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 مقدمة

ئي واجلز كاملزدان بأنواعه الاالشّعر العراقي املعاصر بالتّناص القرآين،  بعد أن ازدهر

يا، واحلوار واالجترار واالمتصاص داللياً باملعاين واملفردات كلش واملنصَّص واإلشاري

 ىدلّ علتيب والفاصلة القرآنية يف أذواق متنوّعة. وهذه الوجبة الوافرة من التّناص كوالتّرا

يم يف نفوس الشّعراء الق كتابمي يف الشّعر املعاصر وأمهية هذا الكرتأثري القرآن ال

 وخماطبيهم. 

دراسة  تُنجَز مل كنة حول شعر الزّهاوي مبختلف زواياه، ولعديداسات ت درأُجنِزَوقد 

 من كانإلّا إشارات متناثرة ال تفي املوضوع حقّه. ف ،ميكرخاصّة لتناصّه مع القرآن ال

وقضايا  ،ته الشّعريةكانمن م ىن للمخاطب أبعاد وزوايا أخريّبص دراسة تختصي الضّرورة

تناصّه يف  دراسةسهل لتتأثّره الدّيين أوّالً،  ىيتّضح مد كي ؛يةزعاته الدّينـيف بالغ األمهية لن

 مي ثانيا. كرإطار القرآن ال

ظاهرة التّناص  جعل، واسعالنطاق هذا ال يف كرميةاهتمام الشّعراء بتوظيف اآليات الف

ساعد ت افمعرفته مقوّمات الشّعر العريب ومنها الشّعر العراقي املعاصر.وهذه من ضروريّات 

 من كان. وهلذا زواياها كلّعدم اإلحاطة ب ؤدّي إىلي احسن دراسة الشّعر واجلهل هب ىعل

 :الضّروري

 األدب يف نشأ كيف وأنّه عام، كلمفهوم التّناص وطبيعته بش تسليط الضّوء علي .1 

 ضمن تطبيقي كلاع التّناص بشأنو دراسة. 2 .العريب األدب إيل انتقل كيف مثّ الغريب،

تأثّر  ى. مد1. األدبيّة النّصوص حتليل يف احلديثة األساليب علي االعتماد. 3 .واضحة مناذج

 .الزّهاوي بالثّقافة القرآنيّة

يق واستلهم من التّعاليم عم كلمي بشكرأنّه قد تأثّر بالقرآن ال ىوديوان الزّهاوي يدلّ عل

ة املعبّرة عن ية وهواجسه النّفسيالفلسف لقناعاته كشواهدرية كثاإلسالمية، فوظّف آيات 

 الذي كي. بالرّغم من أنّه قد تأثّر بالتّيار االشتراكنذاآاألوضاع الصّاخبة للمجتمع العراقي 

أخذت  ىية، حتّعصر كموضةحبيث أصبح  ،يها ومثقّفيهامبفكر األوسط الشّرق منطقة عمّ

دعا اجملتمع  وما ،ية السّفور وإفراطه يف قضايا املرأةكقضنزعاته العلمانية تتبلور يف أشعاره 
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التّقدّم العلميّ أنّ  وحسبَ كام،التّحرّرمن قيود الدّين وبعض التّقاليد والسّنن واألحإليه من 

 ية اليت خلقها الدّين! وأنّ املقدّرات السّماويةالرّجع كارواالجتماعيّ هو الذي يقضي علي األف

ثورة يف »بوضوح مالحظة هذه النّزعات يف قصيدته  كن. وميتتماشی مع إرادة الشعوب

ة دون يّحتليلوهذه الدّراسة تعاجل مناذج من التّناص القرآين يف شعره برؤية «. اجلحيم

  البال منها: ىأسئلة عل ختطراحنياز. ويف هذا اجملال 

ة القرآن ملنـزلما هي حدود اخلطوط احلمراء يف هذا النّوع من التّناص رعاية  .1

 رمي؟كال

 مي؟كراإلطار املُحَدَّد واألصول الثّابتة لصيانة القرآن ال هل خرج الزّهاوي عن. 2

  مية يف شعره؟ و ما هي مناذجه اإلجيابية والسّلبيّة؟كريف وظّف الزّهاوي اآليات الك. 3

 من املزالق والزّلل؟ للشّاعر صيانة كثرأيّ نوع من التّناص القرآينّ هو األفضل واأل .1

 البحث ةمنهجيّ

 كذلك األهدا  املنشودة، وإيل للوصول الالزم املتَّخَذ األسلوب إبانة حبث كلّجيب يف 

دراسة أفضل.  ىعل تدلّنا املوضوع عن واضحة صورة لنا ترسم واقعيّة جديدة نظرة إعطاء

أساس تنظيم النّصوص  ىحتليل حمتويات قصائد الدّيوان عل ىففي هذا البحث اعتمدنا عل

وترتيبها واملقارنة بني املتشاهبات منها مثّ استخراج معطياهتا، وبالتّايل حتليلها حسب 

 األصول واإلطار املُحَدَّد.

 طعيياتأسلوب حتليل امل

 أساس: ىت هذه الدّراسة علنـجِـزَومن هذا املنطلق أُ

 مجع النّصوص.. .1

 اليت والقصائد كاألبياتوضوع الواحد مقارنة النصوص مع بعضها البعض حول امل .2

 .الشّعر نقد وكيفيّة املرأة موضوع حول جاءت

ق ا حسب األصول املُفتَرضة املتّفَوحتليله كرميمواضيع التّناص مع القرآن ال . دراسة3

 من أنواع التّناص املردود. لالحتـراز مُحَدَّد كإطارعليها 
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 الحظات نقديّةم

         هايبدو من الضّروريّ عندلعلّنا نتطرّق يف دراستنا هذه إلی مالحظات نقديّة، ولذلك 

من األذواق  احتـرازاًق عليها تعيني أصول ثابتة متّفَ -اصّة يف حقل التّناص القرآينّخ -

 ،القبحول اجلما مواطن كشفل اونقده االفرديّة.ومن الضّروري دراسة مجيع جوانبه

ملختلف أنواع هذه الظّاهرة، و حتديد إطارمُحَدَّد الجتناب مواضع  يءن الرّدمومتييزاجليد 

وبالرّغم من أنّ النّقد ليس علماً وله مناهجه اخلاصّة املختلفة » التّهم. يقول الناقد مندور:

جيب أن خيضع للرّوح  آخر إنساينّ نشاط ككلّعن مناهج العلم الوضعيّ، إلّا أنّ النّقد 

األدب وفنونه:  )مندور، «ىالعلمية، روح الدّقّة والنّزاهة وحترّي احلقيقة وعدم االنسياق مع اهلو

جوهرة األديب وطابعه الشّخصي الذّايت الّذي يشمل  ويتطلّب يف النّقد النّظر إىل(. 131

 والأح دراسة «األديب النّقد» كتابه مقدّمة يف قطب سيد ويعترب كماقسطاً من ميزان النّقد. 

 النّقد وظائف من واملوضوعية، الفنّية آثاره ودراسة وبيئته ومشاعره كارهيب من أفاألد

  (.25-12 :م1882 قطب،). األديب

 دالئل التّناص القرآين املردود

 أن كنمن الضّرورة إبانة دالئل الردّ يف التّناص لتقييم موارد اإلجياب والسّلب منه. فيم

 سبيل املثال:  ىاً منها علبعض نذكر ك،يدة لذلعد أسباب هناك تكون

مي:)وَال تَسُبُُّوا الّذينَ يدْعُونَ مِنْ دُونِ الكر القرآن يف جاء كما كالم؛ال يءوبذ.السّباب 1

 (.120)األنعام: اهللِ فَيسُبُّوا اهللَ عَدْوَاً بِغَريِ عِلمٍ.( 

واهلزل؛ يريد الشّاعر يف هذه احلالة والعياذ باهلل االستخفا  باآليات  .االستهزاء2 

: )قُلْ أباهللِ وَآياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ كتابه كميم يف حمكمية لدوافع نفسية. فقال احلكرال

وبئس ما جاء شعراً يف باب اهلزل هو من أيب نؤاس قوله: خُطَّ  (.66-65)التّوبة: تَسْتَهْزِؤونَ( 

 ".تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبّونْ ى"لَنْ تَنالُوا البِرًّ حَتّ / ي األرْدا ِ سَطْرٌ مِنْ بَدِيعِ الشِّعْرِ مَوْزُونْفِ

جاء يف  كما ببعض؛ والكفر كامببعض التّعاليم واألح .اإلميان3. املوسوعة( 2181 )العبّاسي:

 إلّا كمْنْمِ كيفْعَلُ ذلِ مَنْ جَزاءُ فَمَا بِبَعْضٍ وَتَكفُرُونَ كتابَ)..أفَتُؤمِنُونَ بِبَعْضِ ال :قوله تعالی

وأيضاً)إنَّ الّذينَ (. 05)البقرة ياةِ الدُّنْيا وَيوْمَ القِيامَةِ يرَدُّونَ إلَي أشَدُِّ العَذابِ.(احلَ فِي خِزْيٌ
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 كفُرُوَيرِيدُونَ أنْ يفَرِّقُوا بنَيَ اهللِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَ وَرُسُلِهِ بِاهللِ كفُرُونَي

 (. 152)النّساء:  ..(بِبَعْضٍ

:)إنّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اهللِ لِلذينَ يعْمَلُونَ جاء كما؛ ااجلهل باملفاهيم القرآنية وتعاليمه .1

 (.17)النّساء: السُّوءَ بِجَهالَةٍ..( 

يه رأ حسب كلٌّية واملصاحل الذّاتية، كرتفسري اآليات القرآنية حسب النّزعات الف .5 

ي سَبِيالً( أهْدَ هُوَ بِمَنْ أعْلَمُ فَرَبُّكمْ كلَتِهِيعْمَلُ عَلَي شا كلٌّ:)قُلْ يف قوله تعالی كمااخلاصّ 

 واهلل العليم هو اهلادي إيل سبيل الرّشاد. (.01)اإلسراء:

 سوابق البحث

يف الشّعر العريب  ت دراسات واسعة جدّاً حول ظاهرة التّناص وتطوّرها منها الدّيينأُجنِـزَ

من الباحثني والنّقاد خاصّة  ريكث. وأمّا الزّهاوي فقد انتقده الاملعاصر مبا يشمل العراقي منه

ار. يفية البعث والقيامة وموضوع اجلنّة والنّكيف موضوع املرأة وبعض املواضيع الفلسفية و

مجيل  الباحث عنها كتبرية، فكثمنها قصيدة "ثورة يف اجلحيم" اليت أثارت احتجاجات 

 عامّة دراسات كوهنا م(.1860)مجيل، « الزّهاوي وثورته يف اجلحيم»سعيد حتت عنوان 

يل صدقي الزّهاوي لداود سلوم، الزّهاوي دراسات مج الشّاعر يف أثرالفكرالغريب: منها

ية والزّهاوي بني الثّورة كرية والفاألدب كهلرّشودي، الزّهاوي يف معارونصوص لعبد احلميد ا

مع كلّ ذلك  ولكن. اهلاليل الرّزّاق لعبد املفكر كاتبيلسو  والالشّاعرالف والزّهاوي كوتوالسّ

ال تفي هذه الدّراسات الشّاعر حقّه، خاصّة يف جمال التّناص القرآين،وذلك لتوظيفه آيات 

