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التناص القرآني في شعر أحمد شوقي
ّ
التناص القرآني في شعر أحمد شوقي
ّ
آمنه موسوي شجري*
الدكتور محمد حسن معصومی**

المقدّ مة:
ث ،وله مکانة خاصة فی االدب و النقد
مصطلح ا لتناصّ من المصطلحات الؽرٌبة الحدية
 .هذا
الؽربٌٌن ،وهو مصطل ٌح ا بتکرته أول مرّة الباحثة البلؽارٌة األصل الفرنسٌة ،جولٌا کرٌستٌفا
المصطلح ٌرجع فی حقًقته إلی أستاذها الناقد الروسی ،مٌخابٌل باختًن ،الذی أشار إلی المفهوم من دون
مصطلح عندما تحدث علی مفهوم الحواري ة أو تعدد األصوات و الحوارات  .والتناصّ أو تداخل
النصوص هو استعمال النصوص التراثٌة المختلفة من الشاعر أو األدٌب بشکل فنً إلؼناء النصّ
الشعري ،کل نصّ عبارة عن مجم وعة من مراجع و نصوص أخری و أسالً ب و خ طب سابقة علٌه،
فالنصّ نسًج من المقبوسات ،ناشیء عن ألؾ مصدر ثقافی .للتناصّ أنواع و آلٌات و تقنٌات  .من أنواعه
التناص الدينی ،و األدبی ،و األسطوری ،و التارٌخی ،و الشعبی .
التناص القرآنی لون من التناصّ الدينی معناه هو حضور النصّ القرآنی فی النصوص بصور
المختلفة و من أهداؾ هذا التناصّ ؛ کشؾ و إظهار التراث اإلسالمی الموج ود فی آثار األدباء والشعراء .
السابقٌن و هذا ّ
الواضح كل شاعر و كاتب فً ايّ زمن ّ
التأثر ٌمكن جلًّ اً أم خؾاًيّ ؛ و هذا
ٌتأثر من
أمرشابع فً عالم األدب و الشعر والثقافة  .أحمد شوقً شاعر مصری فً العصر الحدٌث عندما نعالج
شعره نشاهد إنّ للقرآن الكرٌم مکانة خاصة فی نسج شعره و ي ستمدد من المفردات القرآنًة  ،و
المضامًن القرآنٌة و الجمل القرآنٌة و ؼً ر ذلك منها .هذا المقال يتناول إلی مفهوم التناص لؽة و
اصطالحا ً و انواعه و تقنًاته ؛ بعد ذلك أن نعالج أمثلة من التناص القرآنی فی شعر أحمد شوقی ونذكر
لكل واحد منها أنموذجا ً من شعر الشاعر الذي ٌصور شعره بصورة جٌدة تستمد دالالتها من القرآن
الكرٌم.
القرآنً  :وٌقسم ه ذا
ة
هذا المقال ٌنقسم على ثالثة مباحثٌ :تناول المبحث األول  :المفردات
القرآنً ؛ و الثانً :المفردتان المجاورتان ؛ و الثالث  :المفردتان
ة
المبحث على ستة أجزاء  :االول :المفردة
المجاورتان مع التؽًٌر؛ و الرابع  :المفردتان المقلوبتان ؛ و الخامس  :المفردتان المقابلتان ؛ .و السادس :
المفردات و المضمون  .المبحث الثانی :وٌتناول مجرد المضمون .المبحث الثالث  :الجمل  .و ينقسم هذا
المبحث الی أربعة أ قسام  :األول :الجملة التامة  ( :اإلسمٌة و الفعلًة ) ، .الثانی  :الجملة مع التصرؾ ؛
والثالث :الجملة المقلوبةوالرابع :شبه الجملة.
التناصّ :
ظهرمفهوم التناصّ بصورته األولًة فی کتا بات مٌخابٌل باختٌن عن دستوي فسکی ،و لکن من
دون تحدٌد دقًق له ،إذ تحدث عن «المبدأ الحواری » ،و رأی أ ّنه من مکونات النصوص األدبٌة
اً( ،باختًن، ٔ98ٙ ،ص.)ٕٙ9وهذان
األساسٌة بشرط أن ٌصطدم فٌها صوتان اصطداما حواري
الصوتان ٌدخالن فی عالقة جدلٌة من نوع خاص إلنتاج داللة جدي دة .وقد أشار باقر جاسم محمد إلی
وجود إجماع بًن الباح ثًن علی إ رجاع المفهوم الذی يندرج مصطلح «التناصّ » إلی مٌخابٌل باختًن،
ذلک الناقد الذی حلل ظاهرة التناصّ من دون ان ٌستعمل المصطلح نفسه ،و ال أٌة کلمة روسًة تقابلها .
(جاسم،ٔ99ٓ،ص٘ .)ٙثم جاءت جولٌا کرٌستٌفا لتشکٌل مصطلح التناصّ من فکرة باختٌن السابقة
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لتکون أول من إستعمله  Inter textualiteعام  ،ٔ9ٙ9بعدما قدمت جولٌا کرٌستًفا هذا المصطلح
للدراسات النقدٌة توالت األبحاث المرتبطة بهذا المفهوم على الرؼم من تعددٌة المسمٌات ،فهو تخارج
نصًّ لدی «يورٌلوتمان » وتحوٌل أو تمثٌل عند لورانجٌنً ،أما جٌرار جٌنت فقد اطلق علٌه تسمٌة
التعالً النصً أو التداخل النصّی(.الصکر  ،ٔ998 ،ص٘ .)ٔ8اما معنى التناصّ اللؽویّ ؛ دخول نص
فً نص ،ومعناه النقدي عالقة ما بٌن نص حاضر ماثل ونصوص أخرى سا بقة أو معاصرة ( .علوش،
٘ ،ٔ98ص ٕ٘ٔ) .أو حتى الحقة تدعى النص الؽابب ،وهً عالقة ٌكتشفها القارئ معتمداً فٌها على
ثقافته ،ولٌس المقصود بالنص الؽابب مجرد النص اللؽوي المطبوع ،وإنما الخطاب وٌعنً أي شكل من
أشكال التعبٌر بأي أسلوب أو طرٌقة أو وسٌلة ،من حركة أو إشارة أو عادات اجتماعٌة أو تعبٌر شعبً،
صٌّة والنصوص الؽاببة التً دخلت فً النص الحاضر تسمى المُتناصّ بصٌؽة
ودراسة التناص ّ هً التنا ّ
اسم المفعول ) .أبو شهاب ،ٕٓٓ8 ،ص .)ٕٗ8فالتناص لٌس عملٌة بسٌطة ٌمكن من خاللها ؾصل األثر
السابق عن العمل الالحق المتأثر(.داؼر،ٔ997،ص .)ٖٔ9ألن التناصّ إ ّنما هو تقاطع عبارات مأخوذة
من نصوص أخری(جهاد ،ٔ99ٖ،ص ٖٗ).

تقنيات التناص:
تنقسم تقنًات التناصّ علی أربعة اقسام هً( :البادی ،ٕٓٓٓ ،ص ٖ٘ٔ).
أ -التناصّ الموافق .
ب -التناصّ المضاد.
ج -التناص ّ المحور.
د -التناصّ المجزوء .
العالق بين هذه التقنًات عالقة تبادلٌّة ،السًّما أنّ القسمًن األول
ة
والتداخل بًن هذه األقسام وارد،إذ إن
موافق أومخالفة ) وأنّ القسمًن الثالث والرابع يتعلقان
ة
والثانً يتعلقان بموقؾ المبدع من مادة التناص (
الشعري كان هذا التقسًم هو
ة
کلً أوجزبٌه ) ولٌتسًر التطبًق علی المادة
النصً للتناص ( ه
ة
بالمساحة
األجدی .
أ -التناص الموافق :
التراثً
ة
علً بعضهم «تناص التألؾ » ويتم عندما يوظؾ الشاعر إحدی الشخصًات
وقد أطلق ه
ٌري التعبًرعنه ،فإنه فً
ث محاوال التوفًق بًنهما وبٌن واقعه المعاصر الذی د
بنً قصًدته الحدية
داخل ة
حقًقة األمر التوفًق بًن نوعًن من «الخطاب التارٌخً » و«الخطاب الشعري» ( .مجاهد ،ٔ998 ،ص
.) ٖ٘9
ب -التناص المضاد :
الطالبعً ال تکون سوی شکل الثقافة القديمة وقد تقدم وانعتق ،فالًوم
ة
ٌرى روالن بارت أن
ق
يخرج من األمس «ولذلك الًوم الخارج من األمس»( .مجاهد ،ٔ998 ،ص  .)ٖ87أکثرمن طرية
للخروج ،فأما أن يخرج موافقا مطاباق لألمس الخارج من هو أما أن يتخذ لنفسه خروجا آخر ،حًث
التضاد والمخالفه موجودان .هو ما يؤکده «هارومبلوم » الذی يری أن الکاتب يکتب نصه تحت تأثًر (
أودٌبً تدفع المبدع إلى السيرعلی منوال النص األول أو
ة
الهوس) الذی يمارسه النص السابق کعقدة
علً ّ ( .
عزام،ٕٓٓٓ ،ص  .) 9وهذا ال يقلل من شأن النص السابق أو ٌقصًه ،وال يحاول کذلك
التمرد ه
ئ أو
التشويش علی القارئ الذی يقؾ علی تلك المخالفه للنص السابق؛ إذ إن (أنا) القارئ لًست ذاتا برية
أجنبٌة علی النص تتعامل معه وکأ ّنه مادة للتحلًل أو منتجع للسکن ،إنّ هذه (األنا) التی تتقدم نحوالنص
هً ( .مجاهد ،ٔ998 ،ص
جماعً ) تکونت من نصوص أخری  ،ومن شفرات ؼًرمتنا ه
ة
هً نفسها (
.)388
ج -التناص المجزوء :
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کتاب
ة
األدبً ال تشکل «ذاکرات بسًطة» بل أنها د
تقً
ة
يری بورخًس  porgesأن األعمال
نقدي ،فال يأخذ
ة
ة
ممارس
التناصً إلی
ة
الممارس
ة
ذکرٌاتها ،وتؤثر فً السابقًن أو أسالؾ ،هذا مما ٌحًل
الکاتب من سواه الدرجة والمقدار اللذين بهما يأخذ وتصريحه بذلك أم عدمه وکذلك من قدرة قارئ
کفاي بحًث يصبح ملکا للجمًع  .نقول
الحقبة علی تشًخص األخذ فی حالة الموروث الجمعً المعروؾ ة
من فحسب ،بل تنفذه ضمنا أو علنا( .جهاد ،ٔ99ٖ ،ص .)43
ال يأخذ ه
د -التناص المحور:
وسًةل الحديث بلسان اآلخرين هً إحدى وجوه«المعادل الموضوعی» الذی نادی به «إلًوت»
شخصانً» بأن يسوق
ا
ٌري بصًؼه ضمًر المتکلمٌ ،ستطًع أن يکون «ال
فبدل أن يعبر الشاعر عمّا د
كرة التً ٌرمى إلًها
سلسل من الصور أومن عبارات اآلخرين تکون «موضوعا» يقؾ «معادال للؾ
ة
الشاعر ،من دون أن يقول :أری أو أشعر،مبتعدا عن القول المباشر والتقرير الشخصی .لقد وظؾ
كارهم متخذين لذلك التوظٌؾ
الشعراء المعاصرون الواقعة التناصًة علی أنها «معادل موضوعی » ألؾ
أکثر من طريقة تبعا للمساحة التی تحتلها تلك الواقعة من النص الحاضر  (.لؤلؤة ،ٔ99ٗ ،ص .)ٕ7
التناصً أن تحتلها فی
ة
يكن للواقعة
إذا کان التناص المحورٌعرض تلك المساحة الواسعة التی م
التناصً أوالشخصًات الحاضرة فً
ة
النص الحديث،فإن التناص المجزوء يعرض لمجموعة من الوقائع
النصّ الحديث دون أن تکون محورا له .
أنواع التناص:
ٌقسم التناص علً قسمٌن ربٌسٌن هما:
أ) تناص شكلً  :هو اجتراء قطعة من النص أو النصوص السابقة ووضعها فً النص الجدٌد بعد
توطبة لها مناسبة تجعلها تتالبم مع الموقؾ اإلتصالی الجدٌد و موضوع النص و ٌمكن ان ٌكون
تاما أو مجزوءاً أو محوّ راً.
ب) تناص مضمونً :اما التناصّ المضمونً هو الذي ٌستنبط من النص استنباطا و ٌرجع الً تناص
بروحها أو بمعناها ال
االفكار او المقروء الثقافً أو الذاكرة التارٌخٌة التً تستحضر تناصها
بحرفٌتها أ و لؽتها و تفهم من تلمٌحات النص و اٌماءاته و شفراته و ترمٌزاته ( .فرج ،ٕٖٓٓ ،
ص،) ٔ99
التناص القرآني :
ّ
إنّ النصّ القرآنی نصّ خاصّ  ،و خصوصٌته نابعة م ن قداسته و ألوهٌّة مصدره  ( .أبوزيد،
 ،ٔ99ٙص .)ٔ9و ٌع ّد النص القرآنً مصدراً ؼنٌا ً للتناص ولإللهام الشعري علی مستوی الداللة
والرؤٌة ذلك أنَّ استحضار الخطاب الدٌنً فً الخطاب الشعري المعاصرٌ ،عنً إعطاء مصداقٌة وتمٌُّز
وقداسته وإعجازه( .جربوع،
لدالالت النصوص الشعرٌة ،انطالقا ً من مصداقٌة الخطاب القرآنً،
ٕٕٓٓ ،صٖٗٔ) .إنّ للقرآن الکريم م كانة خاصة لدی األدباء و الشعراء و اإلستخدام الفنی آلٌات
القرآن و مضامٌنة فً النصوص و تعاملها من علل جمالها و ؼنابها  .فالتناص القرآنی نوع من أنواع
التناص فی الدراسات األدبٌة و له هدؾ أدبً جمالً حًث إنّ أسلوب القرآن هو األسلوب األمثل للؽة
العربً ( .الؽباری ،ٕٖٓٓ ،ص ٔ .)ٔٙلهذا کثٌر من الشعراء و األدباء يستعملون هذا الفن (التناص)
ة
فی آثارهم و أمًر الشعراء ،أحمد شوقً ،من أبرزهم فی العصر الحدٌث و ٌنعکس هذا التأثر بالقرآن
الکري فی اشعاره .
م

