَّ اإلمام هو ال��ذي ميَّز بني احلقِّ والباطل، فالش��اعر يق��ول إنَّ اإلمام خمريَّ يف أن 
م نقضوا العه��ود بعد انربامها، وليس هلم عهد   يعفو أو ينتقم، أن يس��امل أو حيارب؛ ألهنَّ

وال ميثاق! وأحيانا يستخدم السيِّد ألفاًظا بسيطة، لكن الطباق يساهم يف تقويتها:

��ًة ي��ِن يِف النَّ��اِس ُحجَّ َوإِن َقُع��َدت لِلدِّ
ِقَياُمَه��ا األََل��دِّ  اخلَص��ِم  َعَل��ی  َفِفي��ِه 

ِمثَل��م اهِلَداَي��ُة  فِي��ِه  ُفتَِح��ت  َفًت��ی 
ِخَتاُمَه��ا)112( الطَّاِهِري��َن  بَِبنِي��ِه  َغ��َدا 

ة صفة القيام  فالطباق يضفي علی هذه املعاين البسيطة قيمة مجاليَّة، إذ أعطی للحجَّ
ة  والقعود، وأعطی للهداية صفة الفتوح واخلتام، فتتجلَّی يف البيَتني ملحات فنيَّة وشاعريَّ
ي ويراه ماث��اًل أمامه، لذلك ُيكثر  مكتمل��ة ومجاليَّة ناضجة، وكأنَّه حدث يش��اهده املتلقِّ
الس��يِّد من الطباق، وهذا دليل علی أنَّه من األس��س اجلمليَّة لصناعة الكالم باألساليب 

ق االستجابة اجلمليَّة من ورائه. التي تالمس الوجدان وحتقِّ

اأنواع الطباق

ا طباق  ا لفظّي أو معن��وّي، وأمَّ يقس��م الطباق إلی حقيقّي وجم��ازّي، وكلٌّ منهم إمَّ
إجياب أو طباق سلب، فاحلقيقّي هو أن تأيت بألفاظ حقيقة كاجلمع بني اسَمني أو فعَلني 
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ام يف مدح  ل قول الس��يِّد صادق الفحَّ أو حرَف��ني)113(، وه��و طباق اإلجياب، فمثال األوَّ
:اإلماَمني موسی الكاظم واجلواد

ا َوُرش��َدً ُه��ًدی  ��اَلِل  الضَّ َذا  َفَيق��ِري 
َوامتِنَاَح��ا)114( ِمنَّ��ا  األَقَت��اِر  َوَذا 

ه، لذا فهو  حيث طابق الس��يِّد بني )الضالل( و)اهلدی(، أي طابق بني اليشء وضدِّ
ين مل خيتلفا إجياًبا وس��لًبا، كقوله تعالی: ﴿ڑ ڑ  طباق إجي��اب؛ ألنَّ الضدَّ
ک ک﴾)115(، ومضمون البيت أنَّ من يصل لإلماَمني سالم اهلل عليهم ضاالًّ فُيهدی 

أو َمن به ضيقة العيش ستزول وتنحني.

ومثال النوع اآلخر أي )الفعَلني( قوله تعالی: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک 
��د صلوات اهلل  ��ام يف مدح األم��ني املصطفی حممَّ  ک گ﴾)116(، وق��ول الس��يِّد الفحَّ

عليه:

َغانِ��ٍم َغ��رَي  َأبَطاهِلَ��ا  ِم��ن  َفَيه��ِزُم 
َوَيغنِ��ُم ِم��ن َأمَواهِلَ��ا َغ��رَي َه��اِزِم)117(

فطابق الس��يِّد بني الفعلني )يزم( و)يغنم(، ويف البيت نفسه طابق بني اسمني أيًضا 
 يف قول��ه )غانم( و)هازم(، ومث��ال النوع الثالث أي طباق احلرَف��ني، قوله تعالی: ﴿ۋ

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾، والطب��اق بني احلرَفني )هلا، عليها(، وقول الس��يِّد صادق 

راثًيا احلاج قاسم البغدادّي:

ِذي َف��ُكلُّ  اَلجَيَزَع��نَّ  َل��ُه  َفُق��واَل 
َحاِك��ُم)118( بِامَل��وِت  اهللُ  َعَلي��ِه  َحَي��اٍة 

ة علی غري احلقيقة، ويش��رط فيه: أن  ا الطباق املجازّي، فهو أن نأيت بألفاظ جمازيَّ أمَّ
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ان متقابَِل��ني أيًضا، فإذا مل يكن كذلك خيتل��ط بإيام الطباق)119(،  يك��ون املعنَيان املجازيَّ
كقول اإلمام عّل: »احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع«)120(، أي احذروا 

الكريم إذا ضيم، واللئيم إذا ُأكرم، فعربَّ عن الضيم باجلوع، وعن اإلكرام بالشبع.