 وقد نوّع فيها بكافّة أنواع التّناص. كثرية يف أشعاره، 

الشّاعر يف سيور: 

األصل, وقد عر  بالزّهاوي منسوبا إىل بلدة  كرديكبري عراقي وفيلسو  شاعروهو 

أبيه  عند، وهبا نشأ ودرس م1063عام  بغداديف )زهاو( من أعمال والية كرمنشاه. ولد 

يف دارالفنون  سالميّةاإل للفلسفةأستاذا  م عيّن1820عصره. وبعد الدستورعام  علماء عندو

 والفارسيّة بالعربيّةاحلقوق، ونظم الشّعر  مدرسةمث عاد لبغداد وعيّن أستاذا يف  نبولطبإس

ربه. كان أبوه مفتياً، وبيته بيت علم ووجاهة يف العراق. كتب منذ نعومة أظفاره فأجاد واشته

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1863
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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كنت يف صباي أمسّى )اجملنون( حلركايت غري املألوفة، ويف شبايب )الطّائش( »عن نفسه: 

ء( ملقاوميت االستبداد، ويف شيخوخيت )الزّنديق( يلزنعيت إىل الطرب، ويف كهويل )اجلر

إنَّنِي ما  (:131 م:2221 )الدّيوان،صيدة"إحساسايت"، ويقول يف ق«جملاهريت بآرائي الفلسفيّة

سَجَدْتُ يوْماً لِغَريِ/اللِه فَاهللُ وَحْدَهُ مَعْبُودِي. متيّزمنهج الزّهاوي الفلسفي باالستناد إىل علوم 

الطبيعة والظّواهر، وخصوصا نسبيّة انشتاين ومنهجه االجتماعي يف التّحرر واحترام املرأة 

قّة املشاعرونبل اآلراء وجرأة القول وتقديردورها يف بناء الوطن. كما متيّز شعره بالواقعيّة ور

وتبنّي الفكراالشتراكي. والتّحريض على التّحرّر من قيود الدّين والتّقاليد واملفاهيم العتيقة، 

: ثُورُوْا عَلَى العاداتِ ثَورَةَ (222 م:2221)الدّيوان، األقدار" ىعل ىحيث يقول يف قصيدة "حتّ

ري واملنطق وعلم كالتّفسقْدارِ/. حصّل علوم عصره األ حانِقٍ / وَتَمَرُّدُوا حَتَّى عَلَى

 أبوه كان وملّا (.62)فهمي، د.ت.: بزي الشّيوخ فيلبس اجلبّة والعمامة. يتزىي كاناألصول..

توجيه ابنه  إىل ىية فقد سعكردية والكية والعربية والتّرالفارس من كلّاًيتقن إتقاناً جيداً، 

 أمثال الفرس من كبارالشّعراءيه دراسة شعرإل حبّب أنّه كماهذه اللغات. أيضاً إلتقان 

عهدته القيام هبذا العمل  ىوأخذ عل (.21 م:1876 )اهلاليل، يام والفردوسي وسعدي.اخل

العربية( فأتقنه بأسلوب من شأنه أن ميهّد ألبناء العربية  )ترمجة رباعيات اخليام إىل

 ذلك يف اإلجادة كلّأنّه لقد أجاد  التّقرّب من نفسية الشّاعرالفارسي ودخائلها، وحقّاً

أنّ اخليام  ىوير الشّعرالفلسفي، كيزعم أنّ خريالشّعرهو ذل كانو (.167 م:1866 ين،عزّالدّ)

 كان (.21م:1860 يل،مج) "كائناتالفلسفي، فألّف "الواملتنبّي واملعرّي مل يشتهروا إلّا بشعرهم 

فنافس الشّعراء ونافسوه، هجاهم وهجوه، ثري اخلصومات مع الشّعراء واألدباء والنّقاد، ك

 (.02 :م2221 وعكاري، شامي) هؤالء وخاصمه كتّابخاصم العديد منهم ومن ال

وطبيطعته التّناصمفهوم

 تشرّب هو نصّ كلّ إنّ»: كدّةمؤ «النّص علم»كتاهبا " يف كريستيفا "جوليا النّاقدة تقول

التّقاطع »، التّناص هو: ىوبعبارة أخر (.21 م:1887 يستيفا،كر) «أخرى أدبية لنصوص وحتويل

« ، أو هوالعالقة بني خطاب األنا وخطاب آخرىأخر داخل نصّ لتعبري مأخوذ من نصوص

 (.123م: 1807 )تيزفيتان،
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بتوليد  يسمح فهو التّناص، وطبيعة النّص بني وثيقاً ارتباطاً هناك أن فيه الشك ومما

 اجملاالت من جمال أيّ يف نصّ جديد فأيّ»قدمية أخرى نصوص رحم من جديدة نصوص

 )بريدي،عليه  سابقة أخرى ونصوص النّص هذا منشئ بني خالق لتفاعل إالحصيلة ما هو

 (.22 م:1808

 يتبادل فقد معاً، فيهما يتجلّى بل دون النّثر الشّعر الخيصّ أنّه التّناص طبيعة ومن

 الشّعراجلاهلي، طيّات يف احلكم واألمثال فحوى فنرى النّثري، النّص مع الشّعري النّصّ

 كنّا وإن قوانني، ثالثة حتكمه التّناص»أنّ  عزّام حممد يرى هلذا النّثري. العمل وكذلك

 كتّابم، موقع إتّحاد ال2225 )عزام، ،«العمل يف التّناص درجات متثّل القوانني هذه أنّ نرى

 هي: وهذه القوانني (85-81 م:2212الوي، اجملد( )العرب

 واالمتصاص واحلوار. االجترار

مستويات التّناص مها: جوليا  لَمان من أعالم النّقد املعاصراهذا النّمط حدّد عَ ىوعل

 كريستيفا" فقد استخرجت"يستيفا عن النّقد الغريب وحممد بنيس عن النّقد العريب. وأمّا كر

 هي: أمناط ثالثة يف حصرهتا و النّصّ قوانني لتداخل ثالثة

الشّعر  يف ومجاليّاته التّناص كتابه " يف مباركي مجال يرى :)احلوار( الكلي النّفي. 1

نفياً  اليت يتنصّصها النّصوص بنفي املبدع يقوم املستوى هذا يف أنّه»اجلزائري املعاصر": 

 النّصوص هلذه على احملاورة تقوم خاصّة نوعيّة قراءة النّص معىن فيه ويكون دالليّا، كليّاً

 يفكّ رموزالرّسالة الذي املبدع احلقيقي هو الذي القارئ ذكاء من بدّ ال وهنا املتميّزة،

 .(155 )مباركي، د.ت: «األصليّة منابعها إىل ويعيدها

 وأن املأخوذ منه، النّصّ وجود عدم كليّاً،أي نفيّاً منفي يكون الدّخيل املقطع أنّ يعين

 .مقلوبا املرجعي النّصّ معىن يكون

القدمية  العربيّة البالغيّة الدّراسات يف يعر  ما وهو :)االمتصاص( املتوازي النّفي. 2

 املعىن املنطقي نفسه، أي هو املقطع يف املنطقي املعىن يظل حيث أواالقتباس بالتّضمني

 الغائبة. النّصّيّة البنية نفسه هو املوظفة النّصّيّة للبنية

يوظّفها  األصلي النّصّ من جزئيّة بنية الكاتب يأخذ وفيه: )االجترار( اجلزئي النّفي. 3

 أن يالنّف من النّوع هذا يف كريستيفا منه. وتقصد األجزاء بعض نفي مع خطابه، داخل
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 وتعيني النّصّ يف مالحظتها ميكن القوانني وهذه منفيّا النّصّ املرجعي من واحد جزء يكون

 فيها.  التّحوير والتّصحيف موطن

الغريباألدبيفالتّناصنشأة

من  له ملا املعاصرة، النّقدية الدّراسات جمال يف مؤثّر ذا دور التّناص مصطلح أصبح

 رأسهم وعلى الرّواد من لعدد املصطلح، هذا ظهور يف ويرجع الفضل واالنتشار. الذّيوع

 والعَلَم األسبقيّة، صاحب باختني يعتربأن النّقّاد بعض غريأن .كريستيفا وجوليا باختني،

 . ... عن التّناص احلديث يف األول

 لباختني الفضل كان فإذا كريستيفا، جوليا البلغاريّة فهو اجملال هذا يف الثاين العَلَم أما

 ناآل نتداوله الذي املصطلح ذلك وبلورة بوضع أسهمت كريستيفا فإنّ املفهوم، يف وضع

 حتدّد»إذ السّتينات، منتصف يف طرحته حيث املصطلح هذا طرح من أول "التّناص"، فهي

 يهد  تواصلي كالم بني الرّبط بواسطة اللسان نظام توزيع يعيد كجهازعربلساين النّص

)كريستيفا، معه  واملتزامنة عليه السّابقة امللفوظات من عديدة أمناط بني اإلخبار املباشر إىل

 هلذا طبقاً - نصّ وكلّالنّهائية  التّسمية أعطت للتّناص اليت إذن فهي» (.21 م،1887

 بالنّصوص العالقات من سلسلة قائم على لكنّه مستقلّة موحدّة ذاتاً سيكون -التّصور

م: 1881 )السّعدين،« االمتصاص أو بالتّداخل أو بالتّعدد، أو باحلوار، ذلك مت سواء األخرى

70.) 

 فلم العربيّة، يف متعدّد فإنّه اإلجنليزية يف واحد التّناص مصطلح مصطلح أن ورغم

 وصياغات إشكاليّات وواجه املصطلح، تعريب على العرب واملعاصرون املترمجون يتّفق

 (عريب، موقع 2 م:2227 )عطا،وهي:  العرب، الباحثون تناقلها ومفهومه ترمجته حول متعدّدة

 .التّناصية أو التّناص .أ

 .النّصوصيّة .ب

 .املتداخلة النّصوص أو النّصوص تداخل .ت

 .احلاضر أو الرّاهن النّص ويقابلها الغائب، النّص .ث

 .واإلزاحة" "اإلحالل واملزاحة احلالَّة النّصوص .ج
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 التّضمني واالقتباس والتّناص

)إبن  (551 د.ت.: )احلموي،من البالغيني  كثري عند باالقتباس التّضمني مفهوم ختلطا وقد

 عن احلديث يكون أن التّضمني عنعند احلديث  الغرابة . لذلك(223-222 م:1862 األثري،

 (.7 م:2225 )عبد املنعم،أيضا  االقتباس

فيمكن القول بأنّ العالقة بينهما كاجلزء والكلّ،  االقتباس والتّناصأمّا الفرق بني 

 والتناص أعمّ نطاقاً من االقتباس،

 حيث خيصّ االقتباس نصوص القرآن واحلديث فقط.

