
  
  

  
  

  التناص يف شعر 

  عبدايد فرغلي

  " دموع تائب أمنوذجاً " ديـوان
  
  

  

  

 دكتورال األستاذ إعداد  

  السيد علي السيد كفايف
  أستاذ األدب والنقد املساعد يف كلية الدراسات اإلسالمية

  والعربية للبنني بدسوق      
Email: Al Sayed_Kafafi@azhar.edu.eg 



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠١٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

 

  

ا ا:  

  

  ديـوان " دموع تائب أمنوذجاً " التناص يف شعر عبدايد فرغلي

  السيد علي السيد كفايف/ ألستاذ الدكتورل
  

ذل��ك غزی��ر الش��اعریة، ی��دل عل��ى " عبدالمجی��د فرغل��ي" إن الش��اعر 
وال�ذي یبل�غ خمس�ة عش�ر دیوان�اً متفاوت�ة األحج�ام " دواوینھ"نتاجھ الشعري 

غیر مالحمة الشعریة والتي بلغ عددھا أربع مالحم، عالوة عل�ى مس�رحیاتھ 
الش���عریة والت���ي بل���غ ع���ددھا ث���الث مس���رحیات، وذل���ك غی���ر المطارح���ات 

  .إلیھا في التمھید سأشیروالمعارضات الشعریة التي 

بداعی��ة تنتم��ي إل��ى البح��ور الخلیلی��ة مم��ا ی��دل عل��ى األعم��ال اإل وك��ل
أص��الة الش��اعر وعش��قھ للغ��ة الع��رب الت��ي نس��جوا علیھ��ا أش��عارھم، ف��أذن 
الشاعر ال تستسیغ وال تستعذب إالَّ ھذه األنغام والموجات الصوتیة التي وقَّع 

  .الشاعر أشعاره على أنغامھا وألحانھا

تھا، والس��یرة النبوی��ة الق�رآن الك��ریم وقصص�ھ بأح��داثھا وشخص�یا وإن
والتاریخ بما یحم�ل م�ن  –صلى هللا علیھ وسلم  –بأحادیثھا ومعجزات النبي 

  .أحداث وشخصیات، والشعر عبر عصوره المختلفة والحكم واألمثال

متأص��لة ف��ي ذات��ھ، ف��ال تك��اد تب��رح والعمیق��ة الج��ذور اللش��اعر ثقاف��ة ول
  .ت البارز في شعرهقصیدة من قصائده إالَّ وقد أدركت أثر ھذه الثقافا

  شخصيات - ثقافة  –ديـوان  -التناص الكلمات المفتاحیة: 
Email: Al Sayed_Kafafi@azhar.edu.eg 
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English Abstract: 

The harmony in the poetry of Abdul Majid Farghali 

Diwan "tears of repentance model" 

Dr. Al Sayed Ali Al Sayed Kafafi 

The poet "Abdul Majid Farghali" rich poetical, this indicates 

the product of poetic "Duwainh", which amounts to fifteen 

different sizes of non-ephemeral poetry, which amounted to 

four epics, in addition to his plays poetry, which amounted to 

three plays, and other than the barricades and poetry 

objections that I will mention In the boot. 

And all the creative works belong to the seas of Hebron, 

which indicates the originality of the poet and his love of the 

language of the Arabs, which weave their poetry, the poet's 

ear does not like and draws only these tones and sound waves 

that the poet signed his poems to tune and composed. 

The Holy Quran and its stories with its events and 

personalities, and the Prophet's biography of the Prophet and 

the miracles of the Prophet - peace be upon him - and history, 

including events and personalities, and poetry through 

various ages and governance and proverbs. 

The poet has a deep-seated and deeply rooted culture, and he 

hardly ever utters a poem without realizing the impact of 

these prominent cultures on his poetry. 

Key words: intertextuality - Diwan - culture - personalities 
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  املقدمة:

الحمد � ربِّ العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد 
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  ....وبعد 

دی�وان ) عبدالمجی�د فرغل�ي(التناص في ش�عر " فھذا بحث أدبيٌّ موضوعھ 
ھذا الدیوان الذي یحمل بین طیَّات ص�فحاتھ قض�ایا متع�ددة " موذجاً دموع تائب أن

التَّن��اص، بألوان��ھ المتع��ددة وأش��كالھ " وظ��واھر أدبی��ة متنوع��ة، أبرزھ��ا ظ��اھرة 
المتنوع��ة والت��ي ح��اول الش��اعر م��ن خاللھ��ا أن یجم��ع ب��ین األص��الة والمعاص��رة، 

اح یعیش في كنف الحاضر لیضفي علی   .ھ بھاًء وجماالً فجعل الماضي بعبقھ الفوَّ

تعالق�اً تام�اً ب�ل یش�یر إلی�ھ " الق�دیم " والشاعر لم یتع�الق م�ع ال�نص الغائ�ب 
إشارة عابرة، یظھر من خاللھا تناصیھ مع�ھ، مبین�اً تالقی�ھ م�ع الش�اعر الس�ابق أو 
النص الغائب من خالل معنى تناص معھ أو من خ�الل جمل�ة أو ش�طر ش�عري أو 

ن أبی�ات ش�عره أو م�ن خ�الل آی�ة قرآنی�ة أو تصریح باسم شاعر تناص مع بی�ت م�
جزء آیة أو حدیث نبوي أو معجزة نبوی�ة أو ح�دث ت�اریخي أو شخص�یة تاریخی�ة 
فالتن��اص إش��ارات ع��ابرة تلم��ح م��ن خاللھ��ا أن ال��نص الحاض��ر ق��د اس��تثمر ال��نص 

  .لیوظفھ في نصھ الحاضر توظیفاً ینبئ عن وعي ورویّةٍ " السابق"الغائب 

ُن أبیات�ھ نصوص�اً تراثی�ة س�واء كان�ت ی" فرغلي " فالشاعر  عي كیف یُضمِّ
دینیة أم تاریخیة أم أدبیة دون أن یُحدث بین النص�ین الغائ�ب والحاض�ر مجاف�ة أو 
عدم تناسب أو تالقي، وھذا ما جعلني أقبل على دراسة ھ�ذه الظ�اھرة ف�ي دیوان�ھ، 

ة فعرض��ت ل��بعض تقنی��ات ھ��ذه الظ��اھرة، وبین��ت أن الش��اعر اس��تقى ھ��ذه الظ��اھر
من علوم متعددة وقراءات متنوعة ف�ي كثی�ر م�ن كت�ب الت�راث أبرزھ�ا " التناص"

الق��رآن الك��ریم وقصص��ھ، وكت��ب التفاس��یر، والح��دیث النب��وي الش��ریف، والس��یرة 
النبوی��ة، وكت��ب الت��اریخ ع��الوة عل��ى دواوی��ن الش��عر العرب��ي قدیم��ھ وحدیث��ھ، فق��د 

ف بنا  والمتنوعة واس�تثمر الكثی�ر  في بطون ھذه الثقافات المتعددة" فرغلي " طوَّ
منھا ف�ي أش�عاره؛ لی�دلل م�ن خاللھ�ا عل�ى أن الماض�ي یع�یش جنبً�ا إل�ى جن�ب ف�ي 
ظالل الحاضر، أو أن الماضي یضفي بظاللھ على الحاض�ر ألوان�اً قش�یبة تض�من 

  .لھ الحیاة والخلود
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وقد اقتضت طبیع�ة ھ�ذا البح�ث أن یك�ون ف�ي أربع�ة مباح�ث تس�بقھا مقدم�ة 
ا خاتمة وفھرس للمصادر والمراجع، وفھرس خاص بموض�وعات وتمھید وتعقبھ

  .البحث

ا المقدمة فبینت فیھا سبب اختیاري ھذا البحث، ثم أشرت من خاللھا إلى  أمَّ
  . موضًحا المنابع التي استقى منھا مادة تناصیھ" فرغلي " آلیات التناص عند 

م تح�دثت أما التمھید فعرضت فیھ مصطلح التناص ف�ي المع�اجم اللغوی�ة، ث�
بمفھوم�ھ الح��دیث عن��د الغ��رب، كم�ا تح��دثت عن��ھ عن��د " التن��اص " ع�ن مص��طلح 

العرب موضًحا أن مصطلح التناص عرفھ الع�رب من�ذ ق�رون طویل�ة ولك�ن بغی�ر 
فُت بالشاعر وأعمالھ   .ھذا المفھوم الحدیث، ثم عرَّ

ا المبحث األول فجعلتھ بعنوان    :وقسَّمتھ إلى محورین" التناص الدیني " أمَّ

  .التناص مع آیات القرآن الكریم :  األول

  .التناص مع قصص القرآن الكریم :  الثاني

وجعلت�ھ " التن�اص م�ع الس�یرة النبوی�ة " أما المبحث الثاني فجعلت�ھ بعن�وان 
  :في محورین

  .التناص مع الحدیث النبوي الشریف :  األول

  .التناص مع معجزات النبي علیھ السالم:   الثاني

��ا المبح��ث ال وجعلت��ھ ف��ي " التن��اص الت��اریخي " ثال��ث فجعلت��ھ بعن��وان أمَّ
  :محورین

  .التناص مع األحداث التاریخیة :  األول

  .التناص مع الشخصیات التاریخیة :  الثاني

ا المبحث الراب�ع فجعلت�ھ بعن�وان  التن�اص األدب�ي، وتح�دثت م�ن خالل�ھ " أمَّ
  .التناص الشعري والتناص النثري: عن

ا الخاتمة فذكرت فی   .ھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خالل البحثأمَّ

  وهللا أسأُل أن یوفقنا إلى ما یحبھ ویرضاه
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  متهيـد

  :التناص لغة

، وإذا تتبعنا معنى ھ�ذه الم�ادة "نََصص"التناص في األصل یرجع إلى مادة 
" دری�د"في المعاجم اللغویة والتراثی�ة وج�دناھا ت�دل عل�ى اإلظھ�ار والبی�ان، ف�ابن 

ھ نّصاً : "یقول إذا أظھرتھ، ونََصصُت الح�دیث إذا عزوت�ھ : نََصصُت الحدیث أنُصُّ
ثك بھ الرف�ع، : وتعني ھذه المادة عن�د اب�ن منظ�ور ف�ي لس�ان الع�رب )١(،"إلى محدِّ
، النصُّ َرْفُعك ا لشيء، ونص الحدیث ینصھ نًصا رفع�ھ، وك�ل م�ا أظھ�ر فق�د ن�صَّ

ن�صَّ المت�اع إذا : "، والزبیدي یق�ول)٢(وتعني أیًضا منتھى األشیاء، ومبلغ أقصاھا
  .)٣("ازدحموا: جعل بعضھ فوق بعض، وتأتي بمعنى االزدحام؛ فتناص القوم

، عن�د "ویفھم من خالل معن�ى الم�ادة ف�ي المع�اجم العربی�ة القدیم�ة أن  ن�صَّ
الزبیدي تكون أقرب إلى استخدام المادة في المصطلح الح�دیث، فالش�اعر الح�دیث 

ي عقل��ھ م��ن كث��رة اطالع��ھ عل��ى ق��دیم الت��راث العرب��ي أو المعاص��ر ازدحم��ت ف��
الصور والمعاني واألخیلة فصاغھا صیاغة حدیث�ة تتناس�ب م�ع معطی�ات عص�ره 

  .وثقافتھ، فكان ھذا ھو التناص

  :مصطلح التناص بمفھومھ الحدیث عند الغرب

رائ�دة ھ�ذا المص�طلح، إذ ت�رى أن " جولی�ا كریس�تیفا"تُعد الباحث�ة المجری�ة 
كم�ا تعتب�ر التن�اص أح�د  )٤("لنقل لتعبیرات سابقة أو متزامنة لألدی�بالتناص ھو ا

ممی�زات ال��نص األساس��یة والت��ي تحی��ل عل�ى نص��وص أخ��رى س��ابقة أو معاص��رة 
  .)٥(لھا

                                      
جمھ��رة اللغ��ة ألب��ي بك��ر ب��ن دری��د األزدي، ط مؤسس��ة الحلب��ي وش��ركاه للنش��ر والتوزی��ع )  ١(

 .١٠٣م ص١٩٣٢القاھرة 
 .نصَّ : مادة، لسان العرب البن منظور ط دار المعارف )  ٢(
محمد مرتضى الحسیني الزبی�دي ط منش�ورات مكتب�ة ،ج العروس من جواھر القاموس تا)  ٣(

 .نصَّ : مادة،الحیاة بیروت 
ماج�د یاس�ین الجع�افرة، ط دار الكن�دي / دراسات ف�ي الش�عر العباس�ي، د: التناص والتلقي)  ٤(

 .١١م ص٢٠٠٣للنشر والتوزیع األردن، ط أولى 
س�عید عل�وش، ط دار الكت�اب اللبن�اني بی�روت، / معجم المصطلحات األدبیة المعاصرة، د)  ٥(

 .٢١٥ص
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یتموض��ع ف��ي ُملتق��ى نص��وٍص " التن��اص " أن " فلی��ب س��ولرس"ویعتب��ر 
ن التناص طبقات جولوجیة كتابیة تتمُّ عبر  كثیرة، بحیث یعتبر قراءة جدیدة، ویَُكوِّ

ث تظھ�ر مق�اطع ال�نص األدب�ي عب�ارة ع�ن استیعاب غیر محدد لمواد النص، بحی�
  .)١(تحویالت لمقاطع مأخوذة من خطابات أخرى

ال وجود لتعبیر ال یفترُض تعبیًرا آخر، وال وجوَد لما "بأنھ " فوكو"ویرى 
  .)٢(یتولد من ذاتھ، بل من تواجد أحداث متسلسلة ومتتابعة

جولوجی�ا كنای�ات تعتم�د عل�ى تحوی�ل " ب�ارت"وبھذا یص�بح ال�نص بتعبی�ر 
النص��وص الس��ابقة، وتمثلھ��ا ف��ي ن��ص مرك��زي یجم��ع ب��ین الحاض��ر والغائ��ب ف��ي 
نسیج متناغم مفتوح قادر على اإلفضاء بأسرار النصیة لكل قراءة فعالة تُدخلھ في 

التناص ھي قانون ھذا " ال نھائیة " ثم یخلص إلى أن  )٣(شبكة أعم من النصوص
  .)٤("األخیرة