:يف رثاء اإلمام احلسني وقول السيِّد

ال��� إَِم��اُم  َع��ِلٌّ  امُلرَتَض��ی  َوَأيِب 
ا ِمن َبنِي َق��اٍص َوَداِن؟)121( �َخلِق ُط��رًَّ

فعربَّ السيِّد بقوله )قاٍص وداٍن( عن الناس أمجعني، أي كلُّ الناس يعرفونه ويعرفون 
نسبه، سواء كان حاكًم أو حمكوًما، وهذا جماز، واملعنَيان متقاباِلن.

ام مادًحا أيب عبد اهلل احلس��ني  ومن الطباق املجازّي أيًضا قول الس��يِّد صادق الفحَّ
صلوات اهلل وسالمه عليه:

َش��يبِي َقب��َل  يِب   َّ َأمَل َمِش��يٌب  َأم 
َأم َحبِي��ٌب َبع��َد الِوَص��اِل َجَف��اين)122(

فالطباق بني )مش��يب وقبل ش��يبي( كناية عن الكرب والصغر، فاس��تعمل الش��اعر 
للطب��اق املجازّي ه��و مظهر من مظاهر االس��تخدام البالغّي الرائع ال��ذي يضيف إلی 
الن��صِّ الش��عريِّ روعًة يف املعنی وعذوب��ًة يف اللفظ، وهذا ليس بعي��ًدا عن مفهوم أهل 
ة غري حقيقية، وهذا  اللغة، لذلك اس��تخدم الس��يِّد الطباق املجازّي، وأتی بألفاظ جمازيَّ

الطباق أضاف مجاليَّة يف األسلوب، وروعة يف املعنی.

��ا طب��اق الس��لب: فهو اجلم��ع بني فع��َل مصدٍر واح��ٍد أحدمها مثب��ت واآلخر  أمَّ
 منف��ّي، أو أحدمها أمر واآلخر هني)123(، كقول��ه تعالی: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

:ىئ ىئ﴾)124(، وقول السيِّد
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ف��ُت إَِليَك امَل��دَح َوامَل��دُح َصاِدٌق رَصَ
َجا َوهَو َكاِذُب)125( ف َعنَك الرَّ َفاَل َينرَصِ

فطابق السيِّد بني الفعَلني اللََّذين مها من مصدر واحد، األول مثبت واآلخر منفّي، 
ام هذا النوع من الطباق لكونه  وهو قوله )رصفت( و)ال ينرصف(، فاستعمل السيِّد الفحَّ
��نات البديعية، فنراه يطابق يف بيت واحد بني اس��َمني )صادق وكاذب( وبني  من املحسِّ
فعَلني أيًضا، أي بني السلب واإلجياب، وقد قال ابن سنان اخلفاجي: »وبعض أصحاب 

، ومل جيعلوه من املطابق«)126(. صناعة الشعر جيعلون )السلب واإلجياب( فنًّا مستقالًّ

د املهدّي املرتضی الطباطبائّي: وقوله أيًضا راثًيا السيِّد أبا حممَّ

َت��ُؤب َومَل  َش��يَّعُتُه  لِلَمَع��اِل  َم��ا 
آَب��ا)127( َق��د  َغرَيَه��ا  امُلَش��يَِّع  َوَأَری 

ل  طابق السيِّد بني الكلَمتني )مل تؤب، آبا( ومها أيضا فعالن من مصدر واحد، األوَّ
منف��ّي واآلخر مثبت، وه��ذا النوع من الطباق فريد من نوع��ه، فكيف يكون اجلمع بني 

الفعل ونفيه طباقا، ربَّم يقصده الشاعر لتحقيق الكناية أو التورية.