تناص هو تعالق )الدخول يف عالقة( نصوص مع نصّ :" الفيقول حممّد مفتاح يف تعريفه

 (.118 م:1805 حممد؛ )مفتاح، حدث بكيفيات خمتلفة

 معناه ليشتق منها الصرفية صيغته إىل شبانة التناص جابر ناصر ويرجع

 من االشتقاقية الصيغة هذه حتمله مبا على وزن تفاعل، صرفية صيغة فيقول":والتناص

 لدينا ليمسي عليه، آخرسابق نص يف نص تداخل يعين مبا والتداخل املشاركة معاين

 وتنتهي بالتمازج باملسّ الرقيق تبدأ قد خاصة عالقة الحق،بينهما ونص سابق، نص :نصان

  (.1202 م:2227 ناصر؛ )شبانة، الصعوبة غاية يف أمر بينهما الفصل يبدو حىت الكلي

 وامتصاص التناص، واستلهام أشكال من وأمّا االقتباس عند املغيض تركي: فهو شكل

 )املغيض،جديدين  شعري ونسق سياق ونقله إىل لسياقه وتغيري حتويل قرآين أو لنصّ

 (. 81م؛2222

 الزّهاوي والتّناص القرآين

حيوي ديوان الزّهاوي وجبة وافرة من الدّالالت واملفردات القرآنيّة، فقد استطاع الشّاعر أن 

واسع يف أشعاره ويتناص مع القرآن الكرمي بصور خمتلفة يستلهم من القرآن الكرمي بقدر 

منها االمتصاصي واإلشاري والشّكلي الكامل واجلزئي منه دالليّاً وشكليّاً، ليـزيد أشعاره 

مجاالً وغنی. وهذا إن دلّ علی شيء فإنّما يدلّ علی مدی إميانه وبيئته الدّينيّة، باعتباره 

. وفيما يلي نذكر بيت علم ووجاهة يف العراقيف  أنش مفتياً، و درس عند أبيه حيث كان

 مناذج منها:
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 الكامل كليالقرآنيّة والشّمع التّراكيبالتّناص .1

يري بنيويّ تغ بعد وذلك كاملها،يف هذا النّوع من التّناصّ، يستخدم الشّاعراآلية الشّريفة ب 

نصّ الحق، بعد اقتطاعه من  إىل بذاته كاملمستقلّ و مت نصّ وضع وهو. والدّاللة كليف الشّ

يري أو التّحوير يف بنيته األصلية، بالزّيادة أو النّقصان، التّغ بعد كسياق نصّ غائب؛ و ذل

يري بسيطاً أم معقّدا. وال بأس التّغ هذا كانسواء أ  والتّقدمي أو التّأخري، واحلذ  أواإلضافة

 متباين من موقف للعلماء كان فقد أن نعر  أوّالً آراء البعض حول هذا النّوع من االقتباس،

 .آخر وحرّمه ثالث، وكرهه منهم، وقيّده بعض بعضهم فأباحه الكرمي، القرآن من االقتباس

 السّيوطي: يقول كما املالكي، املذهب أتباع حرّمه وأتباعه، وممّن الشّافعي اإلمام أباحه فمن

 يعين - مذهبنا أهل وأما فاعله، النّكريعلى وتشديد حترميه املالكيّة عن اشتهر وقد

 أمصارهم يف االقتباس شيوع مع أكثراملتأخرّين وال املتقدّمون له يتعرّض فلم -الشّافعيّة 

جيابية منه يف إ مناذج كوإلي (.11م: 1851)السّيوطي، وحديثاً قدمياً له واستعمال الشّعراء

 بعضها مالحظات:

الشّعْرُ دِيوانُ العَرَبْ/ وَالشِّعْرُ ا: فيه يقول: (27-25 م:2221 )الدّيوان، قصيدة الشّعر .11

/ نَعُوذُ بِاهللِ مَعاً/ مِنْ غاسِقٍ إذا كذِبْعُنْوانُ األدَبْ/ يا حَبَّذا النَّقْدُ النَّزِيهُ / مِنْ أسالِيبِ ال

تَبَّتْ يدا أبِي  وَقَبْ/ مَا احلِقْدُ فِي النَُّقْدِ السَّفِيهِ/ غَريُ نارٍ فِي حَطَبْ/ قُلْ أيها الشِّعْرُ مَعِي/

 .كسَبْوَمَا  كهِلَهَبْ/ لَمْ يغْنِ عَنْهُ مَالُهُ / فِي هُلْ

يطلب الزّهاوي أن يدرَسُ ديوانه الشّعري دراسة نقية خالصة حمايدة دون حقد أو 

 كما. كذبزّهاً من أساليب الـمن نقده دون احنياز ىبغضاء. حيث يعتربه عنوان األدب ويتمنّ

: مَلَؤُوا صُدُورَ الصُّحْفِ حِقْداً/ وَاحلِقْدُ (125 م:2221 )الدّيوان، أم نقد"يقول يف قصيدة "حقد 

يشبّهه ف كاذب، من شرّ النّاقد الوتعايل سبحانه باهلل كقَدْ سَمَّوْهُ نَقْدَا/. ويعوذ بعد ذل

مَا خَلَقَ،وَمِنْ  مية: )قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ، مِنْ شَرِّكربالغاسق إذا وقب، استلهاماً من اآليات ال

شَرِّ غاسِقٍ إذا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفّاثاتِ فِي العُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ()الفلق(. ويتمنّي 

مية: )تَبَّتْ يدا أبِي لَهَبٍ كريشبّهه بأيب هلب. فيوظّف اآلية الو التّباب كذب إذا كله بعد ذل

ياً، فيحذ  عبارة" كلياً كلويتناصّ معها ش (.2-1)املسد: ( كسَبَوَمَا  عَنْهُ مَالُهُ ىوَتَبَّ،مَا أغْنَ

"مل يغن"، إىل "أغىن وتبّ" بعد نقل أغلب اآلية األويل" تبّت يدا أيب هلبٍ".ويغري فعل النّفي"ما
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يعبّرعن أمهيته لرسالة  كذامن اآلية الثّانية. ه ىتبقّ ما وسط" كهويأيت بالعبارة" يف هل

 ويف كمايف هذا التّناص خفّة يف املعين  ىوخطورة مسؤولية النّقد. وال نر الشّعر واألدب

 يضاً.أ الشّكل

الدَّهْرُ قَدْ أوْجَعَنا/ بِسَيفِهِ ملَّا  :23(: م2221 )الدّيوان، «ميكريف وداع الوفد ال»قصيدة  .12

/ فِي رُزْئهِ فَمَا غَلَبْ/ ىاألسَ الصَّبْرُ/ تَبَّتْ يدا أبِي لَهَبْ/ قَدْ غالبَ ىأسَ ضَرَبْ/ وَألْهَبَ القَلْبَ

 ى ال خيْشَ /فَيالَهُ مِنْ حادِثٍ/ مِنْ وَقْعِهِ الشَّرْقُ اضْطَرَبْ/ الشّعْرَ إنْ جاءَ مِنَ الشُّعُـ ورِ

/ عِقْدٍ ثَمنِيٍ مِنْ ى عَلَ كاملاسِيسْطَعُ  احلَرْبِ سَيفٌ ذُو شُطَبْ//نِ  مَعْمَعا فِي كأنّهُاللّبَبْ/ 

 إذا وَهامَةٍ/ كذَبْناقدٍ إذا  /لِّ كـلَبَبْ/ أُعِيذُهُ مِنْ شَرِّ  ىعَلَ لُؤْلُؤٍ مِنْ/  قاِلدَةٌ كأنّهُهَبْ/ ذَ

/ وَغاسَقٍ إذا وَقَبْ. شُطب: اخلطوط يف السّيف. مَعمَعانِ: الشّدّة. اهلامة: نوع من البوم زَقَتْ

 . صاحت: زقت. اخلربة كنتألف القبور واألما

رية. متغ وداللة آخر بشكل كنالزّهاوي التّناص السّابق يف هذه القصيدة وليعيد 

رحيله، وبعدها ميدح  للبلد قدّر كوالدّهرالذيالقصيدة حول نعت فيصل األوّل متأوّهاً له يش

تأوّه الشّاعر يصَلٌ/ فَإنَّهُ نَجْمٌ غَرَبْ. املالحظة هنا هي فَ كابنه غازي األوّل، فيقول: أمَّا املَلِ

يلعنه ف كلالفناء للدّهرالذي قدّر رحيله هبذا الشّ وأسفه الشّديد علی امللك فيصل حتی متنّی

اجلزء الثّاين من القصيدة حول شأن الشّعر  قائالً: تبّت يدا أيب هلب؟! ومن مثّ ينتقل إىل

 إذا غاسق شرّ ومن كاذب ناقد كلّومزنلته الرّفيعة حيث يشبّهه بالسّيف ويعِيذه من شرّ 

ياً وداللياً، فال بأس كلهذا التّناص مسبقاً يف قصيدة "الشّعر" بصورة جيدة شكرّر  كما ب،وق

 ية.ثان ذلك كدبه هنا أن يؤ

 كيا أرْضُ مَاءَ (:201 م:2221 )الدّيوان،« ليلةٌ عاصفةٌ»يقول الزّهاوي يف قصيدة .13

يا غُيومُ وَ/ كيزَوابِعُ اهْجَعِي/ وَيا بُرُوقُ أَمْسِيا سَماءُ أَقْلِعِي/ وَيا قَوارِعُ اهْدَئي/ وَيا وَ/ ابْلَعِي

إقْشَعِي/ قَدْ بَلَغَ السَّيلُ الزُّبَي/ وَلَمْ يدَعْ مِنْ مَوْضِعِ. املفردات: الزّيب: ج الزُّبية ال يعلوها ماء. 

 وبلغ السّيل الزّيب: مثل يضرَب عند اشتداد األزمة وبلوغها حدّ االنفجار.

رية من البالد وسبّب خسائر فادحة فيها. حيث كثق مناطق القصيدة حول سيل أغر

)وَقِيلَ يا  مية:كريقول: بِمِثْلِ هَذا السَّيلِ فِي/ أعْمارِنا لَمْ نَسْمَعِ/. يستلهم الشّاعر من اآلية ال

يِّ وَقِيلَ بُعْداً يا سَماءُ أقْلِعِي وَغِيضَ املَاءُ وَقُضِيَ األمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَي اجلُودِوَ كأرْضُ ابْلَعِي ماءَ
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إيقا  نزول املطر وامتصاص األرض  حيث دعا النيّبّ نوح  (.11)هود: لِلْقَوْمِ الظّالِمنِيَ( 

القصيدة يطلب من اهلل سبحانه  هذه يف احلالة هي كمااملاء لنجاته ومن معه من األبرياء. 

القرآين، لينقذ النّاس من هذه املصيبة. واملالحظة الوحيدة يف هذا  بنفس املعىن وتعاىل

 ى" حتّكمي وتأخري ملفرديت" ابلعي ماءتقد كلش ىمية علكرالتّناص أنّه يغري جزءاً من اآلية ال

سياق شعريّ البدّ منه منتهياً بقافية الياء؛ بعد حذ  عبارة  يغري األسلوب القرآين إىل

تستمرّ حالة الدّعاء تبعاً  ىة الثّانية "ويا مساءُ أقلعي" دون تغيري حتّ"وقيل". مثّ ينقل اجلمل

مية كرية تغيري اآلية المسؤول متحماّلً مطلوب كلبش اقتباس املعىن ى. فنراألوىل للجملة

 ياً.كلش

قَدْ وَلّدَ احلِرْصُ  (:161م: 2221)الدّيوان،« كربىال مشهدٌ من احلرب» للشّاعر قصيدة .14

 حَرْباً/ بنَيَ الوَرَي وَخِصامَا/ وَشَبَّتِ احلَرْبُ ناراً/ عَمَّتْ تَرُوعُ األنَامَا.