تتف�تح عل�ى "نت شعًرا أم نثًرا، وال ریب في أن النصوص الحدیثة سواء كا
نصوص أخرى قدیمة تتفاعل مع بعضھا البعض منذ القدم، وكل ن�صٍّ ھ�و فض�اء 
مفت��وح قاب��ل لالن��دماج والتفاع��ل م��ع غی��ره م��ن النص��وص، وال��نص األدب��ي مھم��ا 
ت��وافرت فی��ھ الج��دة والطراف��ة ی��رتبط بطائف��ة م��ن النص��وص الس��ابقة علی��ھ، وھ��ي 

ن ما یُدعى بالمرجعیة    .)٥("الثقافیة واألدبیةتُكوِّ

إذ أن النص الح�دیث یعتب�ر مول�وًدا ش�رعیًا لل�نص الس�ابق علی�ھ، وھ�ذا وال 
اإلب��داع األدب��ي، فق��د یق��ع ش��اعر ح��دیث عل��ى معن��ى  ال یتن��افى م��ع عملی��ة –ری��ب 

لشاعر قدیم فیلبسھ ثوباً جدیًدا فی�ھ م�ن الج�دة والطراف�ة والحیوی�ة م�اال یت�وافر ف�ي 
  .النص الشعري القدیم أو في النص الغائب

                                      
 .٢١٥سعید علوش،  ص/ معجم المصطلحات األدبیة المعاصرة، د)  ١(
 .السابق، نفس الصفحة)  ٢(
مصطفى السعدني، ط منشأة / قراءة أخرى لقضیة السرقات األدبیة، د –ص الشعري التنا)  ٣(

 .٨، ص١٩٩١المعارف باإلسكندریة، 
 .٢١٥سعید علوش ص/معجم المصطلحات األدبیةالمعاصرة،د)  ٤(
مق��االت ف��ي عل��م الجم��ال والنق��د، عل��ي نجی��ب اب��راھیم، مت��رجم ع��ن : وم��ض األعم��اق)  ٥(

 .١٠٢، ص٢٠٠٠الفرنسیة، ط دار كنعان للدراسات والنشر والتوزیع، إربد عام 
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  :عند العرب" التناص " مصطلح 

وقد فطن نقادنا المعاصرون إل�ى ھ�ذا المص�طلح، وح�اولوا اإلف�ادة من�ھ ف�ي 
لج��ة النص��وص األدبی��ة، وردِّ ھ��ذه النص��وص إل��ى أص��ولھا ومص��ادرھا الت��ي معا

  .استقى منھا األدباء مادتھم اللغویة

ال�ذي اع�ت ال�نص ش�بكة تلتق�ي " محم�د بن�یس"ومن ھؤالء الناق�د المغرب�ي 
فیھا عدةُ نصوص، ومن ناحی�ة ثانی�ة، ف�النص ھ�و إع�ادة كتاب�ة وق�راءة لنص�وص 

ل    .)١("النص إلى صدى أو تعبیًرا واجترارأخرى ال محدودة یمكن أن تحوِّ

أن التن���اص واح���ٌد م���ن أن���واع التفاع���ل " س���عید یقط���ین"كم���ا ی���رى الناق���د 
ي فالنص عنده یَْنتج من خ�الل أبنی�ة نص�یة س�ابقة علی�ھ، فھ�و یتعل�ق بھ�ا  )٢("النصِّ

  .ویتفاعل معھا

التن��اص ش��يء ال من��اص من��ھ؛ ألن��ھ ال "أن  محم��د مفت��اح/ ویق��رر ال��دكتور
ت�ھ ومخزون�ھ فكاك لإلنسان من شروطھ الزمانیة والمكانیة ومحتویاتھم�ا ف�ي ذاكر

تش�ترك "عل�ى أن النظری�ات الت�ي طُرح�ت ف�ي قض�یة التن�اص  )٣("الذي یمنح منھ
ف�ي  –أیًض�ا  –في أنھا تعبیٌر أعطى االھتمام للخلفیة المعرفیة، بل وأكثر االھتمام 

عملیت��ي إنت��اج الخط��اب أو تلقی��ھ، ومعن��ى ھ��ذا أن ال��ذاكرة تق��وم ب��دور كبی��ر ف��ي 
العملیت��ین مًع��ا، ولكنھ��ا ال تس��تدعي األح��داث والتج��ارب الس��ابقة كلھ��ا ف��ي ت��راكم 
وتتابع، وإنما تُعید بناُءھا وتنظیمھا، وإبراز بع�ض العناص�ر منھ�ا وإخف�اء أخ�رى 

  .)٤("يتبًعا لمقصدیة المنتج والمتلق

والمتتبع لنشأة ھذا المصطلح في تراثنا العربي القدیم یدرك أن جذوره نابتة 
نامیة ثابتة فیھ ثبات الجبال الرواسي، وھو كائن ف�ي أس�لوبین فنی�ین ع�ربیین ھم�ا 

حس��ن ف��تح الب��اب، إذ / التض��مین واالقتب��اس وق��د ألم��ح إل��ى ذل��ك ال��دكتور"أس��لوبا 
أن یأخذ : كما یعرفھ أصحاب اللسانیات وعلماء البالغة القدامى فالتضمین: "یقول

الشاعر شطًرا أو بیتاً من شعر غیره بلفظھ ومعناه ویدخلھ في الموضع الذي ی�راه 

                                      
محم��د بن��یس، ط دار / ظ��اھرة الش��عر المعاص��ر ف��ي المغ��رب مقارن��ة بنیوی��ة تكوینی��ة، د)  ١(

 .٢٥٢، ٢٥١، ص١٩٨٥التنویر بیروت، 
المرك�ز الثق�افي العرب�ي ال�دار البیض�اء المغ�رب  انفتاح النص الشعري، س�عید یقط�ین، ط)  ٢(

 .٦٢، ص٢٠٠١
المرك��ز الثق��افي  ٣محم��د مفت��اح،  ط/ د" اس��تراتیجیة التن��اص"تحلی��ل الخط��اب الش��عري )  ٣(

 .١٢٣ص،م ١٩٩٣العربي الدار البیضاء 
 .١٢٤السابق، ص)  ٤(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٢٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

مالئًما ومطابقًا من أبیات قصیدتھ، فھو أشبھ بالعاریة یب�اح اس�تعمالھا، وإن كان�ت 
یر ال ینك�ر ھ�ذا األص�ل، مم�ا ال ترد؛ ألن لصاحبھ مثلھا ب�ل أص�لھا، وألن المس�تع

ینفي شبھة السرقة األدبی�ة، ولھ�ذا ی�دخل التض�مین ف�ي ب�اب االقتب�اس ال�ذي یع�زو 
الشيء إلى مص�دره، وإن ك�ان یختل�ف عن�ھ ف�ي ك�ون االقتب�اس یتس�ع فیش�مل نق�ل 

  .)١("الفكرة أو الشعور الذي یعبر عنھ المقتبس من صلة وداللة

لیس أجنبیًا عن لغتن�ا وثقافتن�ا، وإنم�ا " التناص"ومن ھنا نؤكد أن مصطلح 
ھو مصطلح عربي األصل والنشأة والمنبت لكنھ لم یرتدي ثوب الحداثة، فالعالقة 

عب�ر األجی�ال، ولك�ن بین النصوص بعضھا وبعض ل�م تنقط�ع عب�ر العص�ور وال 
تتوق��ف ھ��ذه العالق��ة عل��ى م��دى االط��الع والثقاف��ة والت��أثیر والت��أثر، وإالَّ لم��ا ق��ال 

  :زھیر

ــادا   ــول إالَّ معـــــ ــا نقـــــ ــا أرنـــــ   مـــــ
 

ــا  ... ــن لفظنـــ ــارا مـــ ــرور أو معـــ   )٢(مكـــ
 

  :وما قال عنترة

  ادر الشــــعراء مــــن متــــردمٍهــــل غــــ

 

  )٣(تـــوهم أم هــل عرفـــت الـــدار بعـــد  ...
 

فخ��یط الت��أثیر والت��أثر بس��مكھما الرفی��ع أو الغل��یظ عل��ى ح��د س��واء جع��ال 
ویُح�دث  –ال�نص الغائ�ب  –الشاعر المعاصر یصطحب في خاطره ال�نص الق�دیم 

بینھم��ا عملی��ة التع��الق والتلق��ي، ف��یطعم م��ن خالل��ھ نص��ھ الحاض��ر ویض��في علی��ھ 
روعة وبھاء وجماالً، فیكسبھ حیاة فوق الحیاة، وھذا ال یْعني ذوب�ان الحاض�ر ف�ي 
الماضي، بل إن الشاعر المعاصر یستأنس بالنص الغائب لیس�تعین ب�ھ عل�ى إتم�ام 

ك إذا تص��فحت دواوی��ن كب��ار ش��عراء عملی��ة اإلب��داع عن��ده، وال��دلیل عل��ى ذل��ك أن��
فل�ن تع�دم عملیت�ي الت�أثیر والت�أثر أو التض�مین  –على امت�داده  –العصر العباسي 

واالقتب��اس، وال��ذي أطل��ق علی��ھ بع��ض النق��اد س��طًوا أو س��رقة أو غی��ر ذل��ك م��ن 
المص��طلحات، ووض��عوا م��ن خ��الل ذل��ك مؤلف��ات أدبی��ة نقدی��ة، ال ی��زال ص��داھا 

الموازن��ة ب��ین أب��ي تم��ام "بی��ة حت��ى یومن��ا ھ��ذا منھ��ا موج��وًدا عل��ى الس��احة األد

                                      
حس��ن ف��تح الب��اب، ط الھیئ��ة المص��ریة / اص��ر، دس��مات الحداث��ة ف��ي الش��عر العرب��ي المع)  ١(

 .٢٣٩م، ص٢٠٠٧العامة للكتاب 
 .ولم أقف علیھ في دیوان الشاعر ٣١تاریخ األدب العربي، أحمد حسن الزیات، ص)  ٢(
 .١٤٧، ص١٩٩٢شرح دیوان عنترة للخطیب التبریزي، ط دار الكتاب العربي، )  ٣(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٢٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

وغیرھما كثی�ر نج�ده ف�ي بط�ون كت�ب النق�د األدب�ي " والبحتري، وسرقات المتنبي
  .القدیمة والحدیثة

التن�اص یُع�ُد مھ�ارة لغوی�ة، یب�رع الكات�ب م�ن خاللھ�ا ف�ي " وعلى ھذا فإن 
م�ن التواص�ل  إحداث نوع من التداخل بین األجناس والخطاب�ات واألفك�ار، ون�وع

بین اآلداب والثقافات اإلنس�انیة، لخل�ق منظوم�ة جدی�دة ال تنفص�ل ع�ن الق�دیم، ب�ل 
تنطلق منھ لتحلق في آفاق الحاضر والمستقبل، وتن�تج نس�قًا جدی�ًدا مول�ًدا، وتبع�ث 

  .)١("في النص قیًما جمالیة قدیمة معاصرة في آن واحد

  

  لمحة عن حیاة الشاعر وأعمالھ

ولد ف�ي الراب�ع عش�ر م�ن ین�ایر " عبدالمجید فرغلي محمد رفاعي"الشاعر 
إح��دى مراك��ز محافظ��ة " ص��دفا"ع��ام أل��ف وتس��عمائة واثن��ین وثالث��ین ف��ي مرك��ز 

  .أسیوط

حفظ القرآن الكریم،  –مما تتمتع بھ البیئة الصعیدیة  –نشأ في بیئة محافظة 
اوی�ن الش�عراء یس�تظھرھا ویحف�ظ نفائس�ھا، م�ن أمث�ال المتنب�ي كما عكف على دو

والشریف الرض�ي، واب�ن الف�ارض، والبوص�یري وش�وقي، وغی�رھم م�ن ش�عراء 
العربیة عبر عصورھم المختلفة، ولم یدخر الشاعر جھًدا في تحصیل ھ�ذه الثقاف�ة 

رأ كثیًرا األدبیة فضالً عن الثقافة الدینیة والتي تتضح معالمھا بجالء في شعره، فق
في السیر والمغازي، ویبدو أن�ھ ق�رأ البدای�ة والنھای�ة الب�ن كثی�ر، والس�یرة النبوی�ة 
الب�ن ھش��ام، ودالئ�ل النب��وة للبیھق�ي، والطبق��ات الكب�رى الب��ن س�عد، وس��یر أع��الم 
الن��بالء لل��ذھبي، كم��ا ق��رأ ع��ن أع��الم الص��حابة والكت��ب الت��ي ترجم��ت لحی��اتھم 

س�بیل نص�رة الح�ق وال�دعوة إل�ى هللا، األم�ر وأعمالھم وبطولتھم وتض�حیاتھم ف�ي 
الذي یمكن أن نالحظھ من خالل قراءة أعمالھ اإلبداعی�ة وعل�ى وج�ھ الخص�وص 

الذي یضم بین دفتیھ تراثً�ا متنوًع�ا ی�دلك عل�ى من�ابع ثقاف�ة، " دموع تائب "دیوانھ 
  .كما یدلك على كثرة مطالعاتھ في شتى أنواع المعارف قدیمھا وحدیثھا

  :لعلمیةالمؤھالت ا

م، كم��ا حص��ل عل��ى دبل��وم بعث��ة ١٩٥٢حص��ل الش��اعر عل��ى كف��اءة التعل��یم 
  .م١٩٧٧، ثم حصل على لیسانس حقوق عام ١٩٦١راقي عام 

  .م١٩٩٢حتى عام  – ١٩٧٨عمل مفتش تحقیقات بالتربیة والتعلیم من عام  -

                                      
 .٢٩١،  ٢٩٠عبدالرحیم الكردي، ص/ شعریة طھ وادي، د)  ١(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٢٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

التابع���ة لم���دیر الثقاف���ة بمحافظ���ة أس���یوط " ص���دفا"عم��ل عمی���ًدا لن���ادي أدب  -
  .م تكریمھ في ھذا العام، وت١٩٨٠

، كم��ا "محم��ود حس��ن اس��ماعیل"كم��ا ت��م تكریم��ھ ف��ي م��ؤتمر ذك��رى الش��اعر  -
، كم�ا كرمت�ھ جامع�ة "برونزی�ة"ومیدالیة  ١٩٩٦حصل على شھادة تقدیر 