أحمد شوقي :
(ٔ8ٙ8م) ألب شركسً وأم من أصول
ولد أحمد شوقً بحً الحنفً بالقاهرة فً سنة
ٌونانٌة (.ابوالخشب ،ٔ99ٓ ،ص .)ٕٙ7ولما بلػ الرابعة من عمره التحق ب ُك ّتاب الشٌخ صالح ،فحفظ
ن االبتدابٌة ،ثم بالمدرسة
قدرً ا من القرآن وتعلّم مبادئ القراءة والكتابة ،ثم التحق بمدرسة المبتدٌا
سه لم تتجاوز الخامسة عشرة (.شوقی
البکالوري و ّن
ا
التجهًزية ،حٌث أتم دراسته الثانوٌة ،و حصل علی
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 ،صٕ) .فی عام (٘ )ٔ88ألحقه أبوه بمدرسة الحقوق ،و تخرّ ج فی قسم الترجمة منها عام
(صبری ،ٔ979 ،ص٘).
إذا نظرنا إلى أشعار أحمد شوقً فً كتاب شوقٌّاته نري إنه إهتم اهتماما ً كبٌراً بالموضوعات
الکري فی اشعاره بشكل ممٌز .
م
التارٌخٌه ،السٌاسٌة  ،و االجتماعٌه و الدٌنٌة .و ٌستمد من القرآن

التناص القرآني في شعرأحمد شوقي
دراسة
ّ
سنتناول فً هذا القسم دراسة التناص القرآنً فً شعر أحمد شوقً وسٌنقسم المقال على أربعة
مباحث هً:
األول :المفردة القرآنية :
ّ
القرآنً فی شعر شوقً .وقد قسّمت المفردات على أقسام متعددة.
ة
هذا المبحث ٌتناول دخول المفردة
هً :مصطلحات األلوهٌة و الربوبٌة؛ و أسماء األنبٌاء و القاب األنبً اء؛وأصحاب األنبًاء؛ وأسماء
المالبکة؛ وقد وجد البحث الشاعر شوقً ٌُكثر من استعماله ألسم الجاللة فً المعجم الشعري الخاص
به ويمکن أن نرجع إستعمال شوقي إلسم الجاللة بهذه الکثرة لسببًن :األول االقتناع بوجود هللا واألٌمان
به وتوحًده و الثانی تأثره بالقرآن الکريم.
والربوبً التی يتسعملها شوقً هی أسماء هللا تعالى شأنه وصفاته
ة
ٔ) مصطلحات األلوهٌة
ّ
کالباری ،الخالق ،الرؤوؾ ،الرحًم ،الرّبّ  ،الرحمن  ،سبحان ،العفو  ،العالم ،العلًم ،العلیّ ،
الؽفور ،القدٌر ،الكرٌم ،الکفٌل  ،المهً من .نجد کل هذا االسماء و الصفات فی شعر شوقً
ونذکر نموذجا:
• المهٌمن
اس ٌم من أسماء هللا تعالى(،األزهري،ٕٓٓٔ،صٖٖٗ) .بمعنى الرقٌب المسٌطر على كل شًء،
(معجم الوسًط  ،ج ٕ،صٕ .)ٖ9ومعناه القابم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم .قٌل :ال ُم َه ٌْمِنُ :
ْمن ،أی األمٌن الذي الٌضٌع ألحد عنده
الشاهد( .الجوهري،ٔ987 ،ص .)ٕ٘7وقٌل :مُهٌمِن معناه م َُؤٌ ِ
حق( .الطريحی  ،ٖٔٙ٘ ،صٕٔٗ) .قال شوقی:
ّ
ُ
الح ُّق َمنصو ٌر َعلى خذالِ ِه
صرهُ
َو َ
َح ٌّق أَ َع َّز ِب َك ال ُم َهٌمِنُ َن َ
(ال ّشوقيّات ،ج ٔ ،ص ٖٓٗ) .
ك ْالقُدُّوسُ الس ََّال ُم ْالم ُْؤمِنُ ْال ُم َه ٌْمِنُ ْال َع ِزٌ ُز ْال َجبَّا ُر ْال ُم َت َك ِّب ُر﴾( .الحشر.)ٕٖ،
قال هللا تعالی﴿:ه َُو ْال َملِ ُ
• الغفور:
الؽفور؛ هو الساتر  .مأخوذة من ؼفر بمعنى  :ستر ،فاهلل تعالى ؼفور أي  :ساتر ،ؼفر هللا له ؼفرانا أي
ستر هللا على ذنوبه و الؽفر؛ التؽطٌة ( .الطبرسی(،د.ت)،ص .)ٕٓ8أی كل مؤمن إذا أقبل على هللا
سُترت نفسه بنور ربه ووُ قٌت من السٌبات .
َ
وهو َؼفو ُر
َو َن
ِن
هللا َ
جواي َبعدَ ِ
َ
إِلَ َ
ٌك اِعتِرافً ال لِ َقسَّ وكاه ٍ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٕ ،ص ٓ. )77
ان َعفُ ًّوا َؼفُورً ا ﴾( .النساء.)ٖٗ ،
قال هللا تعالی فی القرآن الکريم ﴿ :إِنَّ اللَّ َه َك َ
ٕ) أسماء األنبياء هی آدم (ع) ،محمّد (ص) ،عٌسی (ع) ،موسی (ع) ،سلٌمان (ع) ،إبراهٌم (ع)،
التالً :
ة
صالح(ع)ٌ ،وسؾ(ع) ،نوح (ع) ،و إدريس(ع) نجد کلها فی شعر شوقی کامثلة
الکري إذْ
م
علً السالم واحد من أنبًاء هللا تعالى وشخصٌة مهمة فً القرآن
• يوسف (ع) :يوسؾ ه
خصص فٌها سورة كاملة لسرد
ُخصِ صت سورة كاملة له ،وهً الحالة الوحٌدة فً القرآن التً ُت َ
وتوصؾ هذه الصورة بأنها أفضل القصص  .قال شوقی:
قصة نبً.
َ
ُرض ِع
َوأَرى ال ُنبُوَّ َة فً َذراكِ َت َكرَّ َمت
فً ٌوسُؾٍ َو َت َكلَّ َمت فً الم َ
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(ال ّشوقيّات ،ج ٔ ،ص ٗ)٘7
أَراد بٌوسؾٌ :وسؾ الصّدٌق ،و معنی تکرُّ م النبوة فً ه أَنها َس َمت بنفسه و بلؽت بها ال كمال لِما عؾَّ
ُؾ َوإِ ْخ َوتِ ِه آ ٌَ ٌ
ات
واراد
ان فًِ ٌُوس َ
بالمرضع  :السٌد المسًح .قال هللا تعالی فی القرآن الکري م ﴿:لَّ َق ْد َك َ
َ
ٌِن﴾ٌ(.وسؾ.)7،
لِّلسَّابِل َ
أسماء األنبًاء تنقسم قسمًن :
األول :القاب األنبي اء :کطه ،أحمد (ص) ،النذٌر ،النبیّ  ،المسٌح (ع) ،الکلٌم (ع) ،الخلٌل (ع)،
صدّيق(ع).کقول شوقً :
ال ّ
• أحمد :أحمد إسم من أسماء نبٌنا (صلی هللا علًه وآله وسلم) هذا اإلسم معروؾ بٌن قومه علٌه
السالم و قد ذکر فی کتب األقدمٌن کالتوراة و اإلنجً ل (.قرشی  ،ٖٔ78 ،ص ،ٔ77الراؼب ،
ٕ،ٔ99صٖ)ٕٙ
َ
ت
َمها َب ًة
مع العٌُونُ
تر َوال ُحجُرا ِ
ِألح َمدَ َب َ
َو َ
ٌن السِ ِ
فاضت َم َع الدَ ِ
(ال ّشوقيّات ،ج ٔ ،ص )ٕٓ8
الصدَ ُ
قات
َعلٌَ ِه _ َولَو مِن مِثل َِك_
ت لَم َتجُز
الوق ِ
َ
كان مِثلً أَح َمدَ َ
َو َمن َ
(نفس المصدر ،ج ٔ ،ص ٖ.)ٖٙ
ُول ٌَأْتًِ مِن َبعْ دِي اسْ ُم ُه أَحْ َم ُد ﴾(.الصؾ.)ٙ ،
قال هللا تعالی فی القرآن الکريمُ ﴿:م َب ِّشرً ا ِب َرس ٍ
الثانی :أصحاب األنبياء :يستعمل شوقً أسماء أصحاب األنبًاء کالحوار ٌّون ،األنصارّ  ،القسٌّسً ن،
األحبار .نجد ک ّل هذه األسماء فی شعر شوقی نشيرهنا إلی نموذج من استعماالته :
يون:
• الحوار ّ
ِؾ فً تسمٌتهم
بحسب القرآن الحوارٌون هم تالمذة عٌسى بن مرٌم
وقد آمنوا برسالته  .وا ْخ ُتل َ
بالحوارٌٌن ،وكانت فً ذلك ثالثة اقوال  :األول :قًل :سُ ُّم وا بذلك لنقاء ثٌابهم  .و الثانً؛ قًل إنهم كانوا
قصارٌن ٌبٌضون الثٌاب  .والثالث؛ أل نهم خاصة االنبٌاء ٌذهب إلى نقاء قلوبهم كنقاء االبٌض
بالتحوٌر(.ابن هابم ،ٕٖٔٗ،صٌ .)ٕٗ7قول شوقً :
َ
ُ
اآلل
عان فً الفِدى لَم ُتعانِ ِه
وارٌ َ
نفوسُ َ
ٌّن أو ُم َه ُج ِ
و َلَوال َم ٍ
الح ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٕ ،ص .)8ٕ8
قال هللا تعالی فی القرآن الکريمَ ﴿:وإِ ْذ أَ ْو َحٌ ُ
ٌِّن أَنْ آ ِم ُنوا ِبً َو ِب َر سُولِی ﴾(.المابدة.)ٔٔٔ ،
ار ٌ َ
ْت إِلًَ ْال َح َو ِ
ي  ،التوراة ،اإلنج يل .و نالحظ أنّ ششوقً استعمل كثٌرا
ي  :کالقرآن الکر م
 .)3أسماء الکتب السماو ّة
من أوصاؾ القرآن الكرٌم کالفرقان ،والتنزيل ،والكتاب المج يد ،الكتاب البينات ،الكتاب المنزل .
ونجدها کلّها فی شعر شوقی.
ي :هو القرآن الکرٌم .قال شوقي:
• الكِتاب المج د
ِّ
َ
ُ
ب ال َمجٌد
ب
دي الكِتا ِ
ٌن القلو ِ
َفلم ٌَع ُد َه َ
ؾ َب َ
َسعى لٌِ َُؤل َ
ّ
(الشوقٌّات ،ج ٕ ،ص ٕ.)7ٙ
جٌ ِد ﴾(.ق.)ٔ ،
آن ْال َم ِ
قال هللا تعالی فی القرآن الكرٌمَ ﴿ :و ْالقُرْ ِ
ٗ) .أسماء المالئکة وأوصافهم  :کجٌريل و الروح األمٌن  ،وروح القدس .و هاروت و ماروت .
• هاروت و ماروت :
َ
هاروت
َفال