من عادة الزّهاوي متنّي اخلري واألفراح والساّلم واألمان جملتمعه وبالده وذمّ احلرب 

الصّلح بسبحانه وتعايل  يعقبها من ويالت وخسائرفادحة. وبعد هذا الذّمّ، يدعو اهللملا دائماً 

 كونِيعَلَينَا/ بَرْداً وَ كونِيالسّواء فيتمنّي ويقول: يا نَارُ  ىعل البالد و اجملتمعات كلّوالساّلم ل

 . ثائِراتُ مَدافِعٌ/ وَصَقْعٍ أرْضٍ كلِّ/ فِي  ساَلمَا

. (68)األنبياء:  (يمَإبْراهِ ىعَلَ وَساَلماً بَرْداً كونِييا نارُ  قُلنا) ميةكرمستلهماً من اآلية ال

 كان كمااألبرياء،  ىعل وسالماً برداً كونفردة "النّار" ويريدها أن تمبن احلرب عفيعبّر 

  مجلة "قلنا" مثّ املفردتني حذ بعد"كوينبريئاً. مشرياً إيل العبارة"يا نار   يمإبراه

ياً كليوظّفها داللياً بأفضل صورة، وأمّا ش وهبذا". كوين"برداً" و"سالماً" باضافة "علينا" و "و

 هبا. فال بأس

  اجلزئي كليالتّناصّ الشّ .2

 نصّ من متقطّعة الحق، نصّ يف كتملةيب جزئية غري مكو هو وضع عبارات أو مجل أو ترا

ري التّامّة. و غ اجلمل أو اجلمل أشباه أو كلماتاقتباس بعض املفردات أو ال ىعل قائم غائب،

 متناثرة كلماتية و بني إيراد أجزاء أو اآل كاملني إيراد نصّ قرآينّ بب فرق كهنا يدكبالتّأ

يبيّة منها، جيب أن توضع بني قوسني ليشار أنّها من القرآن كيراد آية أوعبارة ترإ ففي. منها

 يف اإلساءة دون كرمبت ياق األديب بداللة جديدة ومعىنالسّ ختدم عندما كمي، و ذلكرال
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جيب رعاية أصول النّصّ  كيته، و لذلقدس و كرامتهالقرآينّ و دون املساس ب يف النّصّتوظ

 املقدّس و االلتزام مبضمونه السّاميّ. ومايلي منوذج إجيايب منه. 

يقول: أسْرَفْتَ يا إبْلِيسُ فِي ( 211-213 م:2221 )الدّيوان،يف قصيدة" إبليس" .21

 ىبِرَبِّ هَذا النّاسِ/ أغْوَيتَنِي مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَدْرَجْتَنِي/ مُسْتَحْوِذاً حَتَّ كالوَسْواسِ/ فَأعُوذُ مِنْ

تُوَسْوِسَ فِي صُدُورِ النّاسِ/ ما لِي سِوَي  ى/ حَتَّىغِنَ أنْفاسِي/ال تَسْتَرِيحُ وَأنْتَ عَنْهُمْ فِي ىعَلَ

 طاسِ.ي القِرْعَلَ كتُبُهُدَمْعٍ يفِيضُ نَدامَةً/ مَا سَوْ َ أ

قناعته السّليمة من هذا  ىمي وإن دلّ فإنّما يدلّ علكروهذا استلهام ممتاز من القرآن ال

يم، فيعوذ بربّ النّاس حتّي يقي نفسه باللجوء إليه من شرّ الوسواس باعتباره الق كتابال

ريالرّجوع )اخلنّاس( الذّي يوسوس يف صدورالنّاس من اجلِنّة والنّاس، بعدما يعتر  كث

ري من اللذين أغواهم الشّيطان دون كثالنّفس وخطورة دورالشّيطان السّليب، خالفاً ل بضعف

دمع النّدامة. وهو تناصّ رائع باحلذ  واإلضافة موظّفاً اآليات بيض عيناه تف كنباهة. ولذل

نّاسِ الذّي مية)قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ،مَلِكِ النّاسِ،إلهِ النّاسِ، مِنْ شَرِّ الوَسْوَاس ِ اخلَكرال

 النّاسِ مِنَ اجلِنَّةِ وَالنّاسِ( )النّاس(. يوَسْوِسُ فِي صُدُورِ

 اإلشاريالقرآنيّة والتّناص املفرداتومع املطعاين التّناص .3

 اإلشارة، فقد طريق عن قرآين لنصّ الشّاعر استحضار على التّناص من النّوع هذا يقوم

وقد  الغائب، والنص احلاضر النّص بني تصل قرائن أو عالمات أو إشارات على يعتمد

 القرآنيّة التّناص باملعاين ويعدّ اللفظ. دون املعىن وإيراد التّصريح دون اإلمياء على يعتمد

 حيث القرآين، اخلاطئ للنّص التّأويل شرك يف الوقوع خشية التّناص أنواع وأصعب أدقّ من

 الفنّيّة ألداته القدمية وإخضاعها باللغة التاّلعب على الشّاعراملبدع قدرة خالله من تظهر

 جديد. لغوي بناء يف تشكيلها معيداً اللغة تلك بصهر فيقوم اخلاصّة.

بالواقع، يذهب الظنّ يف اإلشاريّ بأنّه: التّناصّ األفضل حيث يُصانُ فيه الشّعر من 

بالطّبع بعيد عن التّحدّي له مع احتفاظه باجلوهرة الدّالليّة عن طريق  فهوالتاّلعب باآليات 

اإلشارة املركّزة باالعتماد على لفظة واحدة أو اثنتني غالبا. مبا يتميّزبالقدرة الكبرية على 

التّكثيف و اإلجياز مع الدّقّة يف التّعبري، حيث تثري املفردة املستحضرة مشاعر املتلقّي. وهذه 

 ابية منه: مناذج إجي
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سَنُشِيدَنَّ  (:377 م:2221 )الدّيوان، يقول الشّاعر يف قصيدة "ذِمّة السّيف والقلم" .31

مُعْتَصَمْ/ حَصْحَصَ احلَقُّ الغُبا رٌ  بِاهللِ كذ لِ/مَجْدَنا/ بَعْدَمَا انْهارَ و َانْهَدَمْ/ وَلَنا فِي جَمِيعِ 

  .عَلَيهِ وَال قَتَمْ/

الصّراع الدّائم بني اجلهل والعلم طول التّاريخ، وحيدّد بالذّات الربهة ى يشري الشّاعر إل

 الوراء والتّخلّف والرّجعية، فيدعو اجملتمع إىل فأردته إىلباالنـهيار الزّمنية اليت عمّت البالد 

 باهلل باالعتصام وذلك العلوم كتسابا ىيم وحيرّضه علالعظ مبجده كرهيذو اجلهل كافحةم

يعد جمتمعه بانتهاء الليل املظلم  كيمه القيمة اليت تنريالطريق للبشرية. وبذلوتعال سبحانه

 ىوَمَضَ (:370-377 م:2221 )الدّيوان،جديد مبشّراً باخلري والتّقدّم. فيقول  العابس وبدء فجر

 اهلِمَمْ.اللّيلُ عَابِسَاً/ وَبَدا الصُّبْحُ وَابْتَسَمْ/ إنّمَا نَهْضَةُ األُمَمْ/ هِيَ مِنْ يقْظَةِ 

وخياطب شعبه بصعود القمم ومدارج الرّقيّ وإعادة اجملد املهدَّم معترباً العقل أفضل 

 كتسحاًيظهر احلقّ م وبذلك/. كمْريُ مَنْ حَخَ إنّهُ/ كمَاًألمور: نَبْتَغِي العَقْلَ حَايف ا كمحَ

نَ حَصْحَصَ احلَقُّ أنا مية: )قالَتْ امْرَأةُ العَزِيزِ اآلكرراجلهل، بعد استلهامه من اآلية الغبا

وتناصّه مع العبارة "حصحص احلقّ"  (،51)يوسف:رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإنّهُ لَمِنَ الصّادِقنِيَ( 

ياً( وبصورة إجيابية. حيث استخدم الداللة القرآنية هذه بأحسن صورة شكل)جزئي كلبش

حقّ،  ىعل يءالرب  النيّب يوسفني احلقّ بأنّ تب ذلك وبعد مشتبهاً، كانباعتبارأنّ األمر 

 اجلهل والسّنن البالية. مكافحة هو البالد يف التّقدّم أساس أنّ كما

 م:2221 )الدّيوان،يتحدّث الشّاعر عن املوت والغربة يف قصيدة "الغريب املُحتَضَر" .32

أن  /. إىلأجْلِي مِنْ حَوَالَيَّ كييبْ ىأمُوتُ بَعِيداً عَنْ دِيارِي وَعَنْ أهْلِي/ فَمَنْ يا تُرَ: قائالً (371

 ىتُرابٍ فَإنَّنِي/ سَأرْجِعُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِي إلَ مِنْ أصْلِي كانأصله: إذا  يقول حول رجوعه إىل

 أصْلِي. 

 رقّة من كييبدي الشّاعر لنا حالته اخلاصّة املؤملة يف غربته عند املوت، بعد أن يشت

الدّفن بعيداً عن األهل واألحباب ومن يرقّ  ىحتّ كراتالسّيم التّابعة هلا منذ واملراس احلادثة

أصله وهو التّراب  يستويل عليه اخلو . وبالتّايل، يعتر  بالرّجوع إىلف كاءً،له قلبه ب

 تُرَابَاً وَعِظَامَاً أإنّا لَمَبْعُوثُونَ أوْ آباؤنَا األوّلُونَ،قُلْ كنّامية: )أإذا مِتْنَا وَكرمستلهماً من اآليات ال

 بَشَرٌ أنْتُمْ إذا ثُمَّ تُرابٍ مِنْ كمْ"وَمِنْ آياتِهِ أنْ خَلَقَ(. 10-16)الصّافات: نَعَمْ وَأنْتُمْ داخِرُونَ" 



  611

يقُولُونَ أإذا مِتْنَا  كانُواو: )وَ (،11 )فاطر:( تُرابٍ مِنْ كمْ، و: )وَاهللُ خَلَقَ(22 :)الرّومتَشِرُونَ( تَنْ

يوْمٍ  ىنيَ وَاآلخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إلَاألوَُّلِ إنَّ األوّلُونَ،قُلْ آباؤنَا أوْ لَمَبْعُوثُونَ أإنّا وَعِظامَاً تُرَاباً كنّاوَ

ياً دون كلمي بأحسن صورة داللياً وشكروهبذا يتناصّ مع القرآن ال (.52-17)الواقعة: مَعْلُومٍ( 

جوع واجلمع يف يوم معلوم، مفردة "التّراب" و"البعث" مثّ الرّ أية مالحظة، بعد أن يشري إىل

 وهذه هي من أصول ودواعي اإلميان. 