ام د �سادق الفحَّ اأثر الطباق يف �سعر ال�سيِّ

نات البديعيَّة واستحسنه كثريا، فمأل  استخدم الشاعر يف شعره هذا النوع من املحسِّ
ين  قصائده من املتوازنات واملطابقات، وهو ال يعبأ أن يوازي بني شيَئني خمتِلَفني ومتضادَّ
د، فيقول السيِّد يف مدح  يف التكوين الواقعّي واملثاّل، واإلجياب والسلب، واملفرد واملتعدِّ

:رسول اهلل

َش��اِهٍد َأع��َدَل  بِاملِع��َراِج  َق��اَم  َل��ُه 
بِِه َقُع��َدت َدع��َوی اجلَُه��وِل امُلَخاِصِم
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َ��ا َوإهِنَّ َأش��ُكو  اهللِ  َرُس��وُل  إَِلي��َك 
َظ��امِلِ)128( بُِص��وَرِة  َمظُل��وٍم  ِش��َكاَيُة 

فيق��ول: إنَّ املع��راج الذي خرج به رس��ول اهلل ليلة اإلرساء، وق��ام به قد أقعد 
دعوی اجلهل وردَّ كيده، ثمَّ يوازي يف البيت الثاين هذا الفن البديعّي علی نفسه، فيطابق 
بني )الظامل( و)املظلوم(؛ ليبعد عن نفس��ه مدح النفس، فيقول إنَّه مظلوم، لكنَّه يش��كو 
إل��ی اهلل بص��ورة الظامل، فهذا الطباق ل��ه أثٌر بارٌز يف الن��صِّ األديّب؛ ألن املطابقة تضيف 
مجاليًَّة ورونًقا وحلًيا علی لفظه ومعناه فيستعذبه السامع؛ ألنَّ تناسق األضداد وإطرائها 
فه علی نس��ِق متواٍز ترتاح النفس اإلنسانيَّة عند سمعه)129(،  جيعل البهجة يف النصِّ ويؤلِّ

:ومن طباق املعنی أيًضا قولُه مادًحا رسول اهلل

َوَم��اِل بَِأصنَ��اِف اخلُُط��وِب َفَح��اَل يف
ا َعن ِضَي��اُه َوَأظَل��م)130( ُعُي��ويِن هَنَ��اَرً

ففي البيت طباَقان بني )الضياء والظلمة( و)بني النهار والليل(؛ إذ عربَّ الشاعر عن 
الليل بقوله: )أظلم(، فيتَّضح املعنی يف هذا القول؛ ألنَّ النهار ضدَّ الليل، فهو إذن طباق 
باملعن��ی ال باللفظ، واجلرجايّن هو القائل يف املطابقة ق��واًل خيصُّ منها التي ال ُتعرف إالَّ 
ا املطابقة فلها سعة خفيَّة، وفيها مكامن تغمض، وربَّم التبس هبا أشياء  بالنظر الثاقب: »وأمَّ
ال تتميَّز إالَّ بالنظر الثاقب، والذهن اللطيف، والس��تقصائها موضع هو مالك به«)131(، 
ة ملؤثر يف املس��تمع  ال��ة؛ ألنَّ جرس اللفظة املضادَّ  فه��ذا الطباق يعط��ي النصَّ جاذبيَّة فعَّ

تأثرًيا يكاد خيطف القلوب ويأخذ مسامعهم؛ ملا له من التأثري الروحّي عليهم.

نات البديعيَّة اختالط الطباق مع املح�سِّ

��نات األخری؛ ليك��ون أكثر حس��نًا ومج����اال)132(،  ق��د يتواش��ج الطباق مع املحسِّ
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كقوله تعالی: ﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾)133(، وقول السيِّد صادق 
:ام مادًحا األمني املصطفی الفحَّ

ُن��وِرِه َس��اطُِع  املِي��اَلِد  َليَل��َة  َس��َم 
َفَأمَخ��َد ُنوُر الُع��رِب َن��اَر األََعاِجِم)134(