َر َّق لَ ُه

َو

ال

َ
رح ُم ُه
ماروت ٌَ َ
(ال ّشوقيّات ،ج ٔ ،ص )ٕٕ9
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هاروت وماروت اسم الملكٌن (.الفٌض الكاشانً  ،تفسٌر الصافً  ،ج ٔ ،ص  .)ٔ88فإنهما هبطا ببابل
ُ
وت َو َما ُر َ
ْن ِب َب ِاب َل َها ُر َ
وت ﴾(.البقرة،
الناس
فعلّما
َ
َ
نز َل َعلَی ْال َملَ َكٌ ِ
السحر کما جاء فً القرآن الكرٌمَ ﴿ :و َما أ ِ
ٕٓٔ).
 .)5األسماء غيرالمقدسة :وفی هذا القسم نذکر اسماء ؼٌر المقدسة لشخصٌات كان لها ذكر فً القرآن
الكرٌم  ،کفرعون و قارون والشًطان و متعلقاته کإبلًس ،اإلؼواء ،و الوسواس.
• قارون:
قارون هو أحد أؼنٌاء قوم موسى (بنو إسرابٌل ) كان لدٌه كثٌر من الثروات حتً إن مفاتٌح هذه الثروات
كان ثقٌلة تتعب من ٌحملها  .وقد كان وزٌراً لشؤون العبرانٌٌن لدى فرعون(.الطبرسی( ،د.ت)،
صٗٔٗ).
َ
َ
َفلَو قارونُ َف َ
َقرٌنا
ضٌت ِب ِه
َت َم ّنى لَو َر
رض إِ ّال
وق األ ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٕ)ٔ7
ُوس ٰی َف َب َؽ ٰی َعلٌَ ِْه ْم﴾( .القصص)7ٙ ،
ان مِن َق ْو ِم م َ
ون َك َ
قال هللا تعالی فی القرآن الكرٌم ﴿ :إِنَّ َقا ُر َ
 .)6القيامة وأسماؤها و مشاهدها :أسماء ٌوم القًامة کالنشور و الساعة .
شور :النشور اسم من أسماء القٌامة
• ال ُنن ِ
ٖ،ٔ99ص٘.)9
َ
ورهِم
شور ِبدَ ِ
لَوأم َهلوا َح ّتى ال ُن ِ

.و هو بعث الناس من القبور

(.ابن عطٌة ،

بار
ٌر
ُؼ ِ
قاموا لِخالِق ِِهم ِب َؽ ِ
(ال ّشوقيّات ،ج ٔ ،ص .)٘ٗ9
ون َم ْو ًتا َو َال َح ٌَا ًة َو َال ُن ُ
شورً ا ﴾( .الفرقان.)ٖ ،
قال هللا تعالی فی القرآن الکر م
يَ ﴿:و َال ٌَ ْملِ ُك َ
ومشاهد القيامة ينقسم على قسم ين:األول؛ الجنة و ما يتعلق بها  :کالفردوس ،عدن ،سلسبيل،
الکوثر ،ولدان ،حور ،ؼلمان ،استبرق ،السندس ،الرحيق .نذکر نموذجا من أشعار شوقً :
السٌ َل َجهما ً َخشِ نا ً
ال َتكونوا َ

لسبٌل
ُكلَّما عَبَّ َو كونوا
الس َ
َ
(ال ّشوقيّات ،ج ٔ ،ص ٖ٘ٗ).

لسبيل:معناه؛ اللٌِّنة ،السهلة والخمر  ( .إبن منظور،ٔ99ٗ ،ص . )ٔ98الشراب السهل المرور فً
الس َ
َ
الحلق لعذوبته وسلسبٌل اسم عٌن فً الجنة أو وصؾ لكل عٌن عذبة سرٌعة الجرٌان( .الطنطاوی ،
يَ ﴿:ع ٌْ ًنا فٌِ َها ُت َسم َّٰی َس ْل َس ِب ً
ٌال ﴾(.اإلنسان.)ٔ8 ،
ٕٕٗٔ ،ص .)9ٔ7قال هللا تعالی فی القرآن الکر م
ي َ ،س َقر  .نذکر نموذجا کما قال الشاعر :
 )7النار و ما يتعلق بها :کالجهنم  ،هاو ة
هاو ٌَ ٍة َو جُرؾٍ هاري
ٌن
تار ًة
ما َب َ
ٌَجري َعلى َم َث ِل الصِ راطِ َو َ
ِ
(ال ّشوقيّات ،ج ٔ ،ص ٖ٘٘)
ْ
سمٌت َبه لؽاٌ ِة ُع ْمقِها وبع ِد َمهْواها ( .ابی السعود ،محمدبن محمد  ،تفسًر
النار
او ٌَة َ
َه ِ
هً من أسما ِء ِ
ابی السعود .ج ،7صٕ٘) .الجرؾ :شق الوادي ،حضر الماء أَسفله  .و الهاري :مقلوب هابر  :المتساقط.
قال هللا تعالی فی القرآن الکر م ُ
او ٌَ ٌة ﴾(.القارعة)9 ،
يَ ﴿:فأ ُّم ُه َه ِ
الرابع :الملکوت وما فه  :إن الملكوت هو وجود األشٌاء من جهة انتسابها إلى هللا سبحانه و قٌامها به،
وهذا أمر ال ٌقبل الشركة وٌختص به سبحانه وحده  .و قٌل :إن الملكوت هو باطن األشٌاء ال ظاهرها
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المحسوس( .الطباطباًٌ  ،ٔ97ٖ ،ص ٗ 9وصٖ )ٔ9کاللوح و القلم ،العرش ،ال كرسی ،الروح ،
والوحی.
• اللوح و القلم:
المرادباللوح ما ٌكتب فٌه من الخشب ونحوه (.الراؼب ،ٔ99ٕ ،صٖٔ٘ ) والمراد بالقلم :جنسه ،فهو
ٌشمل كل قلم ٌكتب به (.الطنطاوی  ،ٕٕٔٗ ،صٖ.)ٕٗ8
َو َهذا اللَو ُح َو ال َقلَ ُم العُجابُ
المُذابُ
ال ِّتب ُر
َف َه ّال
َه َّزكِ
(ال ّشوقيّات ،ج ٔ ،ص )٘ٗٙ
ي ﴿:فًِ لَ ْو ٍح
ي .قال هللا تعالی فی القرآن الکر م
الع َجب الشد د
ال ِّتبر :فُتات الذهب قبل أَن ُ
يصاغ ،والعُجاب َ :
مَّحْ فُوظٍ ﴾( .البروج )ٕٕ ،و ﴿الَّذِي َعلَّ َم ِب ْال َقلَ ِم ﴾( .العلق.)ٗ ،
الخامس :األديان و أتباعها :کاإلسالم  ،اليهود  ،النصاری  ،الحنيؾ ،و المجوس.
 .)7اسماء األقوام :کسبأ ،عاد  ،ثمود ،قرٌش ،أصحاب الکهؾ .
• عاد و ثمود:
عاد هم قوم هود (ع) وكانوا ٌسكنون باألحقاؾ فى جنوب الجزٌرة العربٌة ،بالقرب من حضر
موت(.الطنطاوی ،ٕٕٔٗ ،صٕٖٖٔ)  .وثمود هم قوم صالح (ع) وكانت مساكنهم بشمال الجزٌرة
العربٌة ،وما زالت مساكنهم تعرؾ حتى اآلن بقرى صالح  .و أهلك هللا تعالً عادا وثمود بسبب
كفرهم وعنادهم(.الطنطاوی ،ٕٕٔٗ ،صٕٖٖٔ)
َ
فح َتٌ ِه َح ُ
َ
َو أٌّا ُم عادٍَ ،و ُدنٌا ثمود
دٌث القُرى
ص َ
َعلى َ
(ال ّشوقيّات ،ج ٔ ،ص ٖٓ٘ ).
قال هللا تعالی فی القرآن الكرٌمَ ﴿ :ك َّذ َب ْ
ار َع ِة ﴾( .الحاقة.)ٗ ،
ت َثمُو ُد َو َعا ٌد ِب ْال َق ِ
 .)8العبادة :کالصالة  ،ال ُنسُك ،التكبٌر و التهلٌل ،الحج ،الصوم ،اإلنفاق ،الصدقة.
• الصوم :اإلمساك ( .الراؼب ،ٔ99ٕ ،صٕ) .هواسم لترك جمٌع األكل وجمٌع الشرب بنٌة
االمتثال ألمر هللا أو لقصد التقرب بنذر للتقرب إلى هللا  (.القماش( ،د.ت)،ص.)ٖ٘9
صُم َع ِن الؽٌ َب ِة ٌَوما ً
َوال َنمٌم
هر ال َكرٌم
ٌا مُدٌ َم َ
وم فً ال َش ِ
الص ِ
ّ
(الشوقٌّات ،ج ٔ ،ص .)ٖٖ9
الوشاي.
ة
الؽٌبة  :أن تذ ُکر ؼٌرك بما ٌکره فی ؼًبته .و النمٌ ُم:
قال هللا تعالی فی القرآن الكرٌم ﴿ :إِ ِّنً َن َذرْ ُ
ص ْومًا َفلَنْ أ ُ َكلِّ َم ْال ٌَ ْو َم إِنسِ ًٌّا ﴾( .مرٌم.)ٕٙ ،
ت لِلرَّ حْ َم ٰ ِن َ
 .)9الفضائل األخالقية  :اإلحسان ،اإليمان ،الصبر ،التقوی .
• التقوی :التقوى هً المعرفة باهلل وبالجزاء ،وهً
وبالحق(.المدرسً( ،د.ت)،صٖٔ).