الشّاعر صاحب امللحمة املعروفة  كرىبذ« أتينا مُحتَفِلني»يشيد الشّاعر يف قصيدة  .33

فَتْحَاً  كانَأنْتَ فِي شِعْرٍ  (:522 م:2221 )الدّيوان، ري فردوسي، قائالًكباإليراين ال "الشّاهنامة"

 يا فِردَوسِيُّ مُحْتَفِلِينَا.  كينا/ بَعْدَ ألْفٍ مِنَ السِّننيَ أتَينا/ بِاخلالِدِ كمُبِيناً/ وَاحِدٌ مِنْ أولئ

فردوسي البنّاء يف الثّقافة اإليرانية خاصّة يف عامل الشّعر  دور إىل يشري الزّهاوي

األدب الفارسيّ بفتح  ىطوّر الذي طرأ علواألدب. وهنا يشبّه عمله البنّاء يف عامل الشّعر والتّ

مُبِينَا(  فَتْحَاً كمية: )إنّا فَتَحْنَا لَكرية للمسلمني، فيوظّف اآلية الالنّهائ والنّصرة كةم

 «.فتحاً مبيناً»العبارة  رياً إىلمش وداللة كالً، خريتوظيف ش(1)الفتح:

شَبَحُ املَوْتِ زارَنِي فِي مَنامِي/ : (72م: 2221 )الدّيوان،« شبح املوت» ويقول يف قصيدة .34 

 يتُ/. عَفْرِ كأنّهُ ىينَيهِ نا/ رٌ تَلَظَّعَ وَفِي كاشِرَاًأُمِّ ظَهْرِهِ تابُوتُ/ جاءَنِي  ىوَعَلَ

يارته يف املنام، ز كانت. وإن ىتلظّ ينيه نارع يف كاشريشبّه الزّهاوي املوت بعفريت 

 خوفاً لعلّه مؤمن كلّخيشاه  كما قبل من كهيسل مل اًية سليمة خيشي عندها طريقرؤ كنّهاول

 السّعداء من كونيوم النّشور لذنوبه أو إسرافه يف أمور الدّنيا، راجياً أن ي احلساب عسرة من

، اليصاْلها إلّا ىتَلَظَّ ناراً كمْمية: )فَأنْذَرْتُكريداً عن األشقياء. وهو تناص مجيل مع اآلية البع

  (.16 -11)الليل:  (ىوَتَوَلَّ كذّبَ، الذي ىاألشْقَ

يف هذه القصيدة، يوظّف الزّهاوي (: 163 م:2221 )الدّيوان، «طاغية بغداد»قصيدة  .35

األوضاع الرّاهنة يف اجملتمع العراقي  ىعل ويطبّقها كملهابأ  نوح سورة يف كرميةاآليات ال

 يف معانيها مستلهماً القرآنية املفردات من كثريويستعمل ال. ويقارنه مع قوم سيدنا نوح

 األغراض. ىشتّ

( فتاة مسيحية عفيفة ثرية طيبة احملتد 1بطل القصّة يف هذه القصيدة هي)سارة( )*

ووقعت  وإحسان حتمي اليتامي. وقد أوتيت من مجال الوجه ما مل تؤته فتاة، من سراة علم
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 ورفضها حبّها يف باشا ناظم العثماين الوايل لوقوع كوذل بسبب هذا اجلمال يف بالء عظيم

. وعلى أثرعزل ناظم كثريةوالية الطاغية مصائب  طيلة فعانت. له وتصدّيها احلبّ هلذا

 باشا، نظم الزّهاوي قصيدة بعنوان )طاغية بغداد( يقول:

/ فَتاةٌ وَتِلْك" سارَةٌ" اسْمُهَا/ اشْتِهارَا العَفا ِ أمْرِ فِي كسَبَتْ/ فَتاةٌ تَصُونُ لِمَا كاًرامَ هَتْ

/. وقد بلغت من احلسن درجة تسحر النّاظرين وتزيل عقوهلم، األقْطارَا طَبَُّقَ صِيتاً رُزِقَتْ

. النّجل: مجع جنالء العني بِسُكارَي هُمْ وَمَا كارَيجْلَ/ سُفيقول: تَحْسَبُ املُبْصِرِينَ أعْينَها النَّ

 الواسعة احلسناء.

 اجملرمون يعاقَبُ حينما القيامة يوم لوصف نصّ هي «بِسُكارَي هُمْ وَمَا كارَيسُ» والعبارة

وهو تناصّ  كارىس كأنّهمالنّاس و ىلّ ذات محل محلها من شدّة العذاب اإلهلي وترك وتذهل

 حَمْلَهَا حَمْلٍ ذاتِ كلُّ وَتَضَعُ أرضَعَتْ عَمّا مُرْضِعَةٍ كلُّ: )يوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كرميةمع اآلية ال

هنا حيوّر الشّاعر (. 2)احلجّ:  (شَدِيدٌ اهللِ عَذابَ وَلكِنَّ كارَيوَمَا هُمْ بِسُ كارَىالنّاسَ سُ ىرَوَتَ

 عندما كرهمس إىل الشّديد العذاب عند القيامة يوم النّاس كرمتاماً فيصف حالة س املعىن

 من الطّاغية قائالً: "سارة"ختوّ   ويتابع القول مشرياً إىل .عينيها جبمال يسحَرون

البَياضُ اصْفِرارَا/. وهذا تناص مع اآلية  كتَسَىأوْجَسَتْ خِيفَةً، تَغَريَمِنْهَا/ وَجْهُهَا فَا .36

 تَخَفْ ال خِيفَةً،قَالُوا مِنْهُمْ فَأوْجَسَ..املُكرَمنِيَ، إبْراهِيمَ ضَيفِ حَدِيثُ ك: )هَلْ أتاكرميةال

  (.20و21)الذّاريات: ( عَلِيمٍ بِغاُلمٍ وَبَشَّرُوهُ

 من ويستمدّ املالئكة، ضيوفه كرعندما أن  ختوّ  النبّي إبراهيم يشري الزّهاوي إىل

: بتغيريعبارة كوذل بأمجل صورةحوارياً  فيغرياملعىن سارة، ختاو  مع ليقارنه املعين هذا

بغداد ، حينما طاردها الطّاغية بعد فرارها من «أوجست خيفة» إىل «خيفة منهم أوجس»

ليصطادها بقوات الشّرطة فشعرت باخلو  الشّديد وتغري لون وجهها. وال بأس يف هذا 

 .القيمة القرآنية بالدّالالت املخاطب كرالتّوظيف بعد أن يذ

 كواعِبَاً فِيهَا إنَّ/ عنّا كسالني مثّ يصوّر لنا هذا املشهد خماطباً الطّاغية: سر جليالً إىل

بَنَانَاً تُحَرِّدِهَاقَا كأسَاًواً وَ/.إنَّ فِيهَا لَهْأبْكارَا  (165م: 2221 )الدّيوان،. ..األوْتَارَا ك/ وَ

مدينة  بغداد ليست دار استهتار، وحييله إىلأنّ بالتّايل يستهزئ بالطّاغية ويصف له 

 مع هبذا فيتناصّ اجلنّة، رياض من روضة وكأنّها يصفها أن بعد( 2)* اليونانية كسالني
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        (دِهاقا كأْسَاًأتْرَاباً، وَ كواعِبَحَدائقَ وَأعْناباً، وَ )إنَّ لِلْمُتَّقنيَ مَفازاً، كرميةال اآليات

. واملالحظة (36-35)الواقعة: (كاراً. وأيضاً )إنّا أنْشَأناهُنَّ إنْشاءاً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أبْ(31-31 )النّبأ:

". دهاق" كمفردةسلوب والداللة األ ناحية من الكرمي بالقرآن ختتصّ مواصفات كهي أنّ هنا

فيستهتـر هبذا الطاغية الذّهن أنّها ختتصّ باملتّقني،  إىل يتبادر" دهاقاً كأساً" نذكر فعندما

 حيث إنّه ال يستحقّ أن يتصرّ  كيفما يشاء بقدرته يف بغداد..

 التّناص االمتصاصي .4 

صياغة جديدة يف نصّ  إعادته إىل و كرتههو: استلهام مضمون نصّ سابق أو مغزاه أو ف

 و امتصاص بشكل بل السّابق، النّصّ من مفردات أو ألفاظ ذكر دون من كونجديد قد ي

. وهو من أصعب أنواع التّناصّ و أعمقها حيث تظهر من خالله ىاملغز أو الفكرة تشرّب

 مقدرة الشّاعر بتالعبه يف اشتقاق املفردات لصنع لغة حديثة بدل اللّغة القدمية مع خلق

ياً بعيداً عن التاّلعب قرآن كونيانة من املزالق حينما يص أكثرها و كمايد، جد كريّمضمون ف

 :منه منوذجاً كيوإل. القرآين كلباألسلوب و الشّ

ية ويطلب من الفلسف كرتهإنّ اغتنام الفرص هو أصل جذريّ يف مبدأ الزّهاوي وف .41

« عِش رَغَدا»اإلنسان العيش رغَداً وجذالً وفارغاً من اهلموم طالباً للذّة فيقول يف قصيدة 

 أنّ من كيستدلّ بذلو/. كمَداعِشْ رَغَداً عِشْ رَغَداً/غَريَ مُقاسٍ  (:85: م2221 )الدّيوان،

 كلَمُ أينَ/ سَوْ َ يأتِييدري أين وميت؟ فيقول: وَأنْتَ ال تَعْال كنيرحل، ول وأن البدّ اإلنسان

 ي/ بَلْ أنْتَ ال تَدْرِي أتَرْ/ دَي بَعْدَ عامٍ أمْ غَدَا. الرَّدَ

 كانعناصرها الثالثة وهي الزّمان وامل يكشف عنظاهرة املوت و هنا الشّاعر كديؤ

القدرة  ىمية ومها: "أين/أي" و"غداً"، للدّاللة علكرمفردتني من اآلية ال يتها. فيشري إىلوحتم

مية: كرمستلهماً من اآلية ال بافتقادمها، اإلنسان وضعف" كنةمالزّ" عنصري كهاإلهلية بامتال

يمٌ خَبِريٌ( عَلِ اهللَ إنَّ تَمُوتُ أرْضٍ بِأيِّ نَفْسٌ تَدْرِي وَمَا غَداً كسِبُوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذا تَ. )..

  (.31)لقمان: 

 فِي املَوْتِ وَهَلْ/ مِنْ أحَدٍ قَدْ خَلَدَا.مثّ يتابع القول: ال رَيبَ  .42

مية بأحسن وجه كرالعنصر الثّالث لظاهرة املوت ويستلهم من اآليات ال فيشري هنا إىل

 وَإنَّمَا املَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كلُّ": )نفس كلّعبارة"  إشارياً بتوظيف مفردة" املوت" مع اإلشارة إىل
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 كلُّو: ) (،35)األنبياء: لُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ املَوْتِ( ك.) ..(105")آل عمران: يوْمَ القِيامَةِ أجُورَكمْ تُوَفُّونَ

قُلْ إنَّ املَوْتَ الذّي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإنّهُ (.)57: كبوت)العنينا تُرْجَعُونَ(إلَ املَوْتِ،ثُمَّ ذائِقَةُ نَفْسٍ

 (.70)النّساء: ي بُرُوجٍ مُشيدةٍ( فِ كنْتُمْ وَلَوْ املَوْتُ ككمُيدْرِ كونُوا،)أينَمَا تَ(0)اجلمعة: (كمْماُلقِي

 الزّهاوي واملرأة؛ واملالحظات السّلبية .5

 كان و ،تولّى املناداة بزنع احلجاب الزّهاوي والرُّصايف حني اشتدّت أزمة احلجاب والسّفور

 كانخر مع احلجاب. يومها فريقني: فريق مع السّفور وآ يون منشقنّي إىلالعراق املثقّفون

 بالزّندقة متنوّر كلّينادي حبرية املرأة متحدّياً تيار احملافظني الذين يدمغون  الزّهاوي

: أسْفِري فَاحلِجابُ يا ابْنَةَ "أسْفِري ". يقول يف قصيدته املعروفةوالكفر واهلرطقة واملروق

التَّجَدُّدِ ماضٍ/ فَلِمَاذا يقَرُّ هَذا القَدمِيُ؟/.  ىإلَ شَئٍ كلُّفَهْرٍ/ هُوَ داءٌ فِي االجْتِماعِ وَخِيمُ/ 

يقول: مَزِّقِي يا ابْنَةَ العِراقِ  "احلجاب والسّفور"ويف قصيدة أخري (.235 م:1820 )الزهاوي،

 كذّابا حارِساً كانَاحلِجَابا/ وَأسْفِري فَاحلَياةُ تَبْغِي انْقاِلبا/ مَزِّقِيهِ وَأحْرِقِيهِ باِل رَيثٍ/ فَقَدْ 

 (.335 م:1820 الزهاوي،)

يقول: هَزَؤُوْا بِالبَناتِ وَاألمَّهاتِ/  (76م :2221 )الدّيوان،ويف قصيدة "هَزَؤُوْا هبنّ"  .51

 وَأهَانُوْا األزْواجَ وَاألخَواتِ.