  .أسیوط كلیة الحقوق وحصل على درع الكلیة

ف������ي م������درج كلی������ة اآلداب ف������ي " المنی������ا"وت������م تكریم������ھ ف������ي م������ؤتمر  -
  ".المنیا وأسیوط"ن خمس أدباء في محافظتي م ضم٢٠٠١/أبریل/١٦

م، ٣/١٢/٢٠٠٩انتق��ل الش��اعر إل��ى ج��وار رب��ھ ف��ي ی��وم الخم��یس المواف��ق 
  .ودفن في قریتھ

  

  :نتاجھ الشعري

غزی��ر الش��اعریة مم��ا جع��ل " عبدالمجی��د فرغل��ي"ال ری��ب ف��ي أن الش��اعر 
ریة، نتاج��ھ متنوًع��ا ب��ین ال��دواوین الش��عریة والمالح��م الش��عریة والمس��رحیة الش��ع

  :والمعارضات الشعریة، فمن دواوینھ الشعریة

 تحت الكتب بدار مودع الدیوان وھذا ١٩٥٥ عام رقاد من یقظة" دیوان -١
 .م٢٠٠٦ عام/١٠٩٤١ رقم

 الكت��ب ب�دار م��ودع ال�دیوان وھ��ذا ،١٩٥٩ ع�ام" الث��ائر العم�الق" دی�وان -٢
 .م١٣٣٩٦/٢٠٠٦ رقم تحت العلمیة والوثائق

 والوث�ائق الكت�ب ب�دار م�ودع الدیوان وھذا م٢٠٠٠ عام" أشواق" دیوان -٣
 .م١٠٧٠٥/٢٠٠٦ رقم تحت العلمیة

 رق�م تح�ت العلمی�ة والوث�ائق الكتب دار في مودع" هللا إلى عودة" دیوان -٤
 .م٢٠٠٦ عام ١٠٩٤٠

 العلمی�ة والوث�ائق الكت�ب دار ف�ي م�ودع" عین�ین أج�ل من مسافر" دیوان -٥
 .م٢٠٠٦ عام/١٠٩٤٦/ رقم تحت

 تح�ت العلمی�ة والوث�ائق الكت�ب دار ف�ي م�ودع" الخیال برج على" اندیو -٦
 .م٢٠٠٧ عام/ ٣٥٩٢/رقم

/ رقم تحت العلمیة والوثائق الكتب دار في مودع" اللھب في درة" دیوان -٧
 .م٢٠٠٧ عام/ ٣٥٩٣



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٢٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

 العلمی�ة والوث�ائق الكت�ب دار ف�ي م�ودع" الف�دا رم�ز ال�درة محمد" دیوان -٨
 .م٢٠٠٧ عام ٥٦٥٢/ رقم تحت

 تح��ت العلمی��ة والوث��ائق الكت��ب دار ف��ي م��ودع" القم��ر عاش��قة" دی��وان -٩
 .م٢٠٠٧ عام ٥٦٥٣/رقم

 تح�ت العلمیة والوثائق الكتب دار في مودع" األشواق رسائل" دیوان -١٠
 .م٢٠٠٨ عام ٥٦٥٤ رقم

 العلمی��ة والوث��ائق الكت��ب دار ف��ي م��ودع" الطبیع��ة وح��ي م��ن" دی��وان -١١
 .م٢٠٠٨ عام ٥٦٥٤ رقم تحت

 تح�ت العلمی�ة والوث�ائق الكتب دار في مودع" الذكریات عبیر" دیوان -١٢
 .م٢٠٠٨ عام ٥٦٤٦ رقم

 العلمی�ة والوث�ائق الكت�ب دار في مودع" الرضوان رحاب في" دیوان -١٣
 .م٢٠٠٨ عام ٥٦٤٧ رقم تحت

 العلمی�ة والوث�ائق الكت�ب دار ف�ي م�ودع" العب�ور رمز أكتوبر" دیوان -١٤
 .م٢٠٠٨ عام ٥٦٤٨ رقم تحت

 ع���ام للكت���اب العام���ة المص���ریة الھیئ���ة طبع���ة" تائ���ب دم���وع" دی���وان -١٥
  .م٢٠١٢

  

ا مالحمھ الشعریة فھي   :أمَّ

 الكت��ب دار ف��ي مودع��ھ ج��زء عش��ر أربع��ة ف��ي" إب��راھیم الخلی��ل ملحم��ة -١
 .م٢٠٠٦ عام العلمیة والوثائق

 قوالوث�ائ الكت�ب دار ف�ي مودع�ة أجزاء تسعة في الھاللیة السیرة ملحمة -٢
 .م٢٠٠٦ عام العلمیة

 رق�م تح�ت العلمی�ة والوث�ائق الكت�ب دار ف�ي مودع�ة" الق�دس نداء ملحمة -٣
 .م٢٠٠٦ عام ١٠٩٤٥

 والوث�ائق الكتب دار في مودعة" وقادة خلفاء اإلسالم أبطال من" ملحمة -٤
  .م٢٠٠٨ عام/ ٥٦٤٩ رقم تحت العلمیة

  



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٣٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

  :أما مسرحیاتھ الشعریة فھي كالتالي

 تح�ت العلمی�ة والوث�ائق الكت�ب دار في مودعة" العدویة رابعة" مسرحیة -١
 .م٢٠٠٦ عام ١٠٩٤٤ رقم

 والوث��ائق الكت��ب دار ف��ي مودع��ة" فلس��طین وع��ودة العروب��ة" مس��رحیة -٢
 .م٢٠٠٧ عام ٣٥٩٤ رقم تحت العلمیة

 تحت العلمیة والوثائق الكتب دار في مودعة" األندلس شروق" مسرحیة -٣
  .م٢٠٠٧ عام ٥٦٥٥ رقم

  :ارحات والمعارضات الشعریة فھيأما المط

 الكت���ب دار ف���ي مودع���ة" الش���عریة المعارض���ات ف���ي العذری���ة القص���ائد -١
 ام��رئ فیھ��ا ع��ارض م٢٠٠٦ ع��ام ٨٨٩٩ رق��م تح��ت العلمی��ة والوث��ائق

 وأحم�د والبوص�یري، الف�ارض، واب�ن الروم�ي، واب�ن والمتنب�ي، القیس،
 .اسماعیل حسن ومحمود شوقي،

 عبدالمجی�د" الش�اعر ب�ین والمعاص�رة الت�راث ب�ین الش�عریة المطارحات -٢
  .أجزاء ثالثة في" نواس أبي" والشاعر" فرغلي

نش�ر الش��اعر بعًض��ا م��ن نتاج��ھ الش�عري ف��ي المج��الت المص��ریة والعربی��ة 
  :ومنھا

 .م١٩٨٧ عام السعودیة العربیة المجلة -١

 .م١٩٩٤ عام األدب أخبار مجلة -٢

 .م٢٠٠١ عام اإلبداع واحة مجلة -٣

 .م٢٠٠٢ عام األزھر ةمجل -٤

  .م٢٠٠٢ أسیوط أخبار مجلة -٥

وال ریب في أن شاعًرا لدیھ ھذا النتاج المتنوع الغزیر من الشعر العم�ودي 
أن تدور حول الشاعر وشعره دراس�ات متع�ددة، وم�ن ھ�ذه الدراس�ات ف�ي مرحل�ة 

  ".الماجستیر"التخصص 

 عبدالواح�د ف�تمر لألستاذة فرغلي عبدالمجید شعر في الوجداني االتجاه -١
 .فرغلي
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 ی��ونس عب��دالھادي لألس��تاذ الوطنی��ة ش��عراء ض��من فرغل��ي عبدالمجی��د -٢
 .صالح

 فرغل���ي عبدالمجی��د الش���اعر عن��د الش���عریة والمطارح��ات المعارض��ات -٣
ا عبدالكریم لألستاذ  .علي محمد عیَّ

 ونقدی��ة تحلیلی��ة دراس��ة فرغل��ي عبدالمجی��د ش��عر ف��ي السیاس��ي الجان��ب -٤
  .فھمي بدالصبورع حمادة لألستاذ

��ا ع��ن رس��ائل ال��دكتوراة الت��ي تناول��ت أعم��ال الش��اعر فھ��ي عل��ى النح��و  أمَّ
  :التالي

" فرغل���ي عبدالمجی���د" وم���نھم أس���یوط ش���عراء عن���د اإلس���المیة الرؤی���ة -١
 عیلو أبو عبدالرحمن أحمد سید/ للدكتور

 كلی�ة أحم�د، ربی�ع عبدهللا علي/ للدكتور عربًیا شاعًرا فرغلي عبدالمجید -٢
 .بالقاھرة اإلسالمیة دراساتال

 رزق/ لل�دكتور" ن�واس ألب�ي مطارحاتھ ضمن" األرض حوریة" دیوان -٣
  ".العباس أبو المرسي

  .)١(تُرجمت بعض قصائد الشاعر إلى اللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة

وقد لقب الشاعر بشیخ شعراء الصعید، وُحق لھ أن یلقب بھذا اللقب لغزارة 
  .نتاجھ الشعري

  

  

                                      
م مقال ع�ن الش�اعر ٢/٧/٢٠١٣منتدى مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیة ُكتَِب في )  ١(

جی��د فرغل��ي وأعمال��ھ والدراس��ات الت��ي دارت ح��ول ش��عره، وق��د قُم��ت بتنس��یقھ عبدالم
 .وترتیبھ وتھذیبھ واإلضافة إلیھ بتصرف مني
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 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

  التناص الدیني: المبحث األول

  :القرآن الكریم: المحور األول

ب في أن القرآن الكریم یُع�دُّ راف�ًدا مھًم�ا م�ن رواف�د التجرب�ة الش�عریة ال ری
لدى الشعراء العرب على اختالف من�ازعھم ومش�اربھم وأقط�ارھم، حی�ث اس�تقوا 
م��ن ألفاظ��ھ وآیات��ھ العط��رة، وشخص��یاتھ النبوی��ة والدینی��ة الث��رة م��ا یفج��رون ب��ھ 

ا یتكأون علی ھ في رؤاھم الش�عریة إل�ى طاقاتھم اإلبداعیة، ویكشفون من خاللھ عمَّ
دالالت تستوعب الحاضر وأبعاده، وتعبر عن مستقبل وطموح اإلنس�ان وأحالم�ھ 

وللتن�اص القرآن�ي ث�راؤه واتس�اعھ إذ " )١(الوطنیة والدینیة والوجودیة على أرضھ
�ا یری�د م�ن قض�ایا ب�دون حاج�ة  یجد الشاعر فیھ ما قد یحتاجھ من رم�وز تعب�ر عمَّ
إلى الشرح والتفصیل، فھو مادة راسخة في الذاكرة الجمعیة لعام�ة المس�لمین بك�ل 

  .)٢("ما یحویھ من قصص وعبر

التفاع��ل م��ع مض��امینھ وأش��كالھ تركیبً��ا وداللی��اً "ویُعن��ي بالتن��اص القرآن��ي 
وتوظیفھ�ا ف�ي النص�وص األدبی��ة بواس�طة آلی�ة م�ن آلی��ات ش�تى، ویُع�دُّ ھ�ذا الن��وع 

ول�ذا ف�ال عج�ب  )٣("یسمى بالتفاعل مع التراث الدیني بأنماطھ المتع�ددة جزاًء مما
في أن ینھل شاعرنا من ینابیع القرآن وھو مم�ن یجی�د حفظ�ھ ألن�ھ ع�الق بال�ذاكرة 

ی���ره م���ن الكت���ب المقدس���ة األخ���رى، وغن���اه ال���داللي لخصوص���یة تمی���زه ع���ن غ
والت�اریخي، واكتن��ازه بالعدی�د م��ن العب�ر والعظ��ات واألح�داث، والقص��ص الملیئ��ة 
باإلیحاءات التي تغري الشاعر على توظیفھا في نصوصھ مع إعادة تشكیلھا وفق�اً 

  .لما یتالءم مع تجربتھ، والمعطیات التي یرید التعبیر عنھا

مع آی�ات الق�رآن الك�ریم یتخ�ذ أش�كاالً " بدالمجید فرغليع"وتناص الشاعر 
متعددة، فقد یتناص مع آیة كاملة بألفاظھا ومعانیھا، وقد یتناص مع جزٍء من اآلیة 
القرآنیة، وقد یتناص مع اللفظة القرآنیة مع إعادة في الدالل�ة عل�ى اآلی�ة الت�ي تق�ع 

عنى القرآن�ي آلی�ة م�ن آیات�ھ، فیھا ھذه المفردة القرآنیة، وقد یتناص الشاعر مع الم

                                      
آف��اق الرؤی��ا الش��عریة دراس��ات ف��ي أن���واع التن��اص ف��ي الش��عر الفلس��طیني المعاص���ر، )  ١(

م، ٢٠٠٥ئ�ة العام�ة للكت�اب ع�ام إبراھیم نمر موسى، ط وزارة الثقافة الفلسطینیة، الھی/د
 .بتصرف ٦٩ص

البرغ��وثي أنموذج��اً، ط دار كن��وز المعرف��ة  –الش��عر الح��دیث حص��ة الب��ادي  التن��اص ف��ي)  ٢(
 .٤١م، ص٢٠٠٩للنشر والتوزیع، عمان األردن 

عص�ام حف�ظ هللا وأص�ل، ط دار غی�داء /التناص التراث�ي ف�ي الش�عر العرب�ي المعاص�ر، د)  ٣(
 .٧٧للنشر والتوزیع، ص
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والق��ارئ لش��عره م��ن أول وھل��ة ی��درك أن الش��اعر یتك��ئ عل��ى المعج��م القرآن��ي، 
ویتأثر بھ تأثیًرا واضًحا لدرجة أن یبدو لھ أن الشاعر ینظم آیات القرآن في أبیات 

  :شعریة تجد ذلك واضًحا في قولھ

ــاس   ــت للنـ ــة أُخرجـ ــري أمـ ــدت خـ   وغـ
 

  )١(اهتـــــداءُ يف األرض مـــــن بينـــــها   ...
 