اإلٌمان بالؽٌب وباآلخرة وبالرسل

ب ال َقضا َء؟
إٌمان َو َتقوى
َو أَن ُتم أَه ُل
العت ِ
ون ِب َ
َف َهل َتل َق َ
ٍ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٕ.)ٙ97 ،
ب ﴾(.الحج.)ٖٕ ،
قال هللا تعالی فی القرآن الكرٌمَ ﴿ :و َمن ٌ َُع ِّظ ْم َش َعاب َِر اللَّ ِه َفإِ َّن َها مِن َت ْق َوی ْالقُلُو ِ
ي  :الرجس،جناح ،الذنوب،السيبات،اإلسراؾ،المختال ،الفخور،الجبار،تذبذب .
ٓٔ) .الرذائل األخالقة
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• اإلِسراف:اإلسراؾ؛ صرؾ المال اکثر مما ٌلٌق و هو التجاوز عن الح ّد فً صرفه  .اإلسراؾ
عدم حلول الشًء فً موضعه الالبق به ٌ ،ستعمل فً األموال و ؼٌرها (.المناوي ،ٔ99ٓ،ص
.)ٔ٘8
ُبٌن ِبباطِ ٍل
اإلسراؾِ
َه َجموا َعلى َ
َو َعلى َس ِ
الح ِّق الم ِ
بٌل ال َقص ِد ِب ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٕ ،ص .)799
قال هللا تعالی فی القرآن الكرٌمَ ﴿ :و َال َتأْ ُكلُو َها إِسْ َر ا ًفا ﴾( .النساء.)ٙ ،
الثاني :المفردتان المجاورتان:
فً ه ذا القسم تتم يز االشعار التی ٌستعملها شوقً بوجود كلمتٌن متجاورتٌن فً شعره ،وقد استخدمتا فً
تدّيان الی
القرآن بهذه الصورة و لذلك نسمًّها «المفردتان المجاورتان » .فی هذه االشعار کال الكلمتٌن ؤ
مصداق واحد؛ ک «يوم ا لدٌن» معناه «القًامة» أو روح األ مٌن معناه «جبريل(ع)» و «أ ّم القری »
معناه «مکة المکرّ مة» .سنذكر هنا أنموذجا من هذه األشعار :
• أ ُن ِّم القُنرى :
ت الفُ َقرا
الح َّج إِلى أ ُ ِّم القُرى
ِجع ِل
ؼِبَّ َح ٍّج لِبٌُو ِ
َ
َو ا َ
ّ
(الشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٖٖ9
ْك قُرْ آ ًنا َع َر ِب ًٌّا لِّ ُتنذ َِر أ ُ َّم ْالقُ َري َو َمنْ َح ْولَ َها ﴾( .الشوری.)7 ،
قال هللا تعالیَ ﴿:و َك ٰ َذل َِك أَ ْو َح ٌْ َنا إِلٌَ َ
• الحقّ ال ُنمبين:
ً
ّ
الحق المُبًن
عزال إال من
ؾ و ردوا ُحك َمه
جحدوا السًَّ َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٖٓ. )ٙ
ٌن ﴾ (.النمل .)79:
قال هللا تعالیَ ﴿ :ف َت َو َّك ْل َعلَی اللَّ ِه إِ َّن َك َعلَی ْال َح ِّق ْالم ُِب ِ
• َخش َي ُنة َ ِ:
هللا أُسٌّ فً َمبانٌها
هللا أَص ٌل فً مَراشِ دِها
َو َخش ٌَ ُة َ ِ
َم َحب َُّة َ ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٖٖٔ) .
قال هللا تعالی ﴿:لَ ْو أَ َ
ص ِّدعًا مِّنْ َخ ْش ٌَ ِة اللَّ ِه ﴾(.الحشر.)ٕٔ،
آن َعلَی َج َب ٍل لَّ َرأَ ٌْ َت ُه َخاشِ عًا ُّم َت َ
نز ْل َنا َه ٰ َذا ْالقُرْ َ
الح َ ِ
ب:
• َح ّمالَ َة َ
ب
َتبؽٌ ُه ُم َح َطبًا
لَمّا ان َب َرت نارُها
الح َط ِ
كا َنت قٌِادَ ُتهُم َحمّالَ َة َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٖٔ9
ب ﴾ (.المسد.)ٗ،
﴿وام َْرأَ ُت ُه َحمَّالَ َة ْال َح َط ِ
قال هللا تعالیَ :
الثالث :المفردتان المجاورتان مع التغيير:
فً هذا القسم استعمل الشاعر الكلمتًن المجاورتًن من القرآن مع تػيير صور الکلمات أو بنا ءها تؽٌٌرا
ٌسٌرا ،و تنقسم هذه التؽًرات على اقسام هً:
ٔ) استعمال طريقة الترادؾ فی المعنی لواحد من الکلمتً ن :کوضع کلمة « ال َنصر » بدال عن
کلمة « فتحا» للقرآن.
صر المُبٌنا» فً شعر شوقً :
• ﴿ َف ْتحً ا م ُِّبٌ ًنا ﴾ فً القرآن تػيّر إلى «ال َن َ
صر المُبٌنا
لَقٌنا فً َع ُدوِّ َك ما لَقٌنا
تح َوال َن َ
لَقٌنا ال َف َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٔ78
قال هللا تعالی﴿ :إِ َّنا َف َتحْ َنا لَ َك َف ْتحً ا م ُِّبٌ ًنا﴾ (.الفتح.)ٔ،
ار﴾ فً القرآن تػيّر إلى «أولً البصابر » فً شعر شوقً :
• ﴿ أُولًِ ْاألَب َ
ْص ِ
ألولً البصابر من ُه ُم التفضٌال
فادعوا لها أه َل األمان ِة واجعلوا
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٕٕٗ) .
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ٰ
صابِ ُر مِن رَّ ِّب ُك ْم
ار ﴾( .آل عمران .)ٖٔ ،وأيضاَ ﴿:ه ٰ َذا َب َ
قال هللا تعالی  ﴿ :إِنَّ فًِ َذل َِك لَ ِعب َْر ًة ِّألُولًِ ْاألَب َ
ْص ِ
ون ﴾(.األعراؾ.)ٕٖٓ ،
َوه ًُدی َو َرحْ َم ٌة لِّ َق ْو ٍم ٌ ُْؤ ِم ُن َ
ٕ) استعمال طريقة التضاد؛ كما فً األمثلة اآلتٌة:
ٌر واعِ ٌَ ٍة » فً شعر شوقً :
• ﴿أ ُ ُذنٌ َواعِ ٌَ ٌة ﴾ فً القرآن تػيّر إلى «أُذ ًنا َؼ َ
َورُبَّ مُن َتصِ ٍ
ص َم ِم
ٌر واعِ ٌَ ٍة
ت َوال َقلبُ فً َ
لَ َقد أَ َنل ُت َك أُذ ًنا َؼ َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٕٔٔ) .
قال هللا تعالیَ ﴿ :و َت ِع ٌَ َها أ ُ ُذنٌ َواعِ ٌَ ٌة ﴾(.الحاقة.)ٕٔ ،
التالً :
ة
ٖ) تبديل المفرد الی الجمع :كأمثلة
َ
السبٌل» فً شعر شوقً:
ٌل ﴾ فً القرآن تػيّر إلى «أبنا ِء َ
• ﴿اب َْن الس َِّب ِ
َ
السبٌل
َواِل َتقى البابِسُ َوال ُنعمى ِب ِه
َو َسعى ال َمأوى ِألبنا ِء َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٖٗٗ) .
ٌل ﴾(.اإلسراء.)ٕٙ ،
قال هللا تعالیَ ﴿ :وآ ِ
ت َذا ْالقُرْ َبی َحقَّ ُه َو ْالمِسْ ك َ
ٌِن َواب َْن الس َِّب ِ
• ﴿ َس ِبٌ َل الرُّ ْش ِد ﴾ فً القرآن تػيّر إلى «سُبُل الرشد » فً شعر شوقً :
ِّ
الحقْ ،
من نواحً القص ِد أَو سُبُل الرشد
فقد فً مثل ِه
ْقدت فً
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٗ. )ٖ8
قال هللا تعالیَ ﴿ :وإِن ٌَ َر ْوا َس ِبٌ َل الرُّ ْش ِد َال ٌَ َّتخ ُِذوهُ َس ِب ً
ٌال ﴾(.األعراؾ.)ٔٗٙ ،
ج َنانُ ال ُخل ِد» فً شعر شوقً:
• َ
﴿ج َّن ُة ْال ُخ ْل ِد ﴾ فً القرآن تػيّر إلى « ِ
ُ
َ
و کفی اآلباء ُ رياحينا
جنانُ الخل ِد  ،و کوث ُرهُ
و ِ
ّ
(الشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٖ٘ٔ) .
ٰ
ون ﴾ (.الفرقان.)ٔ٘ ،
قال هللا تعالی ﴿ :قُ ْل أَ َذل َِك َخ ٌْ ٌر أَ ْم َج َّن ُة ْال ُخ ْل ِد الَّتًِ وُ عِ دَ ْال ُم َّتقُ َ
التالً :
ة
ٗ) تبدٌل الجمع الی المفرد :كأمثلة
َّ
ً
هلل » فً شعر شوقً :
ٌِن لِلَّ ِه ﴾ فً القرآن تػيّر إلى «خاشِ عا ِ ِ
• ﴿ َخاشِ ع َ
فس اِؼتِراراً َو اِفتِتانا
هلل لَم ٌُز َه َو لَم
ِق ال َن َ
خاشِ عا ً ِ َّ ِ
ٌُره ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٗ. )ٗٙ
ت اللَّ ِه َث َم ًنا َقل ً
ٌِال ﴾( .آل عمران.)ٔ99 ،
ون ِب ٌَا ِ
ٌِن لِلَّ ِه َال ٌَ ْش َت ُر َ
قال هللا تعالیَ ﴿ :خاشِ ع َ
ي:
٘) حذؾ کلمة :كأمثلة التالة
َ
• ﴿ َسبْعًا م َِّن ْال َم َثانًِ ﴾ فً القرآن تػيّر إلى «السَّبع ال َمثان» فً شعر شوقً:
َعوَّ ُ
عباس بالسَّبع ال َم َثان
ذت مُلكك ٌا أبا ال
ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٔٓٔ8
آن ْال َعظِ ٌ َم﴾(.الحجر.)87 ،
اك َسبْعًا م َِّن ْال َم َثانًِ َو ْالقُرْ َ
قال هللا تعالیَ ﴿ :ولَ َق ْد آ َت ٌْ َن َ
الرابع :المفردتان المقلوبتان:
فی هذا القسم نشير الی قسم من ال كلمات التی اخذت من القرآن قطعا و ل كن ترا كيبها مقلوبة  .کما فً
األمثلة األتٌة:
َّ
َ
ُ
َ
• ﴿ ْ
َّ
ٌل » فً شعر شوقً:
هار َوالل ِ
ار ﴾ فً القرآن قلبت ب «اِختِالؾُ ال َن ِ
اختِالؾِ اللٌ ِْل َوالن َه ِ
اُذ ُكرا ل ًَِ الصِ باَ ،وأٌَّا َم أُنسً
ٌل ٌُنسً
هار َواللَ ِ
اِختِالؾُ ال َن ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )٘٘9
قال هللا تعالی َ ﴿ :و ْ
ار َو َما أَ َ
ض َبعْ دَ َم ْوتِ َها
نز َل اللَّ ُه م َِن ال َّس َما ِء مِن رِّ ْز ٍق َفأَحْ ٌَا ِب ِه ْاألَرْ َ
اخت َِالؾِ اللٌَّ ِْل َوال َّن َه ِ
﴾( .الجاثٌة.)٘ ،
• ﴿الرُّ َّك ِع ال ُّسجُو ِد ﴾ فً القرآن قُلبت ب «السُجود ِال ُر َّك ِع » فً شعر شوقً:
َو َمشى َعلى ال َم َأل السُجود ِال ُر َّك ِع
ت ِب دَ ٍم َح َّل الحِبا
لَمّا َحلَل ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٖ. )٘7
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قال هللا تعالیَ ﴿ :و َطهِّرْ َب ٌْت ًَِ ل َّ
ٌِن َوالرُّ َّك ِع ال ُّسجُو ِد ﴾( .الحج.)ٕٙ ،
ٌِن َو ْال َقابِم َ
ِلطابِف َ
ص» فً شعر شوقً:
صح َ
الح ِّق َح َ
ص ْال َح ُّق ﴾ فً القرآن قُلبت ب « َ
﴿حصْ َح َ
• َ
ً
َّ
َ
ص مِن َوراء ُ
َردّوا َ
شكوكِ
صح َ
الح ِّق َح َ
الخٌا َل َحقٌ َقة َو َتطلعوا َك َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٕ77
ت ام َْرأَ ُ
ص ْال َح ُّق ﴾ ( .يوسؾ.)٘ٔ ،
قال هللا تعالیَ ﴿ :قالَ ِ
ٌز ْاآل َن َحصْ َح َ
ت ْال َع ِز ِ