ري من كث يف كانتيصف الزّهاوي جمتمعه املتخلّف بعدم رعاية حقوق املرأة حيث 

 اًيشاء الزّوج بعدما قضت نفس احلالة عند األبوين باعتبارها بنتيفما كرة األحيان مسيّ

يت، أو الب خارج العمل يف هلا رأي ال كمارة، ال حقّ هلا يف اختيارالزّوج وتقريراملصري. مسيّ

 ُّ كنية إلّا البعض منهنّ. وهلذا يقول: هَزَؤُوْا بِالبَناتِ وَاألمَّهاتِ.. ولالعائل األمور يف كمالتّح

 السّبب أنّ الوقت يف كاحلجاب،أمور  يقع يف اخلطأ حينما يعيد األسباب إىل يالزّهاو

ية يف احلياة والدّين والقضايااإلجتماعية. فيقبّح احلجاب كونالنّظرة ال يعود إىل األساس

 ويعتربه حجابا للعقل والفكر ومن عوامل التّخلّف قائالً:

بنَيَ الفَتاةِ وَالنّسَمَاتِ/ إنَّ هذا إثْمٌ أُقبِّحُهُ مَا/ يفٌ/ حالَ كثِإنَّ هذا احلِجابَ قَبْرٌ  .52

 .(76 :م2221 )الدّيوان، فِي اآلياتِ جاءَ حَضٌّ عَلَيهِ

ين! والسّؤال، الدّ كاماملالحظة السّلبية هي أنّه يعترب احلجاب إمثاً وأمراً خارجاً عن أح

اوي؟ وهو يدعّي أنّ هذا األمر يقصده الزّه ما هو إطار احلرية إزاء احلجاب والسّفور الذي
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اآلية  وأجاب عنه يف كقد حدّد ذل آنأنّ القر ىنر كننامي! ولكرمنحول مل يأت يف القرآن ال

 كنيَ يدْننِيَ عَلَيهِنَّ مِنْ جاَلبِيبِهِنَّ ذلِاملُؤمِن وَنِساءِ وَبَناتِك كمية: )يا أيها النَّبِيُّ قُلْ لِأزْواجِكرال

)وَقُلْ لِلمُؤْمِناتِ  وأيضاً:(. 58 )األحزاب:نَ اهللُ غَفُوراً رَحِيمَاً(كاأنْ يعْرَفْنَ فاَل يؤْذَينَ وَ ىأدْنَ

يغْضُضْنَ مِنْ أبْصارِهِنَّ وَحيْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَال يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَليضْرِبْنَ 

يف ك ىفنر (.31)النّور: ال يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أوْ آبائِهِنّ..( جُيوبِهِنَّ وَ ىبِخُمُرِهِنَّ عَلَ

حدود احلجاب يف سورة األحزاب قائالً: قُلْ.. وَنِساءِ املُؤمِننيَ يدْننِيَ  كرمييعني القرآن ال

ؤْمِناتِ يغْضُضْنَ مِنْ وَقُلْ لِلمُ»ية يف سورة النّور: ثان كديؤو كماعَلَيهِنَّ مِنْ جاَلبِيبِهِنَّ..

ية النّها يف كنّهول« أبْصارِهِنَّ... وَليضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَي جُيوبِهِنَّ وَال يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلّا..

أن تتزوّج مع رجل سوء  ىحينما يصوّر املشهد الذي يظلم فيه اجملتمع املرأة حيث جيربها عل

 صورة قائالً : قاسٍ وهي ذات رقّة، يتناصّ بأروع 

زَوَّجُوها مِنْ غَريِ مَا هِيَ تَرْضَي/ مِنْ غاُلمٍ غَمْرٍ أخِي سَيئاتِ/ إنَّها تُبْدِي رِقَّةً وَهْوَ  .53

 (.76م: 2221 يوان،الدّ)/ الفَتاةِ كلِتِلْ ىيقْسُو/ لَيسَ هذا الفَتَ

لِلْخَبِيثاتِ فِي الشُّرْ/عَةِ يستمرّ بالقول: اخلَبِيثُونَ و كيفرز هذه الفتاة عن ذل كفبذل

وهوتناصّ « اخلَبِيثُونَ والْخَبِيثات وَالطّيبُونَ والطيبَات»مفردات  وَالطّيبُونَ لِلطيبَاتِ. فيشري إىل

مية بأفضل صورة:)اخلَبِيثاتُ لِلْخَبِيثنِيَ وَاخلَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَالطَّيباتُ لِلطَّيبنِيَ كرمع اآلية ال

 (. 26)النّور: ميٌ(كرِيقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ  مِمَّا مُبَرَّؤونَ كلِلطّيباتِ أولئ وَالطَّيبُونَ

مثّ يعود ويقارن املرأة الشّرقية مع نظريهتا الغربية ويريد التّساوي هلا مع الرّجل يف 

 قائالً:  (337م: 2221)الدّيوان،« املرأة والرّجل»قصيدة 

نيِ يشْتَغِلُ/ال يفْضُلُ املَرْأةَ املِقدامَةَ الرَّجُلُ/. وهذا صحيح أنّ اجلِنْسَ كالفِي الغَرْبِ حَيثُ 

جنب زوجها ملساعدته إلّا  يت جنباً إىلالب خارج العمل للمرأة تسمح كانت ما كالظّرو  أنذا

تساوي احلقوق بينها وبني الرّجل. فهذا موضوع  ىيت ال يدلّ علالب خارج العمل كنالقليل، ول

 منهما كلّق بعلم النّفس واالجتماع وال يسع اجملال هنا للبحث فيه. وخالصة األمر أنّ ليتعلّ

صيانتها  ىعل وأصرّ املرأة كرامة، احتفظ بدولياً، و منذ جاء اإلسالمر  هبا معتَ حقوقاً

وإعالء شأهنا رغم القراءات اخلاطئة له. وبعدها يقبّح الوضع يف الشّرق فيقول يف 

 (:337 م:2221 )الدّيوان،قصيدة"املرأة والرّجل" 
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 يشْتَعِلُ.  كالنّارِنيَ يافِعَةً/ وَالشّيبُ فِي رَأسِهِ السِّتِّ ذُو تَزَوَّجَ قَدْ كمْ .54

مية داللياً كرمي فيحوّر اآلية الالكر القرآن مع رائع لكويف النّهاية يتناصّ الزّهاوي بش

مية: )قالَ رَبِّ إنِّي كرمفردات"الشّيب والرّأس واالشتعال"، مستلهماً من اآلية ال مشرياً إىل

ويعين بصاحب  (.1)مرمي: ياً( شَقِ رَبِّ بِدُعائك كنْوَهَنَ العَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيباً وَلَمْ أ

شر   ى. حيث يظلم البعض الفتاة اليافعة حقّها وهو شيخٌ عجوز علياكرالقصّة النيّبّ ز

 الرّحيل.

وأمّا حول تعدّد الزّوجات فيقول يف "قصيدة ضلّوا وأضلّوا:" ظَنَّ النّساءَ رِجَالٌ/  .55

/ وَأنَّهُنَّ مَتاعٌ/ لَهُمْ مِنَ النَّفْسِ خيْلُو/ يوا/ نٍ لَيسَ يهْدِيهِ عَقْلُكحَصِنْفَاً أذاهُ حيِلُّ/ وَأنَّهُنَّ 

 كفِلُوتُمَلُّ/ وَأنَّهُنَّ ظُرُو ٌ يرادُ مِنْهُنَّ نَسْلُ/ لِأرْبَعٍ مُحْصِناتٍ/ مِنْهُنَّ ي ىوَأنَّهُنَّ مَلَذّا/تٌ تُشْتَهَ

 .(316 م:2221 يوان،الدّ) جَهْلُ تَأمَّلْتَ إذا/ مِنْهُمْ ذلِك وَكلُّ/ بَعْلُ

فيتابع  ،ظاهرة باتت معقّدة يف اجملتمع الشّرقي وهي تعدّد الزّوجات هنا يشري إىل 

دون أداء رسالته الشرعيّة موضوع املرأة ليدافع عن حقوقها مندّداً مبن يتزوّج أربع منهنّ 

ورعاية حقوق املرأة؛ ظنّاً منه أنّها كاحليوان متاعاً للملذّات، يستطيع أن يتصر  هبا كيف 

 )الدّيوان،فيستمرّ قائالً  ،اجلهل ىعل قائماً كذلكلّ معترباً أساس لّ له أذاها، يشاء وحي

 (:261 م:2221

 كحُوا: جَعَلَ اهللُ نِساءَ / القَوْمِ لِلْقَوْمِ مَتاعاً/ فَانْ«مثين وثالث ورباع»حتت عنوان  .56

 / وَثاُلثاً وَرُباعا.ىمَثْنَ مِنْهُنَّ

 لَكمْ طابَ مَا كحُوافَانْوَإِنْ خِفْتُم ألّا تُقْسِطُوا فِي اليَتامَی : )كرميةوهو تناص مع اآلية ال

  (.3)النّساء: نَ النِّساءِ مَثْنَي وَثاُلثَ وَرُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً..( مِ

يشري الشّاعر هنا إلی مجاعة من املسلمني الذين يفسّرون اآليات الكرمية ملصلحتهم، 

، دون أداء رسالتهم الشرعيّة أربع منهنّ يف زمن واحدب االقتـران ىقادرون علن أنّهم ويدّعو

والعدل يف اجلانب  ورعاية جوانبها، ومنها العدل يف اجلانب املادي املتمثّل مبتطلبات املعيشة،

العاطفي املتمثّل بعدالة احلبّ والرّغبة، وهي خارجة عن النطاق. قال اهلل تعالی" ولن 

  .(128)النّساء:  وا أن تعدلوا بني النّساء ولو حرصتم.."تستطيع

 



  611

بالطبع أباح اإلسالم تعدد الزّوجات، ولكن وفق الشروط والضوابط الشّرعيّة، ومنها 

النّقطة اهلامّة يف هذا اجملال هي النيّة الكامنة وراء نوايا هؤالء والعدالة املاديّة والعاطفيّة. 