الطباق بني )العرب واألعاجم(، ففي هذا الركيب تواشج االستعارة مع الطباق؛ 
إذ اس��تعار الش��اعر النار للعرب بقرينة أمخد مثلم استعار النار لألعاجم، لكن استعارته 
النار لألعاجم بدون قرينة وهذه اس��تعارة، فأرسل الشاعر املطابقة موشية باالستعارة، 
ام، والتجنيس الذي تكون  وهناك ظاهرة اختالط الطباق بالتجنيس يف شعر السيِّد الفحَّ
فيه اللفظة واحدة واملعنی خمتلًفا، يف حني تری الطباق خيصُّ األضداد، وهذا االختالط 
ي��ن مثل كلمة )جل��ل( بمعنی صغري  حي��دث يف اس��تخدام اللفظة التي ُتس��تعمل للضدَّ
وعظي��م، فباطنه كان طباًقا، وظاهره كان جتنيًس��ا، وكلمة )اجل��ون( التي تعني األبيض 
واألسود، وإذا أدخل النفي علی املطابق أصبح جتنيًسا، كقول السيِّد صادق راثًيا الشيخ 

زين العابدين النجفّي:

بِِرمِس��ِه َت��َواَری  َمرُم��وٌس  الِع��زِّ  َم��َع 
ِمَن الَفضِل َطوٌد َشاِمُخ الَفرِع َراِئُس)135(

:د وقوله أيضا يف مدح النبّي األكرم حممَّ

َ��ا َوإهِنَّ َأش��ُكو  اهللِ  َرُس��وُل  إَِلي��َك 
َظ��امِلِ)136( بُِص��وَرِة  َمظُل��وٍم  ِش��َكاَيُة 

فهذا جمانس يف ظاهره ويف باطنه مطابق؛ ألنَّ كلمة مرموس املغطَّی بالراب ختالف 
كلم��ة رائس، أي ال��ذي يغطِّي بالراب، وكذل��ك كلَمَتي ظامل ومظلوم متجانس��تان يف 
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نات البديعيَّة يف شعر السيِّد صادق  اللفظ خمتلفتان يف املعنی، فاجلمع واإلدماج يف املحسِّ
ام ه��و توفيق يف النصِّ من حيث اللفظ واملعن��ی، وكذلك االختالط باجلناس من  الفحَّ
ان يف  اجلم��ع بني الفاعل واملفع��ول نحو خالق وخمل��وق وطالب ومطل��وب، ومها ضدَّ

م وما جری جمراه. املعنی، وإن جتانسا يف اللفظ، ونحو ُمكِرم وُمَكرَّ
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ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

نتائج البحث

ضت عن هذا البحث، هي: أهمُّ النتائج التي متخَّ

ه مع الق��رآن الكريم . 1 ظه��ر األث��ر الدينّي جليًّا يف ش��عر الش��اعر؛ نتيج��ة تناصِّ
.واحلديث النبوّي وكالم أهل البيت

ة، . 2 كان لتناصِّ الش��اعر مع الق��رآن الكريم أثٌر إجيايبٌّ يف تكوين جتربته الش��عريَّ
ة غنيَّة مليئة باملضامني الدينيَّة والتارخييَّة. وهذا ما جعل أشعاره مادَّ

تبنيَّ بالبحث أنَّ الشاعر يتناص مع العديد من أقوال الشخصيَّات ممَّن سبقوه، . 3
وقد أدرجته ضمن التناص مع املوروث، فالراث العريّب ومصادره رافًدا مهمًّ 
نه  ، ومكَّ ة النصِّ من روافد القصيدة العربيَّة، فأسهم ذلك يف الكشف عن شعريَّ
��ع ال��دالّل يف مف��ردات القصيدة، فجعلها غنيَّ��ة باإلحياءات  من حتقيق التوسُّ

والدالالت التي أسهمت يف نقل رؤيته إلی الواقع واحلياة.

ظهرت الرباعة الفنيَّة لدی الش��اعر يف اس��تخدام ال��راث الدينّي يف التناص؛ . 4
ي، فكش��فت الدراسة عن املستوی  إليصال الفكرة الكامنة يف داخله إلی املتلقِّ

الثقايّف الذي كان يتمتَّع به الشاعر.