الخامس :المفردتان المقابلتان:
هذا القسم نشير الی المفردتين اللتين اخذتا من القرآن و هما کلمتان متقابلتان  .کما األمثلة األتٌة:
• العبيد واإلماء:
ض ٌع َوالم َُؤ َّن ُ
ُالك الم َُذ َّك ُ
ثات إِما ُء
رات َعبٌ ٌد
ُخ َّ
لِع َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٔٔٔ) .
ْس ِب َظ َّال ٍم لِّ ْل َع ِبٌ ِد ﴾ (.الحج .)ٔٓ،و ﴿ َوأَن ِكحُوا ْاألَ ٌَا َم ٰی مِن ُك ْم
قال هللا تعالی فی القرآن الكرٌم ﴿:أَنَّ اللَّ َه لٌَ َ
ٌِن مِنْ عِ َبا ِد ُك ْم َوإِ َمابِ ُك ْم ﴾( .النور.)ٖٕ ،
َوالصَّالِح َ
• الحالل و الحرام:
َ
َم ل َِخل ِق ِه َو َجال َحاللَه
الحرا
هللا ُ فٌ ِه َجال َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٕٓ. )ٙ
ِب َه ٰ َذا َح َال ٌل َو َه ٰ َذا َح َر ا ٌم﴾ ( .النحل.)ٔٔٙ ،
قال هللا تعالیَ ﴿:و َال َتقُولُوا لِ َما َتصِ ؾُ أَ ْلسِ َن ُت ُك ُم ْال َكذ َ
الس َّراء:
•
الض َّراء و َّ
َّ
إن ؼفرنا الضَّرَّ اء للسَّرَّ اء
ما نظرنا محمّداً فی فتاة
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٖٕٓٔ) .
ون فًِ السَّرَّ ا ِء َوالضَّرَّ ا ِء ﴾( .آل عمران.)ٖٔٗ ،
ٌِن ٌُنفِقُ َ
قال هللا تعالی فی القرآن الكرٌم ﴿:الَّذ َ
السادس :المفردات و المضمون:
آي من القرآن أو أکثر من
التناصّ هنا يعتمد علی المفردات القرآنٌة و مضمونها معا  .إنّ شوقی ٌستدعی ة
آي فی شعره مع ذکر مفردة أو أکثر من مفردة قرآنٌة  ،و لكن ما ٌلفت نظرنا فی هذا القسم إنه ال
ة
آي تامة ؾی خالل شعره بل يستعمل مفرداتها.
يستعمل جملة کاملة أو ة
ُ
الورى
ِصر النا ُر ما لَم َتأتِ ِه
السب ُع ال َقدٌ َمة فً َ
آٌا ُت َك َ
َف َعلَت ِبم َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٖ88
اآليات السبع  :التی ابتلی هللا بها فرعون موسی و قومه و هً  :الطوفان و الجراد و القُمَّل و الضفادع و
الدَّم و الرِّ جز (ال ُّدمَّل) و ال َقحط (نقص الثمرات )؛ کقوله تعالی َ ﴿ :فأَرْ َس ْل َنا َعلٌَ ِْه ُم ُّ
ان َو ْال َج َر ادَ َو ْالقُ َّم َل
الطو َف َ
ت ُّم َفص ََّال ٍ
ِع َوال َّد َم آ ٌَا ٍ
ٌِن ﴾ ( .األعراؾ .)ٖٖٔ ،
َوال َّ
ت َفاسْ َت ْك َب ُر وا َو َكا ُنوا َق ْومًا مُّجْ ِر م َ
ض َفاد َ
ت النا ُر ُخشوعا َواِحتِراما
ضرتِ ِه
َخرَّ ِ
هللا فً َح َ
لٌل َ ِ
َك َخ ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٔٔ.)ٙ
خلًل هللا إشارة إلی قوله تعالی َ ﴿ :وا َّت َخ َذ اللَّ ُه إِب َْر اهٌِ َم َخل ً
ٌِال ﴾( .النساء  .)ٕٔ٘ ،وٌشٌر الشطر الثانی من
البٌت إلی معجزة إبراهً م و عدم إحراقه فی النار کما ورد فی قوله تعالی ﴿ :قُ ْل َنا ٌَا َنا ُر ُكونًِ َبرْ ًدا
َو َس َالمًا َعلَ ٌٰإِب َْراهٌِ َم﴾( .األنبًاء.)ٙ9،
ٌاربِّ َق َ
ت َت َحسُّرا
واك َمن
ُشعال ِ
لوب الم َ
ٌُطفً القُ َ
ٌس سِ َ
دخ َمدَت َولَ َ
َ
ّ
(الشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٖ87
ٌقول شوقً :إلهی و ربّی أنت الذی تطفأ نار التحسر التی شعلت فی قلوب الناس  .الواضح؛ إطفاء النار
ب أَ ْط َفأ َ َها اللَّ ُه ﴾.
فعل من أفعال هللا تبار ك و تعالی؛ کقوله فی القرآن الكرٌمُ ﴿:كلَّ َما أَ ْو َق ُدوا َنارً ا لِّ ْل َحرْ ِ
(المابدة .)ٙٗ،
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َ
البٌان محمّداً
َ
الحدٌث و ناو َل التنزٌال
فسقى
ٌنبوع
فجّرت
و
َ
ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٗٔ9
ٌقول شوقً  :أجرٌت ٌنابٌع البًان والح كم ة بالقرآن علی لسان محمّد (ص) لًكون مع األحادٌث الشرٌفة
َ
ٌنبوع »
فجّرت
السلسبٌل الذی يترع منه المسلم ون تعالٌمهم و واجباتهم نحو خالقهم .الواضح عبارة «
َ
ض ٌَنبُوعًا ﴾(.اإلسراء.)9ٓ ،
أُخ َِذت من اآلٌة الشريفةَ ﴿ :و َقالُوا لَن ُّن ْؤم َِن لَ َك َح َّت ٰی َت ْفج َُر لَ َنا م َِن ْاألَرْ ِ
ُ
لو ُ
المسٌح دلٌال
ب
الصلٌب و خط َبه
كنت أعتق ُد
ألقمت من صل ِ
َ
ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٕٓٗ) .
علً السالم من قبره إلی السماء بعد ثالثة
النصاری ٌدعون صلب المسٌح (ع) من قبل الٌهود و عروجه ه
ٌسى اب َْن َمرْ ٌَ َم َر سُو َل اللَّ ِه
ٌح عِ َ
أيام و لكن القرآن الكرٌم أنكر ذلك بقوله تعالی َ ﴿ :و َق ْول ِِه ْم إِ َّنا َق َت ْل َنا ْالمَسِ َ
ٌِن ْ
صلَبُوهُ َولَ ٰ كِن ُ
اع
ك ِّم ْن ُه
اخ َتلَفُوا فٌِ ِه لَفًِ َش ٍّ
َما لَهُم ِب ِه مِنْ عِ ْل ٍم إِ َّال ا ِّت َب َ
ش ِّب َه لَ ُه ْم َوإِنَّ الَّذ َ
َو َما َق َتلُوهُ َو َما َ
َّ
الظنِّ َو َما َق َتلُوهُ ٌَقٌِ ًنا ﴾( .النساء.)ٔ٘7 ،
المبحث الثانی :مجرد المضمون:
فی هذا القسم ٌستعمل أحمد شوقی مضمون آٌة أو آٌات من القرآن الكرٌم دون أن ٌشٌر إلی مفرداتها .
سنذکر فً األبٌات التالٌة أمثلة على ذلك :
راح  ،مواحی ال ُّندَب
أ َنا ِم ُل مث ُل ِبنان ِ المسٌح
أواسِ ی ال ِ
ج ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٖ٘7
أٌدي الشرٌفة و ٌشفی المرضی بطرٌق ؼًر مألوؾٍ .
ه ذا البٌت ٌشٌر إلی معجزات المسٌح (ع) ٌظهرمن ه
ْ
ُ
َ
ُ
ئ
ْك َ ...وتب ِْر ُ
ٌسی اب َْن َمرْ ٌَ َم اذكرْ نِعْ َمتًِ َعلٌ َ
کما قال هللا تعالی فی القرآن الكرٌم﴿ :إِ ْذ َقا َل اللَّ ُه ٌَا عِ َ
ص بِإِ ْذنًِ﴾( .المابدة .)ٔٔٓ،
ْاألَ ْك َم َه َو ْاألَب َْر َ
نان جُفاةُ؟
َتبَرَّ أَ عٌسى مِن ُه ُم َوصِ حابِ ِه
أَأَتبا ُع عٌسى ذي َ
الح ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٖ٘9
تبرّ أ مِن أعمال قومه فی ٌوم القٌامة کما ذکر فی اآلية الشرٌفة َ ﴿ :ما قُ ْل ُ
ٌشٌر شوقً إلی أنّ عٌسً (ع) َ
ت
نت َعلٌَ ِْه ْم َش ِه ًٌدا مَّا ُدم ُ
لَ ُه ْم إِ َّال َما أَ َمرْ َتنًِ ِب ِه أَ ِن اعْ ُب ُدوا اللَّ َه َر بًِّ َو َر َّب ُك ْم َو ُك ُ
ت أَ َ
ٌِه ْم َفلَمَّا َت َوفَّ ٌْ َتنًِ ُكن َ
نت
ْت ف ِ
دوا إالّ هللا.
ٌِب َعلٌَ ِْه ْم﴾(.المابدة  .)ٔٔ7،أی قال عًسی (ع) هلل تبار ك و تعالی ما أمرت قومی أن يعب
الرَّ ق َ
ُ
و دعوتهم بالتوحٌد مادمت فًهم.
َوإِن َخ َر َجت نا ٌر َفكا َنت َج َه َّنما ً