فالشاعر في بیتھ السابق یتناص مع ج�زء م�ن اآلی�ة القرآنی�ة الت�ي یق�ول هللا 
�ة محم�د ص�لى هللا علی�ھ وس�لم �ٍة أخرج�ت " عز وجلَّ فیھا مخاطب�اً أمَّ ُكن�تم خی�ر أُمَّ

فالظاھر من خالل البیت الش�عري أن الش�اعر یش�یر إل�ى اآلی�ة القرآنی�ة  )٢("للناس
الس��ابقة، ولك��ن یب��دو أن البی��ت یحم��ل ف��وق ذل��ك دالل��ة أخ��رى قص��دھا الش��اعر 
وأرادھا، ومفاد ھذه الداللة أن الشاعر لما وجد في أمتھ انحرافاً أخالقیاً وس�لوكیًا، 

ذي یحی��د بأمت��ھ اإلس��المیة ع��ن الج��ادة، أراد أن ی��ذكرھم وبُْع��ًدا ع��ن الطری��ق ال��
بماض���ي أم���تھم المجی���د ال���ذي فَُض���لْت ب���ھ األم���م وُخی���رت عل���یھم؛ لینزع���وا ھ���ذه 

الذي " غدت"السلوكیات التي تشینھم وتعیبھم، وطریق ھذه الداللة الفعل الماضي 
مع�اني صدَّر الشاعر بھ بیتھ الشعري وكأن ھذه السلوكیات الحسنة بما تحمل م�ن 

فالشاعر في تناصیھ یجمع . أصبحت في طيِّ الماضي، وال وجود لھا في الحاضر
بین الماضي الذي یحیا في الذاكرة ویعلق مع دمجھ في الحاضر الذي یع�یش فی�ھ، 
فالش��اعر یستحض��ر الماض��ي بعبق��ھ المش��رق، وش��ذاه الف��واح، وأنفاس��ھ العط��رة 

  .لیضمد من خاللھ جراحات الحاضر التي یعاني منھا

  :ومن األبیات الشعریة التي تناص فیھا الشاعر مع آیات الذكر الحكیم قولھ

ــاسٍ   ــداءَ بــــ ــد أشــــ ــاء العــــ   يف لقــــ
 

ــاب اإلخــــاء هــــم رمحــــاءُ    ...   )٣(يف رحــ
 

البی�ت الس�ابق تستحض�ر ف�ي  –أیھ�ا الق�ارئ الك�ریم  –عندما یطرق سمعك 
ُس�وُل ول هللا س�بحانھ وتع�الى فیھ�ا ذاكرتك اآلیة القرآنیة الكریمة التي یق �ٌد رَّ َحمَّ مُّ

ِ َوالَِّذیَن َمَعھُ أَِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء بَْینَُھمْ    .)٤(هللاَّ

قرآنی��ة ی��درك تم��ام اإلدراك أن الش��اعر فم��ن یق��رأ البی��ت الش��عري واآلی��ة ال
اش�داء "استقى بیتھ من خالل اآلیة، بدلیل ألفاظ اآلیة التي وظفھا الشاعر ف�ي بیت�ھ 

                                      
للش��اعر عبدالمجی��د فرغل��ي، ط الھیئ��ة المص��ریة العام��ة للكت��اب، " دم��وع تائ��ب"دی��وان )  ١(

 .٤٥ص
 .١١٠سورة آل عمران، آیة )  ٢(
 .٤٩دیوان دموع تائب، ص)  ٣(
 .٢٩سورة الفتح، آیة )  ٤(
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وم��ع ذل��ك ف��إن البی��ت الش��عري یحم��ل ف��ي مض��امینھ دالل��ة " اإلخ��اء –رحم��اء  –
أخرى أرادھا الشاعر وعمد إلیھا وھي تناحر وتقاتل وتشرذم األمة اإلسالمیة ف�ي 

ألرض، وعدم تمس�كھا وتوح�دھا، وع�دائِھا المس�تمر م�ع بعض�ھا ال�بعض، ربوع ا
ھذه األمة المفككة التي استھان بھا أعداؤھا، وأصبحت لقم�ة س�ائغة س�ھلة المض�غ 
واالبتالع ألعدائھا، كانت تحت لواء واحد ورایة واحدة، وحاكم واحٍد أرسى فیھ�ا 

ٍة س�بل الرق�ي قواعد الحق والعدل والمساواة والشورى، وھي دعائم تحق ق ألي أُمَّ
اًدا لھا، فعلیكم  والتقدم والنماء عندما كان محمد صلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ ُروَّ
أیھا المتناحرون الذین یجمعكم دین واحد ولغة واحدة أن تَُعودوا إلى سابق عھدكم 

  .وسالف مجدكم

وإذا ك���ان الش���اعر یتن���اص م���ع اآلی���ات الت���ي تحم���ل دالالت عام���ة عل���ى 
یتم��اھى م��ع اآلی��ات الت��ي تحم��ل  –أیًض��ا  –دین الماض��ي والحاض��ر، فھ��و الص��عی

  :دالالت خاصة بمجتمعھ الذي یعیش في كنفھ، فیقول

  ذهبــــت عنجهيــــة اجلهــــل واجلــــور    
 

  وســـــــــــادت أخـــــــــــوةٌ فرعـــــــــــاءُ ...
 

ــافقٍ   ــا بــــ ــت وفرعهــــ ــلها ثابــــ   أصــــ
 

  )١(خصــــته الســــماءُ وهــــي الوقـــــاءُ    ...
 

لبیت الثاني م�ن البیت�ین الس�ابقین ن�درك أن الش�اعر مت�أثر من خالل قراءة ا
أَلَْم تََر َكْیَف َضَرَب ّهللاُ َمثَالً َكلَِمةً طَیِّبَ�ةً َكَش�َجرٍة طَیِّبَ�ٍة أَْص�لَُھا بقول هللا عزَّ وجّل 

َماء ثَابٌِت َوفَْرُعَھا فِي السَّ
)٢(.  

وال ری��ب ف��ي أن ش��اعرنا نش��أ ف��ي البیئ��ة الص��عیدیة وترب��ى فیھ��ا ودف��ن ف��ي 
ثراھا، وھذه البیئة مع تدینھا ومحافظتھ�ا إال أنھ�ا تكتنفھ�ا ع�ادة س�یئة، وھ�ي ع�ادة 

ى ال�رغم م�ن ، وھي عادة متوارثة في ھ�ذه البیئ�ة حت�ى وقتن�ا الحاض�ر عل�"الثأر"
انتشار التعلیم، وتعدد ُسبل الوعي، فھذه العادة السیئة أشبھ بحروب الجاھلی�ة الت�ي 
تق��ام ب��ین القبائ��ل بعض��ھا وبع��ض ألتف��ھ األس��باب، وت��اریخ األدب العرب��ي وأی��ام 

العص�بیة " األخ�ذ بالث�أر"العرب فیھا غني من النماذج على ذلك، تحكم ھذه العادة 
ا جاء اإل سالم أخم�د ن�ار العص�بیات القبلی�ة، وأوش�ك أن یح�دَّ منھ�ا والعنجھیة، ولمَّ

ومن العنجھیة الجاھلیة، فمن خالل البی�ت األول نج�د أن الش�اعر ینع�ى عل�ى بن�ي 
قومھ عصبیتھم وعنجھیتھم الت�ي تنتم�ي إل�ى الجاھلی�ة، وأَج�لَّ محلھ�ا اإلخ�وة الت�ي 

، ف�أراد أن تح�لَّ من مكوناتھا الكلمة الطیبة التي أص�لھا ثاب�ت وفرعھ�ا ف�ي الس�ماء

                                      
 .٤٩دموع تائب، ص)  ١(
 .٢٤سورة إبراھیم، آیة )  ٢(
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 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

عل�ى س�بیل التق�ویم والنص�ح " العصبیة والعنجھی�ة"محل األولى " اإلخوة"الثانیة 
رس�ول قوم�ھ ین�بھھم عم�ا یعی�بھم وینھ�اھم عن��ھ،  -ال ری�ب  -واإلرش�اد، فالش�اعر 

  .یرشدھم إلى ما یصلحھم ویحثھم علیھ

ب�ل " راألخذ بالثأ"ولم یكتف الشاعر في النموذج السابق بإشارتھ إلى عادة 
  :في بیتھ الذي یقول فیھ –أیًضا  –یعول علیھا 

ــاالً   ــؤمنني قتــــــ ــى اهللا املــــــ   وكفــــــ
 

  )١(قاصـــــــم الظهـــــــر حربـــــــه الواء ...
 

وردَّ هللا ال�ذین كف�روا : "فالشاعر في ھ�ذا البی�ت یتن�اص م�ع ق�ول هللا تع�الى
، )٢(" قویً��ا عزی��زابغ��یظھم ل��م ین��الوا خی��ًرا وكف��ى هللا الم��ؤمنین القت��ال وك��ان هللا

فالشاعر من خالل البیت یتمنى أن لو زالت م�ن مجتمع�ھ ھ�ذه الع�ادة القبیح�ة دون 
وج��ود خس��ائر وإزھ��اق ل��ألرواح، كم��ا كف��ى هللا الم��ؤمنین قت��ال األح��زاب وردَّ 

 :األحزاب منھزمین مندحرین دون قتال، وقد قال اب�ن كثی�ر ف�ي تفس�یر ھ�ذه اآلی�ة
 َاْلُمْؤِمنِیَن اْلقِتَ�ال ُ أي ل�م یحت�اجوا من�ازلتھم ومب�ارزتھم حت�ى یجل�وھم  َوَكفَى هللاَّ

عن بالدھم، بل كفى هللا وحده، ونصر عب�ده، وأع�زَّ جن�ده، ولھ�ذا ك�ان رس�ول هللا 
ال إلھ إالَّ هللا وحده، صدق وعده، ونصر عب�ده، وأع�زَّ : لصلى هللا علیھ وسلم یقو

  .)٣("جنده، وھزم األحزاب وحده

  :ومن تناص الشاعر مع آي الذكر الحكیم قولھ

ـــ    ــل والديـــ ــة العقــ ــاهم كرامــ   وحبــ
 

  )٤(ــــــن وبالعقـــــل كُرمـــــت أعضـــــاءُ  ...
 

ْمنَ�ا بَنِ�ي : یتھ السابق یشیر إلى قول هللا تعالىفالشاعر من خالل ب َولَقَ�ْد َكرَّ
�ْن  مَّ ْلنَاُھْم َعلَى َكثِی�ٍر مِّ َن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ آَدَم َوَحَمْلنَاُھْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُھم مِّ

َخلَْقنَ��ا تَْفِض��یالً 
م لقوم��ھ النص��ح واإلرش��اد وع��ن طری��ق  )٥( فالش��اعر م��ازال یق��دِّ

اإلشارة القرآنیة المستفادة في بیتھ من اآلیة السابقة، وفي البیت داللة في أنھ یدعو 
أن إل�ى " األخ�ذ بالث�أر –العص�بیة "قومھ في ھذه األم�ور المستعص�یة عل�ى الح�ل 

یحكموا جانب العقل الذي فضلھم هللا بھ على سائر مخلوقاتھ، فبھ تحفظ األعض�اء 
التي یتكون منھا جسد اإلنسان، وإذا كان ھناك حرمة ف�ي فق�د عض�ٍو م�ن أعض�اء 

                                      
 .٩٦دموع تائب، ص)  ١(
 .٢٥سورة األحزاب، آیة )  ٢(
 .٦٢٤، ص٣تفسیر ابن كثیر، ج)  ٣(
 .٨٨دموع تائب، ص)  ٤(
 .٧٠سورة اإلسراء، آیة )  ٥(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٣٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

الجسد، ففقد الجسد أشد حرمة، فالشاعر یستجلب النص القرآن�ي لیعب�ر م�ن خالل�ھ 
م  لھ�ا الحل�ول، فیق�وي نص�ھ الش�عري م�ن عن القضایا التي یعالجھ�ا ویری�د أن یق�دِّ

خالل ذوبانھ في النص القرآني الذي یضفي على النص الشعري ظالالً من الحیاة 
والخلود، األمر الذي جعل الشاعر یتحدث عن الروح التي ھ�ي وم�یض م�ن روح 

  :الرحمن فقال

  هــــم عــــن الــــروح يســــألونك علمــــاً
 

ــاء   ... ــها انثنـ ــا؟ أم رد عنـ ــل دروهـ   )١(هـ
 

وِح قُ�ِل  فالشاعر في البیت السابق استدعى قولھ تعالى  َویَْسأَلُونََك َعِن ال�رُّ
�ن اْلِعْل�ِم إِالَّ قَلِ�یالً  وُح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِی�تُم مِّ  الرُّ

فالش�اعر تم�اھى م�ع ھ�ذه  )٢(
اآلیة، لكن�ھ أل�بس م�ن خاللھ�ا بیت�ھ الش�عري لون�اً جدی�ًدا، ودالل�ة حدیث�ة مفادھ�ا أن 
ھ��ؤالء ال��ذین یرتكب��ون مث��ل ھ��ذه االعت��داءات جھل��وا كم��ا جھ��ل الیھ��ود بع��د مج��ئ 
اإلسالم بكنھ وحقیقة الروح، األمر الذي جعلھم یسألون عنھا رسول هللا ص�لى هللا 

فأجابھم النبي صلى هللا علیھ وسلم،  –كما ھو واضح في سیاق اآلیة  –لیھ وسلم ع
ال�روح "وفي الروح أقوال متعددة أقربھا إلى النفس قول ابن كثیر ع�ن ال�روح أن 

  .)٣("ھي أصل النفس ومادتھا، والنفس مركبة منھا ومن اتصالھا بالبدن

ولم��ا ل��م یج��د الش��اعر م��ن ھ��ؤالء اس��تجابة لنص��ائحھ وإرش��اداتھ، زع��م أن 
العیب كائن في لسانھ الذي ال یقدر أن یفھمھم من خاللھ ما یقولھ فتماھى مع دعاء 

م قومھ ما یقول، فقال سیدنا موسى لربھ أن یفك عقدة لسانھ، وقد كان بھ لثغة، لیفھ
  :الشاعر

  فاحلــــــل عقــــــدة مــــــن لســــــاين   
 

  )٤(يفقـــه القـــولَ: مـــن هـــم النجبـــاء؟ ...
 