إنَّ النَّه��ل من ال��راث الدين��ّي والتارخيّي يتطلَّ��ب ثقافًة واس��عًة، لكي يكون . 5
ة، وجتربة الش��اعر غنيَّة بالتناص، ممَّا  الش��اعر قادًرا علی إغناء جتاربه الش��عريَّ
ی نفس��ه بألوان عديدة من الثقاف��ات، فلديه من الثقافة ومصادر  د أنَّه غذَّ يؤكِّ
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املعرف��ة اليشء الكث��ري، والقارئ يس��تطيع أن يص��ل إلی ه��ذه العنارص بيٍس 
وسهولٍة.

ي��م، ث��مَّ إذا رشطهم . 6 الطب��اق ه��و أن جيمع ب��ني ش��يئني متوافَِق��ني وبني ضدَّ
يم بضدِّ ذلك ال��رشط، وكان ذلك باتِّفاق أهل   برشط وجب أن تش��رط ضدِّ

الصنعة.

ام بأنواعه احلقيقّي واملجازّي واللفظّي . 7 ورد الطباق يف شعر السيِّد صادق الفحَّ
واملعنوّي، وكذلك طباق اإلجياب والسلب.

��نات البديعيَّة األخری كاالستعارة والتورية واجلناس . 8 خيتلط الطباق مع املحسِّ
والسجع، وهذا ما جيعل البيت الشعرّي أكثر حسنًا ومجااًل.

ظهر تأثُّر الش��اعر بالقدم��اء أمثال املتنبِّي الذي كان يطابق كثرًيا يف ش��عره بني . 9
الشجاعة واجلبن والسلم واحلرب والكريم والبخيل... إلخ.

10 . ، للطباق أثٌر كبرٌي يف النصِّ الش��عرّي، فهو ال ُيع��رف إالَّ بالنظر الثاقب للنصِّ
فهو يضيف مجاليَّة علی لفظه ومعناه، فيستعذبه السامع.
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هوام�ص البحث

)1( العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده: 181/2.

)2( املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: 348/2.
)3( التناص النشأة واملفهوم: 17-16.

)4( التناص املعريّف يف شعر عزِّ الدين املنارصة: 18.
)5( املبدأ احلوارّي: 129.

)6( العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده: 91/1.
)7( التناص الدينّي عند أيب العتاهية: 17.

ام: 89. )8( ديوان السيِّد الفحَّ
)9( األحزاب: 33.

)10( الدرُّ املنثور يف التفسري باملأثور: 198/5.
ام: 90. )11( ديوان السيِّد الفحَّ

)12( البقرة: 195.
)13( آل عمران: 103.

ام: 90. )14( ديوان السيِّد الفحَّ
)15( احلجر: 46.

)16( طه: 12-11.
ام: 80. )17( ديوان السيِّد الفحَّ

)18( البقرة: 37.
)19( الكايف: 305/8.

)20( هود: 40.
)21( قصص األنبياء: 82.

ام: 80. )22( ديوان السيِّد الفحَّ
)23( األنبياء: 69-68.
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ة األطهار: 39/12. )24( ُينظر: بحار األنوار لدرر أخبار األئمَّ
)25( املصدر نفسه: 350/12.
ام: 80. )26( ديوان السيِّد الفحَّ

)27( األعراف: 103.

)28( األعراف: 117.
)29( قصص األنبياء: 167.

)30( آل عمران: 29.
)31( بحار األنوار: 233/14.
ام: 80. )32( ديوان السيِّد الفحَّ

)33( القلم: 48.
)34( الصافات: 142.

)35( بحار األنوار: 399/14.
)36( يوسف: 93.

)37( معامل التنزيل: 276/4.
ام: 80. )38( ديوان السيِّد الفحَّ

)39( البقرة: 251.
)40( سبأ: 10.

)41( التحرير والتنوير: 115.
ام: 81. )42( ديوان السيِّد الفحَّ

)43( قصص األنبياء، قطب الدين سعد بن هبة اهلل الراوندّي: 106.
)44( التناص الدينّي عند أيب العتاهية: 81.

ام: 103. )45( ديوان السيِّد الفحَّ
)46( البقرة: 127.

ام: 90. )47( ديوان السيِّد الفحَّ
)48( طه: 10-9.

ام: 96. )49( ديوان السيِّد الفحَّ
)50( االختصاص: 238.
)51( املصدر السابق: 95.

)52( األمال للطوس: 555.
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)53( بحار األنوار: 238.
ام: 73. )54( ديوان السيِّد الفحَّ

)55(  االحتجاج: 359/1.
)56( قصص األنبياء: 82.

ام: 90. )57( ديوان السيِّد الفحَّ
)58( األمال للطوس: 654.

)59( آل عمران: 103.
ام: 201. )60( ديوان السيِّد الفحَّ

)61( بحار األنوار: 169/27.
)62( املصدر السابق: 73.

)63( بحار األنوار: 14/12.
ّي: 383. )64( األمال للقمَّ

ل: 83. )65( أثر القرآن الكريم يف شعر الزهد يف العرص العبَّاّس األوَّ
ام: 276-275. )66( ديوان السيِّد الفحَّ

)67( ديوان أيب العالء املعرّي: 193.
)68( التناص يف شعر الرواد: 50.

)69( التناص الراثّي يف الشعر املعارص: 79-78.
ة لنموذج إنسايّن معارص: 53-52. ة إىل الترشحييَّة، قراءة نقديَّ )70( اخلطيئة والتكفري من البنيويَّ

)71( التناص الدينّي عند أيب العتاهية: 81.
ام: 109. )72( ديوان السيِّد الفحَّ

)73( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: 60/1.
)74( املصدر السابق: 56.

)75( خزانة األدب وغاية اإلرب: 456/2.

)76( األدب العريب يف كربالء: 410/409.

)77( لسان العرب البن منظور: 431/13.
ام: 535. )78( ديوان السيِّد الفحَّ

)79( ديوان يوسف بن لؤلؤ الذهبّي: 116-115.
)80( املصدر السابق: 337.

)81( السحر احلالل يف احلكم واألمثال ألمحد اهلاشمّي: 96/1.
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)82( التناص الدينّي عند أيب العتاهية: 87.
ام: 137. )83( ديوان السيِّد الفحَّ

)84( ديوان امرئ القيس: 114
)85( احلداثة وما بعد احلداثة: 376.

)86( ديوان املتنبِّي: 393.
)87( التناص الدينّي عند أيب العتاهية: 102.

)88( التناص يف شعر الرواد: 71-61.
ام: 371. )89( ديوان السيِّد الفحَّ

)90( طه: 12.
��ة )يف أحوال أمري املؤمن��ني وفضائله ومناقب��ه وغزواته(:  ��ة واألرسار املرتضويَّ )91( األن��وار العلويَّ

.425-424
ام: 71. )92( ديوان السيِّد الفحَّ

)93( ديوان املتنبي: 385.
)94( املصدر السابق: 71.
)95( ديوان املتنبِّي: 344.

)96( منهاج البلغاء ورساج األدباء: 26.
)97( املصدر السابق: 344.

)98( اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع: 355-348.
)99( املصدر نفسه: 353.

)100( العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده: 590/1.
)101( مفتاح العلوم: 533/1.

)102( اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور: 212.
)103( اإليضاح للقزوينّي: 535.

)104( خزانة األدب وغاية اإلرب: 192-157/1.
)105( املصدر نفسه: 590/1.

)106( البالغة وفنوهنا وأفناهنا )علم البيان والبديع(: 278.
)107( فن الطباق يف أدب التوقيعات: 127.

)108( منهاج البلغاء ورساج األدباء: 51.
)109( البديع يف شعر شوقي: 251.



237

اأ.م.د. نا�سر قا�سمي//وائل كامل ر�سودي

شر
ين ع

لثا
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ن 9
يرا

حز
هـ/

14
40

ال
شوَّ

)110( فن الطباق يف أدب التوقيعات: 125.
ام: 81. )111( ديوان السيِّد الفحَّ

)112( املصدر نفسه: 82.
)113( معجم البالغة العربيَّة: 368.

)114( املصدر السابق: 49.
)115( الكهف: 18.

)116( آل عمران: 26.
ام: 72. )117( ديوان السيِّد الفحَّ

)118( املصدر نفسه: 207.
)119( أنواع الربيع يف أنواع البديع: 39-37/2.

)120( هنج البالغة: 575.
ام: 87. )121( ديوان السيِّد الفحَّ

)122( املصدر نفسه:84.
)123( معجم البالغة العربيَّة: 278.

)124( الزمر: 9.
ام: 349. )125( ديوان السيِّد الفحَّ

)126( املصدر السابق: 289.
ام: 153. )127( ديوان السيِّد الفحَّ

)128( املصدر نفسه: 73.
)129( الطباق يف العربية: 15.

ام: 75. )130( ديوان السيِّد الفحَّ
)131( الوساطة بني املتنبِّي وخصومه: 44.

)132( الطباق يف العربيَّة: 16.
)133( الرعد: 12.

ام: 69. )134( ديوان السيِّد الفحَّ
)135( املصدر نفسه: 185.

)136( املصدر نفسه: 73.
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امل�سادر واملراجع

* القرآن الكريم.
هنج البالغة.. 1
ل، هالة فاروق فرج العبيدّي، رس��الة . 2 أثر القرآن الكريم يف ش��عر الزه��د يف العرص العبَّاّس األوَّ

ماجستري، جامعة بغداد، 1424ه�/2003م.
االحتجاج، أبو منصور أمحد بن عّل بن أيب طالب الطربّس، قم، إيران، مطبعة رشيعة، إنتشارات . 3

ة، ط1، 1425ه�. املكتبة احليدريَّ
ب بالش��يخ املفيد . 4 د بن النعمن بن العكربّي البغدادّي امللقَّ د بن حممَّ االختصاص، أبو عبد اهلل حممَّ

ح��ه وعلَّق عليه عّل أكرب الغفارّي، رتَّب فهارس��ه الس��يِّد حمم��ود الزرندّي  )ت 413ه���(، صحَّ
سة األعلمّي للمطبوعات، 1402ه�/1982م. املحرمّي، بريوت، لبنان، منشورات مؤسَّ

اهاته وخصائصه . 5 األدب العريّب يف كربالء من إعالن الدس��تور العثميّن إلی ثورة متوز 1958، اجتِّ
، كرب��الء، الع��راق، دار الفتَّ��ال للطباع��ة والن��رش والتوزيع، ط1،  ّ الفنيَّ��ة، عبُّ��ود ج��ودي احِللِّ

1425ه�/2004م.
د بن احلسن الطوّس )ت 460ه�(، حتقيق قسم الدراسات اإلسالميَّة، قم، . 6 األمال، أبو جعفر حممَّ

إيران، مؤسسة البعثة، دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع، ط1، 1414ه�.
ّي )ت 386ه�(، . 7 د بن عّل بن احلس��ن بن بابويه املعروف بالص��دوق القمِّ األم��ال، أبو جعفر حممَّ

سة  س��ة البعثة، قم، إيران، مركز الطباعة والنرش يف مؤسَّ حتقيق قس��م الدراسات اإلسالميَّة، مؤسَّ
البعثة، ط1، 1417ه�.

ة )يف أحوال أمري املؤمنني وفضائله ومناقبه وغزواته(، الش��يخ . 8 ة واألرسار املرتضويَّ األنوار العلويَّ
ة، ط2، 1962. جعفر النقدّي )ت 1370ه�(، النجف األرشف، املطبعة احليدريَّ

أن��واع الربي��ع يف أنواع البدي��ع، عّل صدر الدين ابن معصوم املدين، حتقيق ش��اكر هادي ش��كر، . 9
النجف األرشف، العراق، مطبعة النعمن، ط1، 1388ه�/1868م.

اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، أبو عبد اهلل بن زكريا القزوينّي، بريوت، لبنان، . 10
دار الكتب العلميَّة، د.ت.
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د باقر املجلّي، بريوت، لبنان، 1403ه�.. 11 ة األطهار، حممَّ بحار األنوار لدرر أخبار األئمَّ
ة، منشأة املعارف، ط2، 1992.. 12 البديع يف شعر شوقي، منري سلطان، اإلسكندريَّ
ن، األردن، دار الفرقان . 13 البالغ��ة وفنوهنا وأفناهنا )علم البيان والبديع(، فضل حس��ن عبَّاس، عمَّ

للنرش والتوزيع، ط1، 1407ه�/1987م.
د الطاهر عاشور، تونس، الدار التونسيَّة للنرش والتوزيع، د.ت.. 14 التحرير والتنوير، حممَّ
ن، دار فيداء للنرش والتوزيع، ط1، . 15 اد، عصام حفظ اهلل واصل، عمَّ التناص الراثّي يف ش��عر الروَّ
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