الورى َو ُت ُ
قات
ُت َؽ ّذى ِبأَجسا ِد َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٖ٘9

ار ةُ﴾( .البقرة
ار الَّتًِ َوقُو ُد َها ال َّناسُ َو ْالح َِج َ
ورد فً القرآن الكرٌم َ ﴿ :فإِن لَّ ْم َت ْف َعلُوا َولَن َت ْف َعلُوا َفا َّتقُوا ال َّن َ
ٌ .)ٕٗ،فهم من قوله تعالً وقود نار جه ّنم هً الناس و الحجارة  .و يعبّر شوقی بالناس و أجساد
الوری.
الح ُ
ت
دٌث َو َفس ََّرت
ت
ب ال َبٌِّنا ِ
آي الكِتا ِ
َر َو ِ
َ
َ
ّ
(الشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٘. )ٖٙ
أوّ ل من َفس ََّر القرآن الكرٌم هو النبی األعظم (صلى هللا علٌه وآله وسلم ) کما ورد فی قوله تعالی :
ْك ِّ
﴿ َوأَ َ
ون ﴾( .النحل .)ٗٗ،
اس َما ُن ِّز َل إِلٌَ ِْه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم ٌَ َت َف َّك ُر َ
نز ْل َنا إِلٌَ َ
الذ ْك َر لِ ُت َبٌ َِّن لِل َّن ِ
الوساد
َوأُرضِ َع الحِك َم َة عٌسى الهُدى
أٌَّا َم ُتربً َم ه ُدهُ َو ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٘. )ٖ7
اس فًِ ْال َم ْه ِد َو َكه ًْال َوإِ ْذ
عٌسً (ع) تك ّلم فً مه ده بالح كمة و موعظة الحسنة ؛ کقوله تعالی ُ ﴿:ت َكلِّ ُم ال َّن َ
جٌ َل ﴾(.المابدة .)ٔٔٓ،و قال فی أيام صباه ﴿ َقا َل إِ ِّنً َع ْب ُد اللَّ ِه
اب َو ْال ِ
َعلَّ ْم ُت َك ْال ِك َت َ
اإلن ِ
ح ْك َم َة َوال َّت ْو َر ا َة َو ْ ِ
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صانًِ ِبالص ََّال ِة َو َّ
الز َكا ِة َما ُدم ُ
ار ًكا أٌَ َْن َما ُك ُ
ْت َح ًٌّا ﴾(.مرٌم
نت َوأَ ْو َ
اب َو َج َعلَنًِ َن ِب ًٌّا َو َج َعلَنًِ ُم َب َ
آ َتان ًَِ ْال ِك َت َ
.)ٖٓ،ٖٔ،
ُ
ٍّ
ّ
وار يُّ َحظ ث َّم ُتر َت َج ُع
ما الجاهُ َوالما ُل فً ال ُدنٌا َوإِن َحسُنا
إِال َع ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٕٔٗ) .
يقول شوقً أنّ المال و البنون و سابر النعمات الدنٌويّ ة ٌ َُع ّد من زٌنة الحٌاة الدنًا کقوله تعالی ْ ﴿ :ال َما ُل
وصؾُ ب َتػ يُّره ا و عدم ثبات نعمابها؛ کما ورد
ا
ون ِزٌ َن ُة ْال َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا ﴾(.الکهؾ .)ٗٙ،لكن حٌاة
الدنً ُت َ
َو ْال َب ُن َ
نز ْل َناهُ م َِن ال َّس َما ِء َف ْ
ب َ ﴿ :واضْ ِر بْ لَهُم َّم َث َل ْال َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َك َما ٍء أَ َ
اآلي الشر يفة بأحسن أسلو ٍ
اخ َتلَ َط ِب ِه
فی ة
َ
ْ
َ
َ
َن َب ُ
ض فأصْ َب َح هَشِ ٌمًا تذ ُر وهُ الرِّ ٌَا ُح﴾(.الكهؾ.)ٗ٘ ،
ات ْاألَرْ ِ
على أربعة أ قسام  :األول :الجم لة التامة  ( :اإلسمٌة أو

المبحث الثالث  :الجمل  :ينقسم هذا المبحث
الفعلً)،
ة
الجمل التامة :هذا البحث ٌشٌر الی الجم ل القرآنٌة التی يستعملها شوقً من دون تؽًٌر و تصرّ ؾ فی
شعره .و هذا النوع من التناصّ القرآنی فی شعر شوقً ٌنهل من ذاکرته و افکاره االسالمًة  .وإن نوع
التناصّ هنا من التناصّ الشکلی أل ّنها جزء من آٌات القرآنٌة ٌذکر فی شعره  .ينقسم ه ذا المبحث بإعتبار
الفعلً .
ة
االسمً  .و الثاني؛ الجملة
ة
االول؛ الجملة
صدرها الی قسمًنّ :
ّ
متأخرً ا ،والمسند إلٌه
اإلسمً ماكان المسند فٌهااسمًا ،أوفعْ ال
ة
أ) الجملة االسمية  :المراد بالجملة

اسمًا متق ّدمًا( .إبن هشام( ،د.ت) ،ص٘.)ٗ9
ُن َيش َه ُند :
•
ُ
َ
الع ِر ِم
وب
ض ُه
عار ُ
ض َ
ص َ
ُعارضُ َ
العار ِ
هللا ُ
ِ
من ذا ٌ ِ
ٌَش َه ُد أ ّنً ال أ ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٕٕٔ) .
ُون ﴾( .التوبة.)ٔٓ7 ،
قال هللا تعالیَ ﴿ :واللَّ ُه ٌَ ْش َه ُد إِ َّن ُه ْم لَ َكا ِذب َ
ّلِل :
• الدينُن ِ َّ ِ
فس َهوىً
فٌالدٌن داعٌها
اإللَ ُه َهدى
الدٌنُ ِ َّ ِ
لِ ُك ِّل َن ٍ
ِ
هلل َمن شا َء ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٖٖٔ) .
ون ال ِّدٌنُ لِلَّ ِه ﴾( .البقرة.)ٔ9ٕ ،
ون فِ ْت َن ٌة َو ٌَ ُك َ
قال هللا تعالیَ ﴿ :و َقاتِلُو ُه ْم َح َّت ٰی َال َت ُك َ
ّلِل :
• ال ُنحك ُنم ِ َّ ِ
قالوا اِع َت ِزل قُ َ
لت

اِع َت َزل

ُ
هلل ال َقدٌر
ت َوالحُك ُم ِ َّ ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٕٙ7