فقد وظّ�ف الش�اعر م�ن خ�الل البی�ت الس�ابق قول�ھ تع�الى عل�ى لس�ان س�یدنا 
��ن لَِّس��انِي یَْفقَُھ��وا قَ��ْولِي َواْحلُ��ْل ُعْق��َدةً موس��ى علی��ھ الس��الم داعیً��ا رب��ھ   )٥(مِّ

َمْن ھم النجباء، فیھ دالل�ة عل�ى تع�ریض الش�اعر "واالستفھام الذي في آخر البیت 
بھؤالء الذین ال تجد بینھم نجباء عقالء یفقھون م�ا یفص�ح ب�ھ لس�انھ، ف�الرابط ب�ین 

                                      
 .٧٣ئب، صدموع تا)  ١(
 .٨٥راء، آیة سورة اإلس)  ٢(
ال��دین أب��ي الف��داء اس��ماعیل ب��ن كثی��ر، تفس��یرالقرآن العظ��یم لإلم��ام الجلی��ل الح��افط عم��اد )  ٣(

 .٨٦ص، ،ط مؤسسة الریان ٣ج
 .٨٧دموع تائب، ص)  ٤(
 .٢٨،  ٢٧آیة : سورة طھ)  ٥(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٣٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

القرآنیة والبیت الش�عري فھ�م وفق�ھ الق�ول، لك�ن الوس�ائل الت�ي ال تع�ین عل�ى  اآلیة
ذل��ك وج��ود اللثغ��ة عن��د س��یدنا موس��ى، عن��دما ُع��رض علی��ھ الجم��ر والتم��ر، فأخ��ذ 
الجم��ر ووض��عھا ف��ي فی��ھ فأح��دثت لثغ��ة ف��ي لس��انھ، وعن��د الش��اعر فق��ده للعق��الء 

ج من بني قومھ م بھم ما اعوَّ   .والنجباء الذي یقوِّ

عر یس��تثمر ھ��ذا الث��راء القرآن��ي؛ لتك��ون من��ھ العب��رة والعظ��ة عن��دما والش��ا
  :یتناص في قولھ

  

ـــ   ــارهم أول احلشـــ ــن ديـ ــوا مـ   أخرجـ
 

ــاءُ   ... ــدور وِقَــ ــام بــ ــا صــ ـــر ومــ   )١(ـــ
 

وا ِم��ْن أَْھ��ِل اْلِكتَ��اِب ِم��ن ُھ��َو الَّ��ِذي أَْخ��َرَج الَّ��ِذیَن َكفَ��رُ : م��ع ق��ول هللا تع��الى
�انَِعتُُھْم ُحُص�ونُُھم ِل اْلَحْشِر َما ظَنَنتُْم أَن یَْخُرُجوا َوظَنُّوا أَنَُّھم مَّ أي  )٢(ِدیَاِرِھْم ِألَوَّ

ر مقص�وًرا عل�ى م�ن جاَءھم من أم�ر هللا م�ا ل�م یخط�ر لھ�م عل�ى ب�ال، ول�یس األم�
خ��اطبھم الق��رآن الك��ریم ف��ي الماض��ي، وإنم��ا لك��ل َم��ْن تش��بھ بھ��م ف��ي الحاض��ر 

  .والمستقبل

والشاعر یشیر إلى مبدأ من مبادئ الشریعة اإلسالمیة الت�ي عل�ت ب�ھ األم�ة 
  :اإلسالمیة في سابق عھدھا وسالف عصرھا في قولھ

ــورى   ــر شــ ــام األمــ ــم إمــ ــت ــ   جعلــ
 

ــرأي اعت  ... ــورة الــ ــد مشــ ــابايزيــ   )٣(صــ
 

لیعمل على تفعیلھ وتنشیطھ في مجتمعھ، فھو طری�ق م�ن ط�رق اإلص�الح، 
وأم�رھم ش�ورى بی�نھم "وقد تماھى الشاعر في ھ�ذا البی�ت م�ع ق�ول هللا ع�زَّ وج�ل 

یتش�اورا فی�ھ ال یبرم�ون أم�ًرا حت�ى : "فقد قال ابن كثی�ر )٤("ومما رزقناھم ینفقون
  .)٥("لیتساعدوا بآرائھم

  :والشاعر یلتقط صفة من صفات عباد الرحمن یتناص معھا في قولھ

                                      
 .٩٦دموع تائب، ص)  ١(
 .٢سورة الحشر، آیة )  ٢(
 .١١٧دموع تائب، ص)  ٣(
 .٢٨سورة الشورى، جزء آیة )  ٤(
 .١٤٨، ص٤تفسیر ابن كثیر، ج)  ٥(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٣٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

  يقـــــرءون الكتـــــاب ميشـــــون هونـــــاً
 

ــانبيهم وطــــاءُ    ... ــن حتــــت جــ   )١(مل يلــ
 

یمش��ون عل��ى  وعب��اد ال��رحمن ال��ذین: "فالش��اعر یستحض��ر ق��ول هللا تع��الى
، ولع��ل البی��ت الس��ابق یَحم��ل ف��ي طیَّات��ھ رؤی��ا أراد الش��اعر أن )٢("األرض ھون��اً 

یظھرھا من خالل تناصیھ مع اآلی�ة القرآنی�ة مفادھ�ا أنَّ�ھ یوج�د ف�ي بن�ي قوم�ھ َم�ْن 
یُعرضون عن كتاب هللا، وعلْت نفوسھم نزع�ة الكب�ر والص�لف ف�أراد أن یض�رب 
عل��ى أوت��ار قل��وبھم م��ن خ��الل توظیف��ھ لآلی��ة القرآنی��ة ف��ي بیت��ھ الس��ابق لیع��ودوا 
أدراجھ���م م���رة ثانی���ة إل���ى كت���اب هللا وااللت���زام بتعالیم���ھ، وھ���ذا دأب الص���حابة 

  .والتابعین

والمالحظ أن الشاعر ف�ي نصوص�ھ الش�عریة عن�دما یعم�د إل�ى التن�اص م�ع 
 –اللھ�م إالَّ ف�ي القلی�ل الن�ادر  –ا اآلیات القرآنی�ة ل�م یقص�د إل�ى اقتب�اس آی�ة بكاملھ�

وإنما یأخذ جزًءا منھا، ویدمجھ في ثنایا شعره لیوظفھ توظیفًا یكشف بھ عن م�دى 
  .وعیھ وتعمقھ

وقد یتخذ الشاعر من خالل التناص وسیلة لنقد الواقع العربي ال�ذي یعیش�ھ، 
ث عن فیسعى الستحضار اآلیة القرآنیة كي یدین واقعھ المعاش، وذلك عندما تحد

من قتل وتعذیب " البوسنة"في مسلمي " الصرب"األعمال اإلجرامیة التي أحدثھا 
  :وتجویع وتشرید، فبعث ببرقة إدانة إلى مسلمي العالم فقال

  بنـــوا اإلســـالم قـــد أضـــحى غريبـــا    
 

  بــــأرض "الصــــرب" والغــــرب انثيابــــا ...
 

  هـــــم عبثـــــت ـــــم أقـــــدار بغـــــى 
 

  )٣("عتــت عــن أمرهــا "وبغــت غضـــابا     ...
 

فقد استحضر الشاعر من خالل اإلشارة القرآنیة في البیت الثاني قول الحق 
وك�أین م�ن قری�ة عت�ت ع�ن أم�ر ربھ�ا ورس�لھ فحاس�بناھا حس�اباً : "تبارك وتعالى

  .)٤(شدیداً وعذبناھا عذاباً نكرا

 ورس�لھ، فع�اقبتھم وطغى واس�تكبر ع�ن اتب�اع أم�ر هللا" الصرب"فقد تمرد 
وخیم��ة، ونھ��ایتھم ألیم��ة، وق��د أص��م الع��الم الغرب��ي المتحض��ر أذنی��ھ ع��ن أن��ین 

                                      
 .٩٧دموع تائب، ص)  ١(
 .٦٣سورة الفرقان، جزء آیة )  ٢(
 .١١٣ع تائب، صدمو)  ٣(
 .٨سورة الطالق، آیة )  ٤(
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 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

المكلومین البوس�نیین، وغ�ض بص�ره ع�ن رؤی�ة االنتھاك�ات اإلنس�انیة، وأض�حى 
  .اإلسالُم وكأنھ غریب عن أھلھ في ھذه األرض المنكوبة

  :ثم یتماھى الشاعر في قولھ

ــدت  ــار قُــــ ــن األحجــــ ــدة مــــ   وأفئــــ
 

ــطالبا  ... ــرب اص ــب "الصــرب" والغ   )١(كقل
 

ــعوب   وإرهـــــــــاب ميـــــــــزق يف شـــــــ
 

ــلى   ... ــها" تصـ ــع "حنبـ ــا )٢(توقـ   )٣(ارابـ
 

ثم قست قلوبكم من بعد ذل�ك فھ�ي كالحج�ارة أو أش�د " عزَّ وجلَّ مع قول هللا
  .)٤("قسوة

فقد شبھ الشاعر قل�وب الص�رب، القاس�یة الغلیظ�ة، الت�ي خل�ت م�ن الرحم�ة 
والرأفة واللین بالحجارة، كم�ا ش�بھ هللا قل�وب الیھ�ود بالحج�ارة ف�ي اآلی�ة الس�ابقة، 

واح�د وھ�و القس�وة والجم�ود والش�دة " الیھود والص�رب"لقلبین وكأن الجامع بین ا
والغلظة التي تسكن قلوب ھؤالء وھؤالء، ف�الیھود تتمث�ل القس�وة ف�ي قل�وبھم نح�و 
آی��ات هللا ومعج��زات أنبیائ��ھ ورس��لھ، والص��رب تتمث��ل القس��وة ف��یھم نح��و مس��لمي 

وثی�ق  البوسنة ودستورھم الحك�یم، ف�ربط الش�اعر ب�ین الماض�ي والحاض�ر برب�اطٍ 
  .للتناسب بینھما

والشاعر یرى في النص القرآن�ي ث�راًء ومنبًع�ا مھًم�ا ق�ادًرا عل�ى أن یكس�ب 
شعره غن�ى وث�راء، وذل�ك م�ن خ�الل م�ا تحمل�ھ اآلی�ة القرآنی�ة م�ن إش�ارات تخ�دم 
غرض الشاعر الذي یحاول إیجاد التناسب والتالؤم بین النصین الغائب بما یحمل 

من معاني ودالالت تتوافق  –أیًضا  –بما یحویھ من دالالت وإیحاءات والحاضر 
مع ال�نص الغائ�ب، فیح�دث ھ�ذا االن�دماج واالتس�اق والتواف�ق ب�ین النص�ین، وم�ن 

، وھذا الشاب على ما یبدو لھ قصة س�ردھا "محمًدا"ذلك قولھ مخاطباً شاباً یدعى 
ُس�مي الشاعر في أبیاتھ، مفادھا أن ھذا الشاب كان على دین غیر اإلسالم فأس�لم و

ویبدو أن إس�المھ ج�رَّ علی�ھ متاع�ب كثی�رة، ف�احتواه الش�اعر باعتب�اره " محمًدا " 
وق��دَّم ل��ھ مس��اعدات كثی��رة، وأراد أن یض��مد ج��راح قلب��ھ فض��رب أمثل��ة " مس��لم"

تس�لیة لھ�ذا الش�اب، موض�ًحا ل�ھ  –ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  -متعددة من حی�اة النب�ي 
ویتم�ھ، ومحن�ة أذى قوم�ھ ل�ھ؛ ول�ذلك  ف�ي ص�باه –صلى هللا علیھ وسلم  –معاناتھ 

                                      
 .إذا شوي اللحم فأسالھ، لسان العرب، مادة صلب: االصطالب )  ١(
 .الخوف والفزع، لسان العرب، مادة رھب: توعد، والرھبة: ارتھب)  ٢(
 .١١٢دیوان دموع تائب، ص)  ٣(
 .٧٤سورة البقرة، جزء آیة )  ٤(
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لی��ربط ب��ین الشخص��یة الغائب��ة والحاض��رة برب��اط وثی��ق فكالھم��ا ن��ال نص��یبًا م��ن 
الحرمان والتعذیب والفقر والجوع واالض�طھاد، لك�ن ف�ي نھای�ة المط�اف ظھ�رت 
بوادر العطاءات الربانی�ة والم�نح اإللھی�ة م�ن رب البری�ة س�بحانھ وتع�الى، فیق�ول 

  :الحاضر" محمًدا"مخاطبًا 

  أحممــــدا صــــربا ال تــــذب حرضــــاً وال
 

  تقتـــــل أســـــى نفســـــاً وال حتـــــزن وال ...
 

  فــــــاهللا أقســــــم بالضــــــحى وبليلــــــه
 

  حملمــــــد هــــــادي الربيــــــة مــــــوئال    ...
 

  والليــــل إذ يغشــــى وبالبلــــد الــــذي   
 

ــوال   ... ــه مث حتـــ ــالً فيـــ ــان حـــ ــد كـــ   قـــ
 

  والعاديــــات ضــــبحن والعصــــر الــــذي
 

  قـــــد كـــــان ذا خســـــر ونـــــال منـــــوال ...
 

....................................... ... ....................................... 

  أو مل جيــــــــــــدك يتــــــــــــيم أم وأب
 

  فهنـــــــاك أوى واجتبـــــــاك معـــــــوال؟ ...
 

ــائرا  ــى ضـــــاللٍ حـــ ــد أراك علـــ   ولقـــ
 

ــال  ... ــه حــــ ــاً يف مذقتــــ ــداك دينــــ   فهــــ
 

  ورآك عائـــــل عيشـــــة فحبـــــا الغـــــىن
 

  نـــــــهالبقناعـــــــة منـــــــها حبيـــــــت امل ...
 