 .ميكرالقرآن الملرأة علی أساس العدل الذي حثّ عليه ية تعاملهم مع ايفكوالرّجال، 

هبذا يغيّر الشّاعر اآلية الكرمية دالليّاً علی شكل حوار يريد به أن يُنبّه هؤالء القوم علی 

أنّ املرأة ليست متاعاً للرجل وحسب، بل عليه رعاية كافّة حقوقها كإنسان، وعلی عاتقه أداء 

 املسؤوليّة اليت أودعها اإلسالم إيّاه. 

 يف قصيدة "طاغية بغداد"  قصّة نوح والفاصلة القرآنية  التّناص مع. 6

ى أفضل املفاهيم باستخدام نرس كما هذه تهاألسلوب القرآين يف قصيدمن  الزّهاوي يستلهم

 الفاصلة القرآنيّة وبأفضل صورة.

يف مالحظات حول الفاصلة القرآنية و أمهيتها  إلیيبدو من الضّروري اإلشارة  وهلذا

 .ظاهرة التناص

 الفاصلة القرآنية

 و (،122م:2212 )اجملدالوي، الكرمي القرآن يف الفنّي التّناسق صور أبرز منى وسيقامل اإليقاع

 م:1885 )قطب، «البيان يف أساسيّة وظيفة ويؤدّي اجلوّ مع يتناسق متعدّد األنواع،»بأنه:  يتميّز

 يف متشاكلة حرو »الرّماين عرفها كما وهي أهم أنواعه. القرآنيّة الفاصلة ولعلّ ،(121

 يقول كما- القرآنيّة والفاصلة (87 م:1860)الرّماين و..، « املعاين إفهام حسن توجب املقاطع

 عليها تزيد أنّها غري السّجع، وقرينة الشّعر كقافية"- القرآن علوم كتابه يف السّيوطي

 يعين وهذا (.266م: 1851 )السّيوطي،احلرّة  احلركة يف والسّعة النّغم، ووفرة املعىن، بشحنة

 من وشحنة املوسيقي، الواقع من واحد: "شحنة آنٍ يف شحنتني حتمل ورودها أنّها عند

 سلب تعاىل ملا اهلل ألن قوايف تسميتها جيوز ال»و (.221 :م1873 كري،)بلآلية  املعىن املتمّم

يف  به وخاصة منه ألهنا أيضاً، عنه القافية سلب وجب الشّعر اسم الكرمي القرآن عن

 (.87 م:1851 )السّيوطي، « ..االصطالح

الوضع املتدهور يف اجملتمع العراقي  الشاعر يصف ؛"طاغية بغداد"يف هذه القصيدة

فيعود أوّالً ويفضح املنافقني يف بغداد ممّن سوّلت له نفسه يف  ويقارنه مع قوم نوح 

 خدمة الطّاغية قائالً:
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أتَوْا أضْرَارَا/ رَبِّ إنِّي نَصَحْتُهُمْ أنْ يتُوْبُوْا/ ثُمَّ إنِّي ريٌ وَقَدْ كثِرَبِّ إنَّ املُنافِقنِيَ بِبَغْدا/ دَ 

أنْذَرْتُهُمْ إنْذارَا/. ويستمرّ بالقول: ضَلَّ قَوْمِي فَلَمْ يزِدْهُمْ دُعَائِي/ رَبِّ إلّا بُعْدَا وَإلّا فِرَارَا/ 

/. ثُمَّ إنِّي أتَيتُ جَهْرَاً دُعَائِي/ ثُمَّ إنِّي اسْتِكبَارَا كبَرُوْارَبِّ إنِّي دَعَوْتُهُمْ فَتَمَادَوْا/ وَأصَرُّوْا وَاسْتَ

رَاحِمَاً غَفّارَا/. إنَّهُ يرْسِلُ  كانَأسْرَرْتُهُ إسْرَارَا/. قُلْتُ يا قَوْمُ اسْتَغْفِرُوْا اهللَ تَنْجُوْا/ إنَّهُ 

وَحْدَهُ خَلَقَ النّا/ سَ مِنَ األرْضِ تَحْتَهُمْ  / مِثْلَمَا تَبْتَغُونَهَا مِدْرَارَا/. إنَّهُ اهللُكمْالسَّمَاءَ عَلَي

القَوْمُ بِي وَأنْتَ  كرَأطْوَارَا/. فَعَصَوْنِي يا رَبِّ وَاتَُّبَعُوْا مَنْ/ال يزِيدُ األنَامَ إال خَسَارَا/. مَ

بِّ عَلَي األرْضِ مِنْهُمْ / .إنَّ قَوْمِي قَدْ أفْسَدُوْا ال تَذَرْ/ رَكبَارَامِنْ بَغْيهِمْ  كرَاًحَفِيظِي/ رَبِّ مَ

/. إنَّهُمْ مِنْ ضاَللِهِمْ فِي كفّارَادِيارَا/. إنْ تَذَرْهُمْ يا رَبِّ فِي غَيهِمْ ال/ يلِدُوْا إلّا فَاجِرَاً 

 .(66-65م: 2221 )الدّيوان،تَبَارٍ/ال تَزِدْهُمْ يا رَبِّ إلّا تَبَارَا... 

: )إنَّا أرْسَلْنَا نُوحَاً  كملهابأ سورة نوح  مية منكريباً تناص مع اآليات التقر هذا كلّو

يرٌ مُبنِيٌ،أنِ نَذِ كمْيأتِيهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ، قَالَ يا قَوْمُ إنِّي لَ أنْ قَبْلِ مِنْ كإلَي قَوْمِهِ أنِ أنْذِرْ قَوْمَ

ا اعْبُدُوْا اهللَ وَاتَّقُوْهُ وَأطِيعُونِ،...قالَ رَبِّ إنِّي دَعَوْت قَوْمِي لَيالً وَنَهَارَاً،فَلَمْ يزِدْهُمْ دُعَائِي إلّ

يابَهُمْ وَأصَرُّوا ثِ وَاسْتَغْشَوْا آذانِهِمْ فِي أصَابِعَهَمْ جَعَلُوْا لَهُمْ لِتَغْفِرَ دَعَوْتُهُمْ كلَّمَافِرَارَاً، وَإنِّي 

هُمْ وَأسْرَرْتُ هلم إسْرَاراً،فَقُلْتُ لَ أعْلَنْتُ إنِّي ثُمَّ جِهَاراً، دَعَوْتُهُمْ إنِّي اسْتِكبَارَا،ثُمَّ كبَرُواوَاسْتَ

نيَ وَجيْعَلُ نِوَبَ بِأمْوالٍ كمْميْدِدْمِدْراراً،وَ كمْيرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيغَفّاراً، كانَ إنَّهُ كمْاسْتَغْفِرُوا رَبَّ

 رَبِّ نُوحٌ قالَ ....أطْواراً، كمْلَقَخَ وَقاراً،وَقَدْ لِلهِ تَرْجُونَ ال لَكمْ أنْهاراً،مَا كمْجيْعَلُ لَوَ جَنّاتٍ كمْلَ

 تَذَرُنَّ ال كبّاراً،وَقَالُوا مَكراً كرُواوَمَ يزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إلّا خَساراً، لَمْ مَنْ وَاتَّبَعُوا عَصَوْنِي إنَّهُمْ

رياً وَال تَزِدِ الظّالِمنِيَ إلّا كثِيغُوثَ وَيعُوقَ وَنَسْراَ،وَقَدْ أضَلُّوا  وَال سُوَاعاً وال وُدّاً تَذَرُنَّ وَال آلِهَتَكمْ

 كيضِلُّوا عِبَادَ رْهُمْتَذَ إنْ كينَ دَياراً، إنَّكافِرِوَقَالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَرْ عَلَي األرْضِ مِنَ ال ضاَلالً،..

يتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِننِيَ وَاملُؤْمِنَاتِ بَ دَخَلَ وَلِمَنْ وَلِوالِدَيَّ لِي اغْفِرْ كفّاراً،رَبِّيلِدُوا إلّا فَاجِراً  وَال

من حقّ الشّاعر هنا أن خياطب شعبه هبذه  ... (20-1)نوح: وَال تَزِدِ الظّالِمنِيَ إلّا تَبَاراً( 

ييأس من قومه بعد فسادهم وعصياهنم فيدعو  وحيقّ له أن لألمّة، الصّورة باعتباره كرسول

هذه احلالة سيلد فاجراً  ىمنهم عل كلّاًخيرب اهلل عزّوجلّ بأنّ و! كعليهم بالتّباب واهلال

 !كفّاراو
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رباً األمام والتّقدّم معت السّري إىل ىواملالحظة هنا هي، أنّ الشّاعر حيرّض الشّعب عل

أساس التّخلّف والرّجعية، فيخاطب ربّه: رَبّ إنِّي والقراءة اخلاطئة له هو  الدّينالتّظاهر ب

مية:)..قَالَ رَبِّ إنِّي كردَعَوْتُ قَوْمِي لَيالً / ثُمَّ إنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي نَهَارَا. وهو تناصّ مع اآلية ال

ودالليّاً.فيؤكد الزّهاوي هنا علی التّقدّم خماطباً  ياًلكش .(5)نوح:  دَعَوْتُ قَوْمِي لَيالً وَنَهَارَاً(

طويلة  أعواماً استغرقت نعلم كما، قصّة النيّبّ نوحومستلهماً من القرآن الكرمي. و شعبه

وال يقصد . ىاملصطف يأس منهم هذا الرّسولف القليل،جدّاً ومل يؤمن به من قومه إلّا 

يف سبيل الدّين واحلرية  ممبا لديهالذين ضحّوا  الشّعب العراقي الزّهاوي اجملاهدين من

 دور كانيف كاالستعمار واستهزأ به؟ و م، وطرد1822العشرين عامقام بثورة  ممّنوالوطن؟ 

ية من خرية الزّك الدّماء كبتين يف هذه الثّورة العظيمة ومن قادها؟ وأين وملن سُالدّ رجال

ة إلی دور املنافقني اخلطري يف هدم أركان ولكنّه يشري بالضّرورشباب هذا البلد العريق؟ 

 البالد كما شهده التأريخ مرّات عديدة..