ٌر ﴾ (.الؽافر.)ٕٔ ،
قال هللا تعالیَ ﴿ :ف ْال ُح ْك ُم لِلَّ ِه ْال َعلًِِّ ْال َك ِب ِ
ي هُندی :
• ال ري َب فه
ً
ً
ً
رٌب فٌه هُدی
کتا ُب ُه َعجبا  ،ال
الباب َرحبا عالٌا و أتی
َتف َت ُح
َ
َ
ّ
(الشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٖٔٓٙ
ٌِن﴾ ( .البقرة.)ٕ،
ْب فٌِ ِه ه ًُدى لِّ ْل ُم َّتق َ
قال هللا تعالیَ ٰ ﴿ :ذل َِك ْال ِك َتابُ َال َر ٌ َ
ي  :المراد من الجملة الفعلٌّةما كان المسند فٌها فعً ال متق ّدمًا(.ابن هشام( ،د.ت) ،ص .)ٗ97
الجملة الفعل ة
وقًل :هی ما تركب من كلمة واحدة أو أكثر ،وله ا معنى مفٌد مستقل (.أنٌس،إبراهٌم ،من أسرار اللغة،
صٓ.)ٕٙنذکر مجموعة من الجمل القرآنٌة التی يستعملها شوقي فً شعره ع نيا :كما فً األمثلة اآلتٌة:
• َ
ش ِهدَ َ ُن:
ً
َ
حسًّ
َشخ ُ
َش ِهدَ هللا ُ لَم ٌَؽِب َعن جُفونً
ساعة َو لَم ٌَخ ُل ِ
ص ُه َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٓ. )٘ٙ
قال هللا تعالیَ ﴿ :ش ِهدَ اللَّ ُه أَ َّن ُه َال إِلَ ٰ َه إِ َّال ه َُو ﴾(.آل عمران.)ٔ8 ،
لزلَ ِ
رض ِزلزالَها :
ت األَ ُن
• ُنز ِ
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ت األَرضُ ِزلزالَها
ٌاح
لزلَ ِ
َو ُز ِ
َو ثاروا َفجُنَّ جُنونُ ِ
الر ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٓٓ. )ٙ
ت ْاألَرْ ضُ ِز ْل َزالَ َها ﴾( .الزلزلة.)ٔ ،
قال هللا تعالی﴿ :إِ َذا ُز ْل ِزلَ ِ
س َيجزي ُن:
• َ
َه َ
نٌن َهبا
َو ُك ُّل َسعًٍ َس ٌَجزي هللا ُ ساعِ ٌَ ُه
عً المُحسِ َ
ٌهات ٌَذ َهبُ َس َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٕٖ8
ٌن ﴾( .آل عمران.)ٔٗٗ ،
﴿و َس ٌَجْ ِزي اللَّ ُه ال َّشاك ِِر َ
قال هللا تعالیَ :
َ
الوكيل:
• َحس ُنبنا ُن َونِع َم َ
ٌ
َف َحسبُنا َ
َجنى َعلٌَنا عُص َبة َ
الوكٌل !
جازفوا
هللا ُ َو نِع َم َ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٕ88
﴿و َقالُوا َحسْ ُب َنا اللَّ ُه َونِعْ َم ْال َوكٌِلُ﴾ ( .آل عمران.)ٔ7ٖ ،
قال هللا تعالیَ :
الثانی :الجملة مع التغيير:
فً هذا القسم ٌستعمل الشاعر جملة من القرآن و لكنه يغيّر صور الجمل أو بناء ها تػًٌرا ٌسٌرا ،و هذا
ً
کلمة أو أکثر
والقافً فً الشعر ،وفً بعض األحٌان يزٌ ُد شوقً
ة
التؽًير لعلل متعددة کرعاٌة الوزن أ
ي َغيّر ضمٌرها ،و ٌضع ضمًراً آخر بدالً عنه ،و فی بعض المواضع ٌأتً بالتؽًٌرين معا ً
فی الجملة .أو ُ
ً
ً
عال فی الجملة أو يستعمل ترادؾ الكلمة بدال و نجد کثٌرا من
يؼًير زمن األ ؾ
ی جملة واحدة  ،وتارة ُ
ؾ
ْ
التؽٌٌرات التی يبيّنها شعره .إذ التناص فی هذا القسم يكون من التناص الشكلً؛ كما فً األمثلة اآلتٌة:
العونُ » فً شعر شوقً :
 .1إستعمال الترادف﴿ :نِعْ َم ال َّنصِ ٌ ُر﴾ فً القرآن تػيّر إلى ب «نِع َم َ
َو َ
العونُ
هللا ُ ل
السعًِ ٌَقو ُم ال َكونُ
ِلساعٌن نِع َم َ
َ
ِألَنَّ ِب َ
(ال ّشوقٌّات ،جٕ ،ص ٖٗ. )9
قال هللا تعالی ﴿ :أَنَّ اللَّ َه َم ْو َال ُك ْم نِعْ َم ْال َم ْولًَ َونِعْ َم ال َّنصِ ٌ ُر ﴾(.األنفال .)ٗٓ:
ِّك﴾ فً القرآن تػيّر إلى « جا َء أم ُر ر ِّب ِه »فً شعر شوقً:
﴿جا َء أَ ْم ُر َرب َ
 .2تعويض الضم يرَ :
اعه
َف َت َج َّم َل
أطاعه
جا َء أم ُر ر ِّب ِه
براً و أجمِل و دَ َ
ص َ
َ
َف َ
ّ
(الشوقٌّات ،جٕ ،ص ٕ. )79
ِّك﴾(.هود.)ٔٓٔ ،
قال هللا تعالیَ ﴿ :جا َء أَ ْم ُر َرب َ
اإلنجٌال » فً شعر شوقً :
• تغيير اإلسمَ ﴿ :ر ِّت ِل ْالقُرْ َ
آن ﴾ فً القرآن تػيّر إلى « َر َّت َل ِ
الناس فً ال َقضِ ٌَّ ِة لَحنا ً
اإلنجٌال
ُتنشِ ُد
َك َ
َ
واريِّ َر َّت َل ِ
الح ِ
(ال ّشوقٌّات ،جٕ ،ص ٓٔ. )8
آن َترْ ت ً
ٌِال ﴾( .المزمل .)ٗ،
قال هللا تعالیَ ﴿ :ر ِّت ِل ْالقُرْ َ
فع ُل ما ٌَرى َو ٌَشا ُء»فً شعر شوقً :
ٖ.إ ة
ضافْ ٌَ ﴿ :ف َع ُل َما ٌَ َشا ُء﴾ فً القرآن تػيّر إلى «« ٌَ َ
فع ُل ما ٌَرى َو ٌَشا ُء
الل َو ِم َّن ٌة
ٌك لِذي
َوهللا ُ ٌَ َ
َ
َفض ٌل َعلَ َ
الج ِ
(ال ّشوقٌّات ،جٔ ،ص . )ٔ9ٙ
قال هللا تعالی﴿ :إِنَّ اللَّ َه ٌَ ْف َع ُل َما ٌَ َشا ُء ﴾(.الحج.)ٔ8 ،
ات ﴾ فً القر آن تػ يّر إلى «رو ٌح َو َج ّن ٌ
• إستخدام القلبَ ﴿:ر ْو ٌح َو َر ٌ َْحانٌ َو َج َّن ُ
ات َو َرٌحانُ » فً
شعر شوقً:
َ
ّ
َّ
ٌ
ُ
َ
ُ
َ
َ
آ َم ُ
ِد َمشق رو ٌح َو َجنات َو َرٌحانُ
اهلل َواِستثنٌت َجنت ُه
نت ِب ِ
(ال ّشوقٌّات ،جٔ ،ص ٕ٘. )ٙ
قال هللا تعالیَ ﴿ :ف َر ْو ٌح َو َرٌ َْحانٌ َو َج َّن ُ
ٌِم ﴾( .الواقعة.)89 ،
ات َنع ٍ
قتبس ْ
ت من القرآن الكرٌم و لكن مفرداتها
الثالث  :الجملة المقلوبة  :هذ ا المبحث يتناول الجمل التی أ ُ َ
مقلوبة.كما فً األمثلة التالٌة:

14

ٌك َسال ُم » فً شعر شوقً:
ْك ﴾ فً القرآن قُلبت إلى « َعلَ َ
• ﴿ َس َال ٌم َعلٌَ َ
َ
ت
ٌر زاب ٍِر
ٌك َسال ُم هللاِ فً َع َرفا ِ
إِلى َع َرفا ِ
َعلَ َ
هللا ٌا َخ َ
ت ِ
(ال ّشوقٌّات ،جٔ ،ص ٖٕٓ) .
ْك َسأَسْ َت ْؽفِ ُر لَ َك َربًِّ﴾( .مرٌم.)ٗ7 ،
قال هللا تعالیَ ﴿ :قا َل َس َال ٌم َعلٌَ َ
• ﴿ ُر َح َما ُء َب ٌْ َن ُه ْم ﴾ فً القرآن قُلبت إلى « َب َنًهم الرُّ َحماء» فً شعر شوقً:
ُء َعلَی َ
ًهم الرُّ َحماء
صم َب َن
َو َح َماها ُؼرٌّ ک َِرا ٌم أشِ دَّا
الخ ِ
(ال ّشوقٌّات ،جٔ ،ص ٘ٔٔ) .
َ
ار ُر َح َماء َب ٌْ َن ُه ْم ﴾ ( .الفتح.)ٕ9 ،
قال هللا تعالی ﴿ :م َُّح َّم ٌد رَّ سُو ُل اللَّ ِه َوالَّذ َ
ٌِن َم َع ُه أشِ دَّا ُء َعلًَ ْال ُكفَّ ِ
ت م َِن ْال َحًِّ ﴾ فً القرآن قُلِ َب ْ
ت » فً شعر شوقً:
ت إلى «
مخرج الحیِّ مِن ال َم يّ ِ
• ﴿م ُْخ ِر ُج ْال َم ٌِّ ِ
َ
ُ
ت
اي
فقلت  :أحکا ُمکَ حِرنا لَها
مخرج الحیِّ مِن المًَّ ِ
َ
(ال ّشوقٌّات ،جٕ ،ص ٗٔٔ) .
ت م َِن ْال َحًِّ ٰ َذلِ ُك ُم اللَّ ُه ﴾( .األنعام.)9٘ ،
قال هللا تعالیَ ﴿ :وم ُْخ ِر ُج ْال َم ٌِّ ِ
الرابع :شبه الجمله  .المرادمن شبه الجملة هو ما لٌس بمفرد وال جملة .وإنما هو جار ومجرور أو
ظرؾ .كما فً األمثلة اآلتٌة:
حر:
• في ال َب ِّر وال َب ِ
ما البأس إال من جناحً خاطؾٍ
حر اسمه الطٌّار
فً ال َبرِّ وال َب ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٖ. )ٖ9
قال هللا تعالیَ ﴿ :و ٌَعْ لَ ُم َما فًِ ْال َبرِّ َو ْال َبحْ ِر﴾( .األنعام.)9٘ ،
• مِن َق ْبل ُن َومِن َب ْع ُند :
ُل َو مِن َبع ِد ما لِ ُنعمى َبقا ُء
هللا فً ال َممالِكِ مِن َقب
ُس َّن ُة َ ِ
(ال ّشوقٌّات ،ج ٔ ،ص ٗٔٔ) .
قال هللا تعالی ﴿ :لِلَّ ِه ْاألَ ْم ُر مِن َق ْب ُل َومِن َبعْ ُد﴾( .الروم.)ٗ ،
ِثل هَذا :
• لِم ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ِثل َهذا ذ َ
ٌك ِردا ُء
قت فً ال ُدنٌا الطوى
َوانشق مِن خل ٍق َعل َ
ألِم ِ
ّ
(الشوقٌّات ،ج ٔ ،ص . )ٔ97
ون ﴾( .الصافات.)ٙٔ،
قال هللا تعالی﴿ :لِم ِْث ِل َه ٰ َذا َف ْل ٌَعْ َم ِل ْال َعامِل ُ َ