ــة    ــاليتيم عنايــ ــى بــ ــان أوصــ ــل كــ   بــ
 

ــى   ... ــه، بلـــ ــهرن لـــ ــائل ال تنـــ   )١(وبســـ
 

الش���اب المس���لم، . فالش���اعر أوج���د العالق���ة ب���ین شخص���یة محم���د الحاض���ر
وشخصیة سیدنا محمٍد علیھ السالم لما بینھما من وشائج قرابھ، تتمثل في المعان�اة 

ض�یق الت�ي تجم�ع بینھم�ا، األم�ر ال�ذي جع�ل التي تربط بین الشخصیتین، وحالة ال
والتجزئ�ة : اآلی�ة"الشاعر یستثمر ال آیة وال جزء آیة، بل انفلت من عقال التحدی�د 

إل��ى رحاب��ة الس��ورة القرآنی��ة بكمالھ��ا وتمامھ��ا، فاستحض��ر س��ورة " ج��زء اآلی��ة"
وإن ع�ّول ف�ي " العص�ر"و " العادی�ات"و " البل�د"و " اللی�ل"، وسورة "الضحى"

���ا ف���ي س���ورة الض���حى " الض���حى"ة غی���ر س���ور عل���ى أس���لوب القس���م فق���ط، أمَّ
فاستظھرھا، وفصلَّ ف�ي آیاتھ�ا واس�تدعاھا واستحض�ر مفرداتھ�ا؛ لتأخ�ذ شخص�یة 

ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، فك�ان  –محمٍد الحاضر العبرة والعظة من شخص�یة محم�د 
 –وإیواء  یتمٌ "التذكیر واإلقرار بنعم هللا علیھ، فجمع فیھ بین ما كان وما ھو كائن 

ثم في نھای�ة المط�اف كان�ت التوص�یة ب�الیتیم والنھ�ي " فقر وغنى –ضالل وھدى 

                                      
 .٤٣٧دموع تائب، ص)  ١(
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ع�ن قھ�ره، وبالس��ائل والنھ�ي نھ�ره وزج��ره، نج�د ھ�ذه المع��اني نًص�ا ف�ي ق��ول هللا 
َحى َواللَّْیِل إَِذا َسَجى َما َودََّعَك َربَُّك َوَما: تعالى قَلَى َولَْآلِخَرةُ َخْی�ٌر لَّ�َك ِم�َن  َوالضُّ

ثم سلط الشاعر عدسة ألفاظھ بغ�زارة عل�ى  اْألُولَى َولََسْوَف یُْعِطیَك َربَُّك فَتَْرَضى
اآلیات التي یقرر هللا فیھا نبیھ علیھ السالم بنعمھ التي َمنَّ بھا علی�ھ، فیق�ول تع�الى 

أَلَ��ْم یَِج��ْدَك یَتِیًم��ا فَ��آَوى َوَوَج��َدَك َض��اّالً فََھ��َدى ھ لنبی��ھ علی��ھ الس��الم موجھً��ا خطاب��
ا بِنِْعَم�ِة َربِّ� ا السَّائَِل فََال تَْنَھْر َوأَمَّ ا اْلیَتِیَم فََال تَْقَھْر َوأَمَّ َك َوَوَجَدَك َعائًِال فَأَْغنَى  فَأَمَّ

  .)١(فََحدِّثْ 

وق��د أح��ب الش��اعر ھ��ذا الش��اب ال��ذي اعتن��ق اإلس��الم، وق��دَّم ل��ھ كثی��ًرا م��ن 
المس��اعدات المادی��ة، كم��ا ق��دم كثی��ًرا م��ن المس��اعدات المعنوی��ة والت��ي تتمث��ل ف��ي 

ا مع أي القرآن الكریم نصائحھ وتوجیھھ لھذا الشاب ومن نصائحھ التي تناص فیھ
  :قولھ

  فلتســـتقم وكمـــا أمـــرت وكُـــن فـــىت    
 

ــل  ... ــري ألمثــ ــق أو يســ   )٢(للخــــري يعشــ
 

  

ص�لى هللا  –فالشاعر في البیت السابق استحض�ر قول�ھ تع�الى مخاطب�اً نبی�ھ 
َوَم��ن تَ��اَب َمَع��َك َوالَ تَْطَغ��ْوْا إِنَّ��ھُ بَِم��ا تَْعَملُ��وَن  فَاْس��تَقِْم َكَم��ا أُِم��ْرتَ   –علی��ھ وس��لم 

ألن�ھ : بلفظ�ھ" فاستقم كما أم�رت"فقد استثمر الشاعر جزء اآلیة األول  )٣( بَِصیرٌ 
  .لھدایةأراد أن یبلغھ رسالة نصٍح وإرشاد یصل من خاللھا إلى طریق ا

ھذه بعض النماذج الشعریة التي تناص الشاعر فیھا مع آیات ال�ذكر الحك�یم 
، وھذا إن دلَّ فإنما یدل على عمق ثقافت�ھ الدینی�ة ل�یس م�ن خ�الل حفظ�ھ )٤(وسوره

لكت���اب هللا فق���ط، وإنم���ا لوعی���ھ واس���تثماره آلیات���ھ وقصص���ھ وأحداث���ھ التاریخی���ة 
  .اتھ كما سیفصح عنھ البحث في المستقبلوشخصیاتھ وعبره وعظ

                                      
 ١١-١سورة الضحى من اآلیة )  ١(
 .٤٤٩دموع تائب، ص)  ٢(
 .١١٢سورة ھود، آیة )  ٣(
للمزی��د م��ن النم��اذج الت��ي تن��اص الش��اعر فیھ��ا م��ن آی��ات ال��ذكر الحك��یم غی��ر الت��ي ذكرھ��ا )  ٤(

 ١١٦،  ٩٨،  ٨٧،  ٧٧،  ٦٧،  ٥٦، ٤٦البحث یراجع دیوان دم�وع تائ�ب للش�اعر ص
 ،٢٠٢، ١٩٨، ١٩٥، ١٧٩، ١٥٨، ١٥٢، ١٤٣، ١٣٧، ١٣٦، ١٢٢، ١٢١، ١١٧ ،

٤٦٠، ٤٥٤، ٤٤٩، ٤٤١، ٤٣٨، ٤٣٧، ٣٠٥، ٣٠٠، ٢٩٣، ٢٨٦، ٢٤٨، ٢١٨ ،
٤٦٩. 
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  التناص مع قصص القرآن الكریم: المحور الثاني

یش�كل منبًع�ا ث�ًرا، وعط�اء مس�تمًرا، وم�الذاً "ال ریب في أن القرآن الك�ریم 
خصبًا، یلجأ إلیھ الشعراء واألدباء في أعمالھم األدبیة؛ ألنھ یشكل جزًءا ثابت�اً م�ن 

ة بقائِھم ووج�ودھم وان�دماجھم ف�ي الحی�اة فھ�و م�رتبط حیاتھم المعیشة، ویحمل نوا
  .)١(بحیاتھم، وقد شكَّل حیاتھم بالوحدة

ف�ي القص�ص القرآن�ي ض�التھم الت�ي  –من�ذ زم�ن بعی�د  –وقد وجد الشعراء 
��ا یج��یش ف��ي خ��واطرھم م��ن أفك��ار فلج��أوا إلی��ھ مس��تلھمین  ینش��دونھا للتعبی��ر عمَّ
معانیھ��ا وأح��داثھا المختلف��ة، مح��اولین ربطھ��ا باألح��داث المعاص��رة مم��ا یعط��ي 
نت��اجھم األدب��ي أبع��اًدا مرموق��ة ف��ي الق��وة والت��أثیر، متخ��ذین م��ن خاللھ��ا الِعبَ��ر 

  .إلى اإلصالح واإلرشاد والتربیة والعظات التي تھدف

وقد أرشدنا المولى عز وجل إل�ى أخ�ذ العب�رة والعظ�ة م�ن قص�ص األنبی�اء 
ُْولِ�ي األَْلبَ�اِب َم�ا َك�اَن  : والمرسلین، فقال سبحانھ لَقَْد َك�اَن فِ�ي قََصِص�ِھْم ِعْب�َرةٌ ألِّ

ْص�ِدیَق الَّ�ِذي بَ�ْیَن یََدْی�ِھ َوتَْفِص�یَل ُك�لَّ َش�ْيٍء َوُھ�ًدى َوَرْحَم�ةً َحِدیثًا یُْفتَ�َرى َولَِك�ن تَ 
  .)٢( لِّقَْوٍم یُْؤِمنُونَ 

والقص��ص القرآن��ي یُع��د راف��ًدا م��ن رواف��د اإلب��داع الفن��ي بم��ا فی��ھ م��ن متع��ة 
وم��ا ل��ھ م��ن دالل��ة عمیق��ة وبخاص��ة ح��ین یص��بح ھ��ذا وإف��ادة، وإغن��اء باإلش��ارة، 

القص��ص قناًع��ا ومع��ادالً موض��وعیًا للش��عر، إذ یكش��ف ھ��ذا القص��ص ألوان��اً م��ن 
االنفع��االت الجمالی��ة والنفس��یة، ویض��ع ثقاف��ة الش��اعر عل��ى المح��ك، حی��ث تت��وارد 
الص���ور المختزن���ة ف���ي ال���ذاكرة وتت���وزع ف���ي ال���نص الش���عري، حی���ث تتع���انق 

بتقنیات مختلفة فیھ�ا ل�ون م�ن الموض�وعیة أحیان�اً والدرامی�ة الشخصیات المقدسة 
  .)٣(أحیاناً أخرى

وم�نھج  القصص القرآن�ي ِس�ٌر م�ن أس�رار الق�رآن الك�ریم،"وال شك في أن 
متكام��ل ینبغ��ي الوق��وف عل��ى نظام��ھ، لم��ا ل��ھ م��ن أھ��داف س��امیة، ومقاص��د نبیل��ة، 
غایتھ األولى االرتقاء باإلنسان والسمو بھ في جوان�ب متع�ددة، فھ�و س�مٌو روح�ي 

                                      
أی�وب س�الم / انظر استلھام اآلیات القرآنیة ف�ي الش�عر العرب�ي المعاص�ر رس�الة ماجس�تیر)  ١(

 .٥م، ص٢٠٠٥المشاعلة، جامعة آل البیت المفرق األردن عام 
 .١١١سورة یوسف، آیة )  ٢(
عل�ي عش�ري زای�د، / استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاص�ر، د: انظر)  ٣(

 .وما بعدھا ٢٠، ص١٩٩٧ط دار الفكر العربي القاھرة 
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وخلقي ونفسي، یشعر بھ المتلق�ي، ویج�د ب�ھ حالوت�ھ ولذت�ھ، وھ�و س�مٌو اجتم�اعي 
  .)١(ضیلتھاتجد فیھ الجماعة بغیتھا وأمنھا وضالتھا وف

كم��ا أن القص��ص القرآن��ي ل��یس عم��الً فنی��اً مس��تقالً ف��ي موض��وعھ وطریق��ة 
عرضھ، وإدارة حوادثھ، كما ھو الش�أن ف�ي القص�ة الفنی�ة الح�رة الت�ي تھ�دف إل�ى 

نی��ة وس��یلة م��ن وس��ائل الق��رآن الكثی��رة؛ غ��رض فن��ي مج��رد، ب��ل إنَّ القص��ة القرآ
لتحقیق ھدفھ األصیل، والقرآن كتاب دع�وة دینی�ة قب�ل ك�ل ش�يء، والقص�ة إح�دى 

  .)٢(وسائلھ إلبالغ ھذه الدعوة وتثبیتھا

لیم الق��رآن م��ن الش��عراء ال��ذین أش��ربوا تع��ا" عبدالمجی��د فرغل��ي"وش��اعرنا 
فال تكاد تقلب صفحة "الكریم روًحا ومعنى، فكان أشد تأثًرا بھ في مناحیھ الفكریة 

دموع تائب، إالَّ وتجد روح القرآن بألفاظھ وآیات�ھ وقصص�ھ " من صفحات دیوانھ
تسري في حنایاه، وھذا إن دلَّ فإنما ی�دل عل�ى م�دى تعل�ق الش�اعر بكت�اب هللا ع�ز 

، وتس�رب قصص��ھ ف�ي وجدان�ھ، األم��ر ال�ذي جعل��ھ وج�ل، وتش�رب آیات��ھ ومعانی�ھ
ف��ي  –یكث��ر ف��ي أش��عاره م��ن قص��ص األنبی��اء والمرس��لین ویطی��ل فیھ��ا ویفص��لھا 

ویشیر إلى بعضھا إشارات خافتة ف�ي القلی�ل الن�ادر، األم�ر ال�ذي  –األغلب األعم 
جعل الشاعر یتفاعل م�ع ال�نص القرآن�ي، ویعم�ل عل�ى إع�ادة تش�كیلھ ف�ي قص�ائده 

جدید، محاوالً بعث القیم الدینیة التي حاول اإلنسان المعاص�ر طم�س  الشعریة من
معالمھا، فاستحیاؤھا استحیاء لدالالت بعیدة، واس�تمرارھا تواص�ل للثقاف�ة الدینی�ة 
للش���اعر؛ ألن���ھ بطبیع���ة تكوین���ھ الثق���افي مش���دوًدا إل���ى الق���رآن الك���ریم، ومش���اھده 

مس روحھ مما جعلھ یس�ل من�ھ المؤثرة، فكان الجالل القرآني ینمو في نفسھ، ویال
ما یضفي على أش�عاره حرك�ة وت�دفقاً ف�ي الدالل�ة الجمالی�ة؛ ألن اس�تبطان الش�اعر 
آلیات الذكر الحكیم تجعل أشعاره حیّة غنیة بزخم داخلي، مما جعل الش�اعر ی�دلل 
داللة مباشرة على مدى تأثره بالقرآن الكریم، الفتاً نظر قارئ دیوان�ھ أن�ھ اس�تثمر 

آن الكریم وشخصیات أنبیائھ ورسلھ وشخصیات األمم الغ�ابرة م�ن مث�ل آیات القر
�لھ  عاد ومدین وإرم وغیرھا، لیمھد الطریق إلى ذك�ر القص�ص القرآن�ي ال�ذي فصَّ

  .الشاعر وربما كرره في مواضع متعددة من أشعاره بألفاظ وأسالیب مختلفة

                                      
���ان  ١إیح���اؤه ونفحات���ھ، فض���ل عب���اس، ط: القص���ص القرآن���ي)  ١( ، ١٩٨٧دار الفرق���ان عمَّ

 .١٨٠ص
 .٦، ص١٩٨٠سید قطب، ط دار الشروق / التصویر الفني في القرآن)  ٢(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٤٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

  :ومن ھذا القصص

  :"-علیھ السالم  -إبراھیم "قصة ) ١(

م الخلیل ھو أب�و األنبی�اء وث�اني أول�ي الع�زم، وخلی�ل ال�رحمن، وال وإبراھی
ریب في أن الشعراء قد أفادوا من قصة إبراھیم علیھ الس�الم ف�ي ت�زیین أش�عارھم 
مكتفین باللمحة القصیرة الھادفة، تاركین ل�ذھن الق�ارئ رب�ط المث�ل بالقص�ة ل�یفھم 

رة م�ن الص�ور المتعلق�ة المعنى الذي قصده الشاعر في إشارتھ أو استعارتھ لص�و
بقصة النبي إبراھیم علیھ السالم وشاعرنا واحد من ھؤالء الشعراء الذین تناصوا 

كم�ا  –في أشعارھم مع قصة سیدنا إبراھیم علیھ السالم، لكن لم یش�ر إل�ى القص�ة 
بكاملھ���ا، ب���ل أش���ار إل���ى بع���ٍض منھ���ا، ف���المواقف  –ج���اءت ف���ي الق���رآن الك���ریم 

ي القرآن الكریم متعددة، بل إن كل موقف أو لمحة م�ن القصصیة لسیدنا إبراھیم ف
لمحاتھ قد تحمل في طیاتھ قصة بمفردھا، أما ما جاء ب�ھ ش�اعرنا فھ�و عب�ارة ع�ن 
بعض ھذه المواقف التي تمثل في نظر القارئ قصة بكاملھا، فقصة إب�راھیم علی�ھ 

  :ورد التلمیح إلیھا في قول الشاعر" السالم مع النمرود

  يم حـــاجج ظاملـــاً ومـــن قبـــل إبـــراه  
 

  )١(بقصـــــة إحيـــــاء ومـــــوت مبوجـــــد ...
 

 -صلى هللا علیھ وسلم –كما ورد ذكرھا في قولھ تعالى مخاطباً نبیھ محمًدا 
 ُاْلُمْل�َك إِْذ قَ�اَل إِْب�َراِھیُم َربِّ�َي أَلَْم تََر إِلَ�ى الَّ�ِذي َح�آجَّ إِْب�َراِھیَم فِ�ي ِربِّ�ِھ أَْن آتَ�اهُ ّهللا 

�ْمِس ِم�َن  الَِّذي یُْحیِي َویُِمیُت قَاَل أَنَا أُْحیِي َوأُِمیُت قَ�اَل إِْب�َراِھیُم فَ�إِنَّ ّهللاَ یَ�أْتِي بِالشَّ
  .)٢(َم الظَّالِِمینَ اْلَمْشِرِق فَأِْت بَِھا ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِھَت الَِّذي َكفََر َوّهللاُ الَ یَْھِدي اْلقَوْ 

ال�ذي أنك�ر " نم�رود بن�ي كنع�ان"فالذي حاج إبراھیم في ربھ ھو ملك باب�ل 
 –أن���ھ یحی���ي ویمی���ت  –زوًرا وبھتان���ا  –أن یك���ون للوج���ود إلھ���اً غی���ره وادَّع���ى 

تى إلیھ بالرجلین قد استحقا القتل، فیأمر بقت�ل واستشھد على إدِّعائھ الباطل بأنھ یُؤ
أح��دھما، ویعف��و ع��ن اآلخ��ر، فب��ذلك یك��ون ق��د أحی��ا وأم��ات ف��ي زعم��ھ، ف��دحض 

أن ھ�ذه الش�مس یظھرھ�ا : إبراھیم علیھ السالم حجتھ وأبطلھا بحج�ة أخ�رى وھ�ي
هللا م��ن المش��رق، ف��إن كن��ت ق��ادًرا عل��ى اإلحی��اء واإلمات��ة ف��أِت بھ��ا م��ن المغ��رب، 

فمھ ع�ن الك�الم، وأخ�رس لس�انھ ع�ن النط�ق وقام�ت علی�ھ " النمرود"لق عندئذ أغ
، وكأني بالشاعر أراد أن یبعث من خالل بیتھ السابق رسالة إلى كل م�ن )٣(الحجة

                                      
 .١٥٨دیوان دموع تائب، ص)  ١(
 .٢٥٨سورة البقرة، آیة )  ٢(
 .٤٠٩، ص١انظر تفسیر ابن كثیر، ج)  ٣(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٤٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

تسول لھ نفسھ أن تكون حالتھ تشبھ حال�ة ھ�ذا النم�رود المتكب�ر المتجب�ر، فلینتظ�ر 
لیم�ة تص��یبھ كم�ا أص�ابت ھ�ذا النم��رود، فالش�اعر ل�م یتم�اھى بھ��ذه عاقب�ة وخیم�ة أ

القصة مع شخصیة بعینھا، وإنما أراد أن یخاطب من خاللھا المجتم�ع الجمع�ي ال 
  .الفردي

تجد أثر القصص القرآني واض�ًحا عن�ده، وت�أثره ب�ھ  –ال ریب  –والشاعر 
ینیة، وتشربھ آلیات القرآن تأثًرا كبیًرا، وذلك إن دلَّ فإنما یدل على عظم ثقافتھ الد

الكریم ووعیھ الثقافي ال�ذي أكث�ر م�ا یتمث�ل ف�ي ثقافت�ھ الدینی�ة، فعن�دما تح�دث ع�ن 
عزی�ر أو أرمی�ا اب�ن حلقی�ا، "قصة إبراھیم علیھ السالم مع النمرود لم یتخط قصة 

فالقص�ة لواح�د م�ن ھ�ؤالء الس�ابقین، " أو الخضر علیھ السالم أو حزقیل بن ب�وار
  :من یكون منھم، فقال الشاعرلكن اختلف فی

ــاره    ــز محــــ ــث للعزيــــ ــة بعــــ   وآيــــ
 

ــهد   ... ــوت يشـــ ــد مـــ ــه بعـــ ــاد إليـــ   يعـــ
 

ــت  ــام وركبـ ــه العظـ ــرت منـ   وإذا انتشـ
 

ــهد    ... ــز مبشـــ ــه العزيـــ ــاهده منـــ   وشـــ
 

  لــــه عنــــب يبقــــى وتــــني طعامــــه    
 

  )١(لـــدى املائــــة األعـــوام مل يتفســــد   ...
 

القص�ص الت�ي قص�ھا هللا ع�ز وج�ل عل�ى نبی�ھ  وھذه القصة القرآنی�ة ض�من
، والش�اعر فیھ�ا یتم�اھى ویس�تثمر ق�ول هللا تب�ارك -صلى هللا علیھ وس�لم  –محمد 
أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْریٍَة َوِھَي َخاِویَةٌ َعلَى ُعُروِشَھا قَاَل أَنََّى یُْحیِي َھ�ِذِه : وتعالى

 بَْعَد َمْوتَِھا فَأََماتَھُ ّهللاُ ِمئَةَ َعاٍم ثُمَّ بََعثَھُ قَاَل َك�ْم لَبِْث�َت قَ�اَل لَبِْث�ُت یَْوًم�ا أَْو بَْع�َض ّهللاُ 
یَ��ْوٍم قَ��اَل بَ��ل لَّبِْث��َت ِمئَ��ةَ َع��اٍم فَ��انظُْر إِلَ��ى طََعاِم��َك َوَش��َرابَِك لَ��ْم یَتََس��نَّْھ َوانظُ��ْر إِلَ��ى 

ا  ِحَماِرَك َولِنَْجَعلَكَ  آیَةً لِّلنَّاِس َوانظُْر إِلَى الِعظَاِم َكْیَف نُنِشُزَھا ثُمَّ نَْكُسوَھا لَْحًما فَلَمَّ
والمخت��ار أن ص��احب ھ��ذه ، )٢(تَبَ��یََّن لَ��ھُ قَ��اَل أَْعلَ��ُم أَنَّ ّهللاَ َعلَ��ى ُك��لِّ َش��ْيٍء قَ��ِدیرٌ 

، ولع�ل الش�اعر أدرك "بیت المقدس"والقریة ھي " عزیر"ھو " الذي مرَّ "القصة 
بوجدان��ھ، وأح��سَّ بعاطفت��ھ أن ھ��ؤالء المتكب��رین المتجب��رین زعم��وا ف��ي ق��رارة 
نفوسھم أن ال یدركھم الم�وت، وحس�بوا أن ال بع�ث بع�د الم�وت وال نش�ور، ف�أراد 

وال یفص��حون عن��ھ الش��اعر أن ی��رد عل��ى ھ��ؤالء، ویفن��د م��ا ی��دور ف��ي خل��دھم 
  .بألسنتھم، لكن أعمالھم وأحوالھم شاھدة علیھ

والشاعر یسیر على ھدى القرآن الكریم ویرتب قصصھ في أبیاتھ الش�عریة 
ی�أتي بقص�ة  –س�ابقاً  –حسب ترتیبھا في كت�اب هللا ع�ز وج�ل، األم�ر ال�ذي جعل�ھ 

                                      
 .١٥٩دیوان دموع تائب، ص)  ١(
 .٢٥٩: سورة البقرة، آیة)  ٢(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٤٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

ن�اص م�ع بع�د قص�ة إب�راھیم م�ع النم�رود، ث�م ی�أتي ف�ي أبیات�ھ التالی�ة ویت" عزیر"
قص��ة إب��راھیم علی��ھ الس��الم ف��ي مخاطبت��ھ رب��ھ وطلب��ھ من��ھ أن یری��ھ كی��ف یحی��ي 

  :الموتى في قولھ

ــراهيم ميـــــت طيـــــور      وأحيـــــا إلبـــ
 

ــة   ... ــا ببقيــــ ــه إحياءهــــ ــى لــــ   وأوحــــ
 

ــدت   ــا غـ ــت رؤوس هلـ ــده كانـ ــدى يـ   لـ
 

ــة   ... ــت برويــ ــد زوجــ ــادها قــ   )١(ألجســ
 

َوإِْذ : قرآني الذي یقول هللا تب�ارك وتع�الى فی�ھفالشاعر یتعالق مع النص ال
قَاَل إِْبَراِھیُم َربِّ أَِرنِي َكْیَف تُْحیِي اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمن قَ�اَل بَلَ�ى َولَِك�ن لِّیَْطَم�ئِنَّ 

َن الطَّْیِر فَُصْرھُ  �ْنُھنَّ ُج�ْزًءا قَْلبِي قَاَل فَُخْذ أَْربََعةً مِّ نَّ إِلَْیَك ثُمَّ اْجَعْل َعلَى ُك�لِّ َجبَ�ٍل مِّ
فالشاعر أحدث تفریغاً لآلی�ة  )٢(ثُمَّ اْدُعُھنَّ یَأْتِینََك َسْعیًا َواْعلَْم أَنَّ ّهللاَ َعِزیٌز َحِكیمٌ 

قرآنیة في بیتیھ السابقین، وھذا دلی�ل الفھ�م ال�واعي، واإلدراك القرآنیة أو القصة ال
المت��یقظ، وش��مول العاطف��ة الدینی��ة حوای��ا وحنای��ا الش��اعر، وعن��دما تق��رأ م��ا كتب��ھ 
المفسرون حول ھذه اآلیات التي حوت قصًصا في طیاتھا ت�درك أن الش�اعر لدی�ھ 

ووع�ى م�ا فیھ�ا أطل�ع علیھ�ا،  –ال ری�ب  –حصیلة كبی�رة م�ن ھ�ذه التفاس�یر الت�ي 
  .ساعدتھ على ذلك ذاكرة قویة، وحافظة ذكیة

وقضیة الحیاة والم�وت والبع�ث والنش�ور ش�غلت عق�ول كثی�ر م�ن الفالس�فة 
وأص�حاب العقائ�د وال�دیانات المختلف�ة وال ش��ك ف�ي أنھ�ا ش�غلت عق�ول ووج��دانات 

  .الشعراء، وعبدالمجید فرغلي واحد منھم

  :"-علیھ السالم  -یوسف "قصة ) ٢(

ف��ي أبیات��ھ الش��عریة ل��م یرتبھ��ا كم��ا " یوس��ف"اعر عن��دما تن��اول قص��ة والش��
  :جاءت في سورة یوسف وإنما التقط مشاھد منھا، من ھذه المشاھد قولھ

ــوعهم   ــذرفون دمــ ــاهم يــ ــاءوا أبــ   جــ
 

...    بقمـــــيص يوســـــف مزقتـــــه ذئـــــاب  
 

  وهـــم الـــذئاب بنيوـــا قـــد مزقـــت    
 

...     ـــابــرى كـــم لإلشـــاعة ن   )٣(منـــه العـ
 

فقد تماھى الشاعر واستحضر اآلیة القرآنیة التي قال عز وجل فیھا راصًدا 
َوَجاُؤوْا أَبَاُھْم ِعَشاء یَْبُكوَن قَالُوْا " یوسف علیھ السالم"مشھًدا من مشاھد قصة 

                                      
 .٢٦٠دیوان دموع تائب، ص)  ١(
 .٢٦٠: سورة البقرة، آیة)  ٢(
 .٤٤١ص دموع تائب،)  ٣(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٤٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

ْئُب َوَم�ا أَن�َت بُِم�ْؤِمٍن یَا أَبَانَا إِنَّا َذَھْبنَا نَْستَبُِق َوتََرْكنَا یُ  وُسَف ِعنَد َمتَاِعنَا فَأََكلَھُ الذِّ
، ول��و أنَّ الش��اعر ق��د ص��دَّر بیتی��ھ الس��ابقین ببی��ت واح��ٍد )١( لِّنَ��ا َولَ��ْو ُكنَّ��ا َص��اِدقِینَ 

قل��وب إخ��وة یوس��ف م��ن حق��د وغ��در أظھ��ر م��ن خالل��ھ م��ا تنط��وي علی��ھ ص��دور و
ووقیعة لھ لكان ذلك أجدى ف�ي ث�راء مش�ھده القصص�ي، وألض�فى م�ن خ�الل ھ�ذا 
البیت على بیتیھ ظالالً قشیبةً، تبین من خاللھا النوازع النفس�ة والغرائ�ز المكبوت�ة 

  .داخل نفوس ھؤالء اإلخوة

تحم�ل  وعلى الرغم من أن سورة یوس�ف الوحی�دة الت�ي وردت ف�ي الق�رآن الك�ریم
قصتھ بكاملھ�ا، ول�م ی�رد لھ�ا ذك�ر ف�ي س�واھا، وج�اءت مرتب�ة ف�ي أح�داثھا فب�دأت 

ل�م " عبدالمجی�د فرغل�ي"إالَّ أن " االس�ترجاع أو الف�الش ب�اك"بنھایتھا عن طریق 
  :یتناص معھا كاملة، وإنما تناص في أشعاره مع أبرز مشاھدھا، ومن ذلك قولھ

ــجنه    ــاع ســ ــديق يف قــ ــفًا الصــ   ويوســ
 

ــو  ... ــوم تـ ــيد  يـ ــر كسـ ــرش مصـ   )٢(ىل عـ
 

فالشاعر یتناص مع مشھد سجن یوسف علیھ الس�الم، ومش�ھد خروج�ھ م�ن 
السجن واعتالئھ عرش مصر بعدما ثبتت براءتھ من تھمة مراودة ام�رأة العزی�ز، 

�ن بَْع�ِد َم�ا : وھذان المشھدان تناص الشاعر فیھما مع قول هللا تعالى ثُمَّ بََدا لَُھم مِّ
وف��ي الش��طر الث��اني م��ن البی��ت یس��تدعي  )٣( َرأَُوْا اآلیَ��اِت لَیَْس��ُجنُنَّھُ َحتَّ��ى ِح��ینٍ 

�ا َكلََّم�ھُ قَ�اَل : الشاعر قول هللا تعالى َوقَاَل اْلَملُِك اْئتُونِي بِِھ أَْستَْخلِْصھُ لِنَْفِس�ي فَلَمَّ
  .)٤(إِنََّك اْلیَْوَم لََدْینَا ِمِكیٌن أَِمیٌن قَاَل اْجَعْلنِي َعلَى َخَزآئِِن األَْرِض إِنِّي َحفِیظٌ َعلِیمٌ 

  :ثم یلتقط الشاعر مشھًدا آخر من مشاھد القصة وحدثاً آخر من أحداثھا في قولھ

ــه    ــأب لــ ــزة بــ ــى يف عــ ــوم التقــ   ويــ
 

  )٥(وخــروا لــه مــا بــني جــاث ومصــعد      ...
 

یش�ي بالغبط�ة فھذا المشھد الكائن في الشطر األول في البی�ت الس�ابق ال�ذي 
والس�رور، وفرح�ة اللق�اء بع�د ط�ول ف�راق وغی�اب، ومش�ھد س�جود إخوت�ھ ل�ھ ف�ي 

                                      
 .١٧،  ١٦سورة یوسف، آیة )  ١(
 .١٥٩دیوان دموع تائب، ص)  ٢(
 .٣٥: سورة یوسف، آیة)  ٣(
 .٥٥،  ٥٤سورة یوسف، اآلیة )  ٤(
 .١٥٩دیوان دموع تائب، ص)  ٥(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٤٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

َوَرفَ�َع أَبََوْی�ِھ : الشطر الثاني م�ن البی�ت یتن�اص فیھ�ا الش�اعر م�ع ق�ول هللا تع�الى
ًدا وْا لَھُ ُسجَّ   .)١(َعلَى اْلَعْرِش َوَخرُّ

ثم یلتقط الشاعر مشھًدا آخر مثیًرا من مشاھد ھذه القصة، ُدبرت من خاللھ 
المكائد، وحیكت في ثنایاه خی�وط الخدیع�ة والوقیع�ة، ھ�ذا المش�ھد متمث�ل ف�ي ق�ول 

  :الشاعر على لسان النسوة

  ونســـــوة قـــــومٍ يف املدينـــــة نـــــددوا
 

ــام ... ــد وبـ ــز مبفسـ ــوايل العزيـ   )٢(رأة الـ
 

وھنا تتجلى روح الح�وار القصص�ي م�ن خ�الل البی�ت الس�ابق ال�ذي تن�اص 
َوقَ�اَل نِْس�َوةٌ فِ�ي اْلَمِدینَ�ِة اْم�َرأَةُ اْلَعِزی�ِز تُ�َراِوُد فَتَاَھ�ا : فیھ الشاعر مع قولھ تعالى

بِینٍ عَ    .)٣(ن نَّْفِسِھ قَْد َشَغفََھا ُحبًّا إِنَّا لَنََراَھا فِي َضالٍَل مُّ

ینك�رن عل�ى ام�رأة " مص�ر"فقد أش�اع نس�اُء األم�راء والكب�راء ف�ي المدین�ة 
ا بع�دما فتن�ت ب�ھ، العزیز ویع�بن علیھ�ا محاول�ة ج�ذب غالمھ�ا ودعوت�ھ إل�ى نفس�ھ

  .ومسَّ ُحبُّھ شغاف قلبھا

وبعد ھذا المشھد ال�ذي یمث�ل المح�ور األساس�ي ف�ي القص�ة، یزل�ف الش�اعر 
ت فیھ امرأة العزیز ببراءة یوسف علیھ السالم مما  إلى المشھد الذي اعترفت وأقرَّ

ع واق�" المراودة"نسب لھ من مراودتھ إیاھا نفسھ، واعترافھا بمراودتھا إیّاه ففعل 
منھا ال منھ، فقد راودتھ فاستعصم، ھ�ذا المش�ھد الحرك�ي الجم�الي، وھ�ذا الموق�ف 

  :الذي ینتصر فیھ الحق على الباطل یترجم عنھ الشاعر بقولھ

ــين    ــق إن ــحص احل ــد حص ــها ق ــن قيل   وم
 

  "لـــــيعلم أين مل أخنـــــه " وأغتـــــدى   ...
 

ــن نفســــه     ــد راودتــــه عــ ــإين قــ   فــ
 

ــدى   ... ــه ه ــم قبل ــن مستعص ــق م   )٤(ومل أل
 

یتناص الشاعر تناًصا مباشًرا في الش�طر الث�اني م�ن البی�ت األول م�ع ق�ول 
، )٥(َذلِ�َك لِ�یَْعلََم أَنِّ�ي لَ�ْم أَُخْن�ھُ بِاْلَغْی�ِب َوأَنَّ ّهللاَ الَ یَْھ�ِدي َكْی�َد اْلَخ�ائِنِینَ : هللا تعالى

ویتناص الشاعر تناًصا معنویًا في الشطر األول من البی�ت األول م�ع قول�ھ تع�الى 

                                      
 .١٠٠سورة یوسف، جزء آیة )  ١(
 .١٥٨دیوان دموع تائب، ص)  ٢(
 .٣٠: سورة یوسف، آیة)  ٣(
 .١٥٨یوان دموع تائب، صد)  ٤(
 .٥٢: سورة یوسف، آیة)  ٥(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٤٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

، فالش��اعر )١(اآلَن َحْص��َحَص اْلَح��قُّ أَنَ��اْ َراَودتُّ��ھُ َع��ن نَّْفِس��ھِ وك��ذا البی��ت الث��اني 
أحدث تعالقاً لفظیاً ومعنویاً بیتیھ السابقین مع النص القرآن�ي ال�ذي اس�تقى الش�اعر 
منھ ألفاظھ ومعانیھ، ثم ھذه الشھادة المؤك�دة لب�راءة یوس�ف علی�ھ الس�الم ف�ي ق�ول 

ول�م أل�ق م�ن "ي على لسان امرأة العزی�ز الشاعر في الشطر الثاني من البیت الثان
َولَقَ��ْد یتن��اص م��ع قول��ھ تع��الى عل��ى لس��ان ام��رأة العزی��ز " مستعص��م قبل��ھ ھ��دى

  .)٢(َراَودتُّھُ َعن نَّْفِسِھ فَاَستَْعَصمَ 

قط الشاعر مشھًدا من مشاھد قصة یوسف علیھ السالم، والت�ي ح�دثت ثم یلت
فیھ لحظة التحول واالنفراجة بعدما ُزج بھ أعواًما متعددة في السجن، ت�أتي رؤی�ة 
الملك، والتي أراد أن تفسرھا الكھنة لھ فعجزوا عن تأویلھا، فَبُعث بھا إلى یوسف 

لھ��ا، وثب�ت ص��حة تأویل��ھ لھ�ا  وتفس��یره، فك�ان ھ��ذا التح��ول ف�ي س��جنھ ففس�رھا وأوَّ
وھذه االنفراجھ، ھذا المشھد الذي یمثل عصب القصة وقلبھ�ا اختزل�ھ الش�اعر ف�ي 

  :بیت واحد قال فیھ

ــها  ــاف وأختـ ــبع العجـ ــف رأى السـ   وكيـ
 

ــد؟  ... ــنبالت مبحصـ ــاً وأخـــرى سـ   )٣(مسانـ
 

َوقَ��اَل مص��ر  فالش��اعر ق��د تن��اص م��ع ق��ول هللا تع��الى عل��ى لس��ان فرع��ون
اْلَملِ��ُك إِنِّ��ي أََرى َس��ْبَع بَقَ��َراٍت ِس��َماٍن یَ��أُْكلُُھنَّ َس��ْبٌع ِعَج��اٌف َوَس��ْبَع ُس��نبُالٍَت ُخْض��ٍر 

ْؤیَا تَْعبُُرونَ  ول�و أن  )٤(َوأَُخَر یَابَِساٍت یَا أَیَُّھا اْلَمألُ أَْفتُونِي فِي ُرْؤیَاَي إِن ُكنتُْم لِلرُّ
الشاعر وسَّع دائرة الحوار، وعدد شخصیاتھ أو أبان عن بعضھا لكان ذلك أفضل 
وأحسن للحبكة القصصیة، على الرغم من أن ھذا المشھد أخذ في القص�ة القرآنی�ة 

عل�ى ال�رغم م�ن أن�ھ  –ال نفسھ في سورة یوسف مساحة كبیرة، فلو أن الشاعر ط
ألعطى المشھد الشعري ث�راء أكث�ر مم�ا أعط�اه البی�ت الواح�د ال�ذي  –یتمیز بذلك 

ترجم من خاللھ عن ھذا المشھد الذي یعد نقطة تحول وركی�زة أساس�یة ف�ي مس�ار 
  .ھذه القصة

  :"-علیھ السالم  -موسى "قصة ) ٣(

بی�ًرا ف�ي كت�اب هللا ال ریب في أن قصة موسى علی�ھ الس�الم ش�غلت حی�ًزا ك
عزَّ وجل، وتفرقت بین س�ور الق�رآن الك�ریم، واش�تملت عل�ى أح�داث جس�ام تمث�ل 

                                      
 .٥١سورة یوسف، جزء آیة )  ١(
 .٣٢سورة یوسف، جزء آیة )  ٢(
 .١٥٨دیوان دموع تائب، ص)  ٣(
 .٤٣: سورة یوسف، آیة)  ٤(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٥٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

معجزات موسى علیھ السالم أمام فرع�ون وجن�وده، وأم�ام ق�وم موس�ى م�ن ال�ذین 
  .اتبعوه وآمنوا برسالتھ

وقد ارتبطت شخصیة سیدنا موسى بمواقف ومشاھد متعددة ذكرھ�ا الق�رآن 
  .)١(ة حیناً، وبصورة تفصیلیة حیناً آخرالكریم بصورة موجز

لم ینص على قص�ة موس�ى علی�ھ الس�الم بك�ل مش�اھدھا " فرغلي"فالشاعر 
ر بعض مشاھٍد منھ�ا ت�دلل عل�ى ثقافت�ھ وق�درة  اس�تدعائھ ومواقفھا، بل التقط وصوَّ

وتوظیفھ واستحضاره لمشاھد القصة في شعره، ومن ھذه المشاھد تصویر لمشھد 
  :القتیل الذي قتل في بني إسرائیل واختلفوا في َمْن قتلھ؟ فقال

  ومــــن كــــان أحيــــاه ملوســــى إهلــــه    
 

...    ــة ــوء فعلـ ــى سـ ــان أتـ ــن جـ ــرب عـ   ليخـ
 

ــها   ــربوه ببعضـ ــى اضـ ــه موسـ ــال لـ   وقـ
 

  )٢(ليحيــــا فاقضــــي بــــاألمور اخلفيــــة ...
 

فھ��ذا المش��ھد ال��درامي اس��تدعاه الش��اعر م��ن ق��ول هللا تع��الى مخاطب��اً بن��ي 
��ا ُكن���تُْم تَْكتُُم��وَن فَقُْلنَ���ا إس��رائیل  اَرْأتُْم فِیَھ���ا َوّهللاُ ُمْخ��ِرٌج مَّ َوإِْذ قَتَْل��تُْم نَْفس���اً فَ��ادَّ
فالمش�ھد  )٣(بِبَْعِضَھا َكَذلَِك یُْحیِي ّهللاُ اْلَمْوتَى َویُِریُكْم آیَاتِِھ لََعلَُّكْم تَْعقِلُ�ونَ  اْضِربُوهُ 

القرآني یدلل عل�ى ق�درة هللا تع�الى ف�ي إحیائ�ھ الم�وتى، والش�اعر یتن�اص م�ع ھ�ذا 
ه في ذھن السامع، ویكرره في ص�ورتھ الت�ي ھ�و علیھ�ا ف�ي البیت�ین المعنى ویقرر

السابقین، فالشاعر أراد أن یبرز ھذا المشھد ف�ي س�یاقھ الش�عري لی�دلل م�ن خالل�ھ 
على قدرة هللا سبحانھ، والتي تغافل عنھا الكثیرون في بیئتھ التي یس�ود فیھ�ا ع�ادة 

هللا وحده القادر على اإلحیاء ، فیقرر أن "الثأر"ھي عادة  –اعتقد  –سیئة جاھلیة 
  .واإلماتة

ثم یلتقط الشاعر مشھًدا آخ�ر م�ن مش�اھد قص�ة س�یدنا موس�ى علی�ھ الس�الم، 
مبیناً طغیان فرعون وتجبره وادعائھ األلوھیة، وم�ا زین�ھ الش�یطان ل�ھ ف�ي أقوال�ھ 

ْن إِلٍَھ َغْیِريیَا أَیَُّھا اْلَمَألُ َما عَ : وأفعالھ فقال أنا ربكم األعل�ى .. و )٤( لِْمُت لَُكم مِّ
ْن َھَذا الَِّذي ُھَو َمِھیٌن َوَال یََكاُد یُبِینُ وقال  وقولھ ھذا حكایة عن  )٥( أَْم أَنَا َخْیٌر مِّ

                                      
ش��لتاع عب��ود ش��راد، ط دار المعرف��ة دمش��ق / أث��ر الق��رآن ف��ي الش��عر العرب��ي الح��دیث)  ١(

 .١٥٨، ص١٩٨٧/سوریا
 .٢٦٠دیوان دموع تائب، ص)  ٢(
 .٧٣،  ٧٢سورة البقرة، آیة )  ٣(
 .٣٨سورة القصص، جزء آیة )  ٤(
 .٥٢سورة الزخرف، آیة )  ٥(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٥١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