وّالً، نقل قصّة سيدنا أتلخيص مالحظات القصيدة هذه يف نقاط مهمّة:  كنوبالتّايل، مي

وقد أشار إلی قوم  باعتباره رسول أمته.الشّعب العراقي،  ىيقها علوتطب كملهابأ  نوح

بحوا رمزاً للمعاندين طول التّاريخ البشري. ثانياً، نقل مجيع أجزاء نّهم أصإحيث   نوح

بالعذاب  ، بداية من مرحلة اإلنذاربصورة رائعة التّرتيب الواحدة تلو األخري ىالقصّة عل

 ثالثاً،..كاليأس من القوم والدّعاء عليهم باهلال والطّاعة،حىت ىالتّقو اإلهلي والدّعوة إىل

 والشّكلي الدّاليل كليباملفردات وبالتّناص الشّوية القرآن بالفاصلة أنواعه مبختلف التّناص

يدلّ علی تأثّره  القرآين التّأثّر هذا كلّلي عإصرار الشّاعر  و.. واالمتصاصي واجلزئي كاملال

الزّهاوي يلحظ الفاصلة يف شعره وحياول توظيف بعض  ى. فنرالعميق بالثّقافة الدّينيّة

 كروقد نراه يذ ليزيدها مجاالً ورصانة... األلف حر  مع وذلك هي كماية املفردات القرآن

 أطوارا، مدرارا، إسرارا،غفّارا، استكبارا، فرارا، هنارا، دهاقا،إنذارا، كارا،أب»املفردات 

 . وأغلبها مفردات قرآنية أشار إليها. «تبارا كفّارا،يارا ، د ، كبارا خسارا،

 )هوفهانيس( وهي ابنة اوهانيس كرمية احملتد واألصل،سارة هي فتاة بغداديّة  1)*( 

 ،1008ولدت يف بغداد عام  أحد وجوه األرمن ببغداد، م(1088-1031) ماركوس اسكندريان

مث والدها قبل أن تبلغ سنّ  الصغرية زابيل، وأختها (1085-1056) وفقدت والدهتا صويف
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منتديات وب اسكندريان)موقع الرّشد وتبقى حتت رعاية عمّتها صويف ووصاية عمّها سري

 (.كرملش

تُعْترَب سالنيك ثاين أكربمركز اقتصادي، صناعي، جتاري وسياسي يف اليونان،  2)*(

. البلقانمي وثقايف هام ملنطقة ، وهي مركز تعليأوروبةومركز مواصالت مهم يف جنوب شرق 

وأيضاً  الـعثماينحتتوي املدينة على العديد من الصّروح اليت تعكس تارخيها البيزنطي، 

 يبيديا املوسوعة احلرّة(.ك)موقع وي الغين الـيهودي

 النّتيجة

واستطاع أن يوظّف يبه ومفرداته. كمي مبعانيه وتراكرنوّع الزّهاوي التّناص مع القرآن ال

مية مبختلف أنواع التّناص لتحقيق أهدافه املنشودة يف تفهيمها للمتلقّي واملخاطب كراآليات ال

 كرمية القرآن المنـزليد اخلطوط احلمراء يف التّناص لرعاية حتد بعد وذلك أفضل، كلبش

مية كرال ياتباآل واالستخفا  واهلزل االستهزاء وعدم كالم،ال يءوبذ السّباب عدم: وهي

 وعدم ببعضها، كفرميان جبميعها وعدم الواإل كاملدوافع نفسية، ومعرفة التّعاليم واألح

 املضمار هذا يف كنية واملصاحل الذّاتية. ولكرري اآليات القرآنية حسب النّزعات الفتفس

مي. ويف ركينة لصيانة القرآن الاملُعَ الثّابتة واألصول املُحَدَّد اإلطار عن وخرج موارد يف أخطأ

 النّهاية استخلصت النتّائج التّالية: 

 علی األغلب،الزّهاوي ترسم لنا صورها اإلجيابية شعر . ظاهرة التّناص القرآين عند 1

 ىحدّ، يدلّ عل ىأقص إىل كرميةيف قصائده وتوظيف اآليات ال هذه الظاهرة علي كيزهترو

 .إميانه واهتمامه بالثّقافة القرآنيّة

خيلو من مالحظات، منها يف الدّاللة ومنها يف  ال الكامل كلي.بالرّغم من أنّ الش2ّ 

 .واألخطاء املزالق من كثر، إمتاز النّوع االمتصاصي واإلشاري منه بصيانة أكلالشّ

موضوع املرأة مثل السّفور حيث ادّعا بأنّ الزهاوي . وقد نال اجلانب السّليب عند 3

 يتعلّق حبقوقها جتاه اجملتمع والرّجل.  ما كذلكعن الدّين!  احلجاب أمر منحول وخارج

حيتاج ديوان الزهاوي الزاخر بالتناص القرآين إلی حبث أوفر وأكثر تعمقاً وتدقيقاً، . 1

أمهيّة هذه الظاهرة، ختصيص دراسة أوسع نطاقاً؛ لتفي  علی الباحثني ولذلك أقتـرح

 ضيق اجملال كقصيدة "ثورة يف اجلحيم". املوضوع حقّه الذي مل تسعه هذه املقالة؛ ل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
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 املصادر واملراجع

 .الكرمي القرآن

 أمحد احلويف من كلّ وحقّقه له قدم .السائر املثل(. م1862) الدّين ضياء األثري، إبن .1

 مصر. هنضة مكتبة ،1ط  طبانه، مصر: الفجالة، وبدوي

حتقيق  ،1ط  .وآدابه الشعر حماسن يف العمدة  (.م1800) احلسن علي أبو رشيق، ابن .2

 املعرفة. دار لبنان، بريوت: ،قرقزان حممد

 .3، العدد0 م فصول، .یالنص التّفاعل و الشعرية امللكة (.م1808) بريدي، حممد .3

 .1 الشروق، ط داروت: بري ،القرآن يف الفين التّعبري (.م1873) أمني شيخ بكري، .1

 العودة. دار ،1 ط بريوت: .املغرب يف املعاصر الشعر ظاهرة (.م1878) بنيس، حممد .5

 توبقال. ط،.د :باملغر ،املعاصر الشعر (.م1887) بنيس، حممد .6

التّناص  مهومف .اجلديد النقدي اخلطاب أصول يف (.م1807) وآخرون تودورو  تيزفيتان .7

 الثّقافية. ارالشؤون، دالعراق املديين، بغداد أمحده: ترمج النّقدي، اخلطاب يف

معهد البحوث والدّراسات العربية،  .الزّهاوي وثورته يف اجلحيم (.م1860) مجيل، سعيد .0

 بغداد: مطبعة، اجلبالوي.

  .2 ط اإلسالمي، املكتب بريوت: .القرآن يف الفاصلة (.م1806) احلسناوي، حممد .8

 ،12ج  عالمات يف النّقد واألدب، .املعاين وإنتاجيّة التّناص .(م2221) محيد احلمداين، .12

 .12مج

 .األرب وغاية األدب خزانة (.ت د) حجة ابن احلموي، .11

 الريموك، جامعة .والبالغي النقدي التراث يف التضمني (.م1881) القادر عبد رىب رباعي، .12

 .ماجستري رسالة الريموك

 دار .القرآن إعجاز يف رسائل ثالث .(م1860) اجلرجاين هرالقا وعبد واخلطايب الرّماين .13

 . 1ط مبصر، املعار 

 حتقيق رسائل، ثالث ضمن .القرآن إعجاز يف النّكت (.ت د) عيسى بن علي الرّماين، .11

  مصر. معار ، سالم، وحممد زغلول اهلل خلف حممد

 إربد. ،الكتاين، ط مكتبة األردن: .وتطبيقيّا نظريّاً التّناص (.م1885) أمحد الزّعيب، .15
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املعرفة  دار .الشّايف الكايف ويليه الكشّا (. ت د) حممود جاراهلل القاسم أبو الزخمشري، .16

 .لبنان :بريوت

ر ك فبريوت: دارال .شرح وتقدمي أنطوان القوّال الدّيوان، (.م2221) الزّهاوي، مجيل صدقي .17

 .العريب

 مطبعة الفرات. بغداد: .اللباب(.م1820) الزّهاوي، مجيل صدقي .10

 اإلس .السّرقات لقضية أخرى قراءة التّناص الشّعري (.م1881) السّعدين، مصطفى .18

 املعار . منشأة ط،.د  ندرية:ك

  اجلديدة. الندوة دار بريوت: .القرآن علوم يف اإلتقانم(. 1851ن )الدي السّيوطي، جالل .22

ر ك بريوت: لبنان، دار الف .آللئ من الشّرق (.م2221) اري، سوزانك شامي، حييي، وع .21

 .1العريب، مؤسّسة ثقافية للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط

 جملة عمان، .احلديث العماين الشعر يف القرآين التناص (.م2227) جابر ناصر شبانة، .22

 .1العدد ،21 اإلنسانية(، اجمللّد لألحباث)العلوم النجاح جامعة

 دار ط ،.د دمشق: .احلديث العريب الشّعر يف القرآن أثر(. م1807) شراد عبود شلتاغ، .23

  املعرفة.

 البحوث و للدراسات عني ،2 ، القاهرة: طالنّص شفرات (.م1885) فضل صالح، .21

 واالجتماعية. اإلنسانية

 التّلخيص: املوسوعة الشّعريّة. .معاهد التّنصيص علي شواهد )د ت(. العبّاسي،عبد الرّحيم .25

 .مظاهر التّناص الدّيين يف شعر أمحد مطر (.م2225) عبد املنعم، حممّد فارس سليمان .26

 جامعة النّجاح الوطنية، نابلس: فلسطني.

 مجع وإعداد عبد احلميد .الزّهاوي دراسات ونصوص (.م1866) يوسفعزّ الدّين ،  .27

 تبة احلياة.ك الرّشودي، بريوت: منشورات دارم

 .37أعالم العرب .، املؤسّسة املصرية العامّةالزّهاوي (.ت د) فهمي، ماهر حسن .20

 .11ط   ق،دارالشرو :ريوتب .القرآن يف الفين التصوير (.م1885) قطب، سيد .28

ناظم،  اجلليل عبد مراجعة .يهزا فريد ترمجة ،النّصّ علم (.م1887) جولياكريستيفا،  .32

 توبقال.  دار ،2 ط املغرب:

 اجلزائر: دار .املعاصر اجلزائري الشّعر يف ومجاليّاته التّناص(. د.ت)مباركي، مجال  .31

 للنشر. هومة
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الرّابع واخلامس الزّهد يف الشّعر األندلسي يف القرنني (. م2212) اجملدالوي، هيام يوسف .32

لية اآلداب والعلوم اإلسالمية، عمادة ك راسة حتليلية، غزّة: جامعة األزهر، د .اهلجريني

 الدّراسات العليا.

 دار البيضاء، الدار إستراتيجيّة التناص، .حتليل اخلطاب الشّعري م(.1805) حممد مفتاح، .33

 .1ط والنشر، للطباعة التنوير

 أحباث الريموك، .العرب الباحثني عند مفهومه وحتديد التّناص (.م1881) تركي مغيض، .31

 .2العدد ،8مج واللغويات، اآلداب سلسة

 أحباث الريموك، .يف مناذج من الشعر املغريب املعاصر التّناص (.م2222) تركي مغيض، .35

 .1العدد ،22مج واللغويات، اآلداب سلسة

 بريوت: داراملطبوعات العربية. .األدب وفنونه (.د ت) مندور، حممّد .36

اهليئة  .رك اتب املفك الزّهاوي الشّاعر الفيلسو  وال (.م1876) اهلاليل، عبدالرّزّاق .37

 . 0تاب، األعالمك املصرية العامّة لل

قع:  املوا

 دمشق: .السّردي اخلطاب شعرية (.م2225) العرب، عزّام، حممّد الكتّاب موقع اتّحاد .30

  ، الفصل اخلامس.العرب الكتّاب اتّحاد منشورات من دراسة
39.  http://www.awu-dam.org/book/05/study05/216-MA/book05-sd008.htm 

. املصري نباتة بن الدين مجال شعر يف القرآين التّناص (.م2227) حممد عطا، أمحد .12

  .قناة السويس جامعة لية اآلدابك  إىل مقدم حبث

 موقع عريب

41.  http://arabighalam.blogfa.com/post-.aspx  

ة.ك موقع وي املوسوعة احلرّ  يبيديا 
42. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%

86%D9%8A%D9%8 

 رملشع منتديات كموق
43.  http://karemlash4u.com/vb/showthread.php?p=822495     
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