نتائج البحث:

نستنتج مما سبق إنّ نظرٌة التناص هً محصلة للفكرالنقدي األوروبً .وقد تم ّكنت الناقدة
البلؽارٌة «جولٌا كرٌستٌفا » من تحدٌد مفهوم لمصطلح التناص ،ثم تناوله بالدراسة عدد كبٌرمن النقاد
محاولٌن اإلضافة والتعديل فی صورته و التوسٌع فً أفق صورته و مفهومه .
إنّ مصطلح التنا ص جدٌد لكن مفهومه قدٌم و تعود جذوره فی الدراسات الشرقٌة و الؽربٌة الی
تسمًات و مصطلحات أ خری کاإلقتباس و التضمٌن و التلمًح وما ماثلها .
إن النظر الی اشعار شوقی ي بيّن لنا أنّ ل لقرآن الكرٌم و مفرداته ومضام ينه م كانة ًخاصة لدی
أم يرالشعراء ،أحمد شوقً  ،و كان االستعمال الفنً آلٌات القرآن الكرٌم فی طًّات أشعاره قد حقق جماالً
ي
شعرٌا ً كون القران الكرٌم كان من أهم مصادر شعره  .ومن ٌتصفح ديوان شوقً يجد ومضات قرآن ة
تضیء کثيراًمن شعره  .فهً من مصادر التناصّ التی يستمد شوقی منها شعره وأولها ؛ مصدر التناصّ
الدينً وعلى رأسه القرآن الكرٌم ،و الثانی؛ المصدر التاريخی إلنّ القرآن الكرٌم منبع المعرفة لتاريخ
األقوام الماضٌة و قد استعمله شوقً شعره.
َ
العلم؛ وقد
أما آلٌات التناص التی استعملها شوقً فی شعره ؾ كانت مرموقة وهی من نوع َ
من الشخصيات التی وظفها شوقً
استدعى شخصيّات متعددة و متنوعة كالتً نجدها فی القرآن الكرٌم ،ؾ
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ي(ع)،
فی شعره شخصيات األنبياء .ک دم (ع) ،محمّد (ص) ،ع يسی(ع) ،موسی (ع) ،سليمان(ع) ،إبراه م
صالح(ع)ٌ ،وسؾ (ع) ،نوح (ع) ،و إدرٌس (ع) .و فی بعض األح يان يستدعی أصحاب األنب ياء
کالحواريّين ،األنصارّ  ،القسًّسين ،األحبار .و يوظؾ تارة العلم بشکل اللقب وه ي القاب األنبًاء :کطه،
ي ک «ابن
ص ّد يق(ع) .وقد ٌستعمل الكنة
أحمد(ص) ،النذ ير ،النبیّ  ،المسيح(ع) ،الکلم
ي(ع) ،الخليل(ع) ،ال ّ
مرٌم» لعيسی (ع) .فضالً عن شخصيات أخری کفرعون  ،قارون و  ...وهذه الشخصيات قد ورد
ي
ذكرها فً القرآن الكرٌم أيضا ً .ونجد اٌضا فً شعر شوقً کثيراً من األلفاظ التی تدل علی شخص ة
يالبًضاء أو علی
االنبياء و الرسل کشخص ٌة موسی (ع) من دون ذکر اسمه؛ کالعصا ،التابوت ،الد
ي (ع)
ي إبراه م
ي ع يسی (ع) دون ذکر اسمه؛ ک الصلب أو صليب و ؼٌرها أو علی شخص ة
شخصة
ي التناص من نوع «الدور» أو
ت النا ُر ُخشوعا ً»  .هذه المفردات و العبارات تدلّنا علی آل ة
کعبارة« َخرَّ ِ
ي القول أو إستدعاء
يذکر اإلسم  .وتبٌن اشعار شوقً لنا إنه يستمد من آل ة
استدعاء الوظ يفة من دون أن ُ
الخطاب فی شعره أيضا ً.
ومن تقنيات التناصّ التی استعملها شوقً فی شعره أٌضا  ،تقنٌة التناص الموافق إذ وظؾ شوقی
ي داخل بنٌة شعره محاوال التوفٌق بٌنه ا وبًن واقعه المعاصر الذی أراد التعبٌر
إحدی الشخصًات التراثة
تقنً المحور  ،و تارة ٌوظؾ
عنه .وكانت أمثلة ذلك کثٌرة فً شعره ،و فی بعض األحٌان نراه ٌستعمل ة
تقنً المضاد  .أما شكل التناص و کٌفٌة ا ستعماله فی قسم المفردات والجمل فقد کان من التناصّ الشکلي؛
ة
توطا مناسبة لها تجعلها
ة
السابق ووضعها فی الشعر بعد
ة
وهواجتزاء قطعة من النصّ أوالنصوص
الجدي ،وموضوع النصّ  .وكأن التناص فی قسم المضمون تناصا مضمونا
د
تتالءم مع الموقؾ اإلتصالً
ْ
ُ
ُ
مُسْ َت َبطا ً من النصّ استنباطا ً ،و إذ تفهم دالالته من تلم يحات النص وإيماءاته وترم يزاته.

ّ
الملخص:
التناصّ مصطلح نقدي ؼربً حدٌث ،ومعناه دخول نصّ فی نصّ أو تشکٌل نصّ جدٌد من نصوص
سابقة أو معاصرة  .وقد ولد مصطلح التناص علی ٌدناقدةفرنسٌة جولٌا كرٌستٌفا عام  .ٔ9ٙ9وله مصادر
مختلفة منها ؛ المصدر الدٌنی ،األدبی  ،التارٌخً  ،األسطوری و الفولكلوری و ؼٌر ذلك .
التناصّ القرآنً جزء من أجزاء المصدر الدٌنً ،و مفهومه عبارة عن إستعمال القرآن الکرٌم فی آثار
النثرٌة أو الشعرٌة.
الشاعر أحمد شوقً من أبرز شعراء مصر فً العصر الحدٌثوله مكانة شعرٌة مرموقة بٌن الشعراء،
حتى لقب بأمٌر الشعراء  .وقد تأثربالقرآن الكرٌم ،فظهر ذلك فی شعره ،وأفاد منه بشکل واسع و بصُور
مختلفة تجلت فً المفردة القرآنٌة أو المفردتٌن المجاورتٌن أو المقلوبتٌن أو المقابلتٌن ،أو باستعمال جملة
ٌسٌر ،وافاد من
تامة من القرآن الكرٌم بال اقتباس حرفً من اآلٌة ،و فی بعض األحٌان اقتباس
المضامٌن القر آنٌة تارة أو استلهم من القصص القرآنً تارة اخرى مع عمل قصة جدٌدة قد النجدها فی
القرآن .وتناولت هذه الدراسة آٌضا ً إشکالٌة التناص القرآنً فً شعره وقد اعتمدت الدراسة على المنهج
الوصفً التحلٌلً.
الکلمات الربٌسة  :التناص -التناصّ القرآنً _ أحمد شوقی.
Abstract:
Intertextuality is a new criticwestern terms. Its meaning isenter text in
the other textor creates a new text by past or contemporary texts.
The term intertextualitydiscovered for the first time by the French critic
Julia Kristeva In 1969. Sources intertextualityis different. The sources
ofReligious, literary, folkloric mythic, history and etc.Intertextuality Quran
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is Part of the religious sources and Its meaning isemployed to verses of
the Holy Quran in The works of poetry and prose. Ahmed Shawki is The
most prominent contemporary Egyptian poets.And has a special place
among the poets.to the extent thatwas named toAmir Alshra.
He is someone who Influence from Holy Quran in the poetry and widely
applied to various style .His method areQuranic Words, Adjacent
Words,Words Anagramand overturned, Wordsversus,or he used
statements of the QuranWithout change in the poetry or
SometimesSlightly changed the verses of the Qur'an and sometimesHas
usedArticlesby Koran. and Shawki is inspired by the stories of the
QuranAnd create a new story that does not make it the Quran.This
discusses examine to Intertextuality Quran in Shawki poetryrelying on
analytic methods.
Key words:Intertextuality_ Intertextuality Quranic _ Ahmad Shawki.
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داسانًؼشفح ،تٍشٔخ -نثُاٌ.
 .8ازًذ ،اٍَظ ،طٕاؽً ،يُتظش ،يسًذ خهف هللا ،اتشاٍْى ،ػطٍّ ،ػثذانسهٍى (" ،)1972يؼدى انٕعٍؾ " ،داس
إزٍاء انتشاث انؼشتً ،تٍشٔخ -نثُاٌ.
 .9تاختٍٍ ،يٍخائٍم ( 1986و)  "،شؼشٌح دعتٌٕفغکی " ،تشخًّ د .خًٍم َظٍف انتکشيتی،داسخٔتمال نهُشش ،انذاس
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ظح (2000و)" ،انتُاصّي فی انشؼش انؼشتی انسذيث انثشرٕوی ًَٕرخا ًا " .داس کُٕص انًؼشفح،
انثادی ،ز ّي
.10
ػًاٌ.
اندْٕشي ،اعًاػٍم تٍ زًاد (1987و)" ،انظساذ تاج انهغح ٔ طساذ انؼشتٍح " ،ج  ،2تسمٍك ازًذ
.11
ّي
ػثذانغفٕس ػطاس ،داسانؼهى نهًالٌٍٍ ،انطثؼح انشاتؼح ،تٍشٔخ -نثُاٌ.
خٓاد ،کاظى (1993و) " ،أدٍَٔظ يُتسالًا" ،انطثؼح انثاًَج ،يکتثح يذتٕنی يظش .
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" يفشداخ انفاظ لشآٌ " ،طفٕاٌ ػذَاٌ
انشارة االطثٓاًَ ،اتٕانماعى زغٍٍ تٍ زًذ تٍ فؼم ،
.13
ي .داسانمهى ،ديشك -عٕسٌحْ 1412 ،ـ1992 -و
دأد ّي
ياخ" .ج ،1ل ّيذو نٓا انذکتٕس ػهی ػثذ انًُؼى ػثذ انسى يد ،ػثؾ
شٕلی ،أزًذ تک (1993و) "،انشٕق ّي
.14
ي نهٍشش –نَٕدًاٌ.
ي انؼانى ج
إداسج انُشش انؼشتی  ،انششکح انًظش ج
طثشی  ،يسًذ (1979و) " ،انشٕلًاخ انًدٕٓنح" ،ج ،1داس انى يعشج.
.15
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ي.
ي انؼايح نکتاب ،عهغهح دساعاخ أدبج
انظکش  ،زاتى (1998و) " ،تشٌٔغ انُض" ،انّ يئح انًظش ج
.16
انطثاؽثاًٌ ،انؼاليح انغٍذ يسًذزغٍٍ (1973و) ،انًٍضاٌ فً تفغٍش انمشآٌ ،ج  ، 7ج  ، 8يٕعغح
.17
اعًاػٍهٍاٌ ،لى.
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.19
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.20
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.21
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.22
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.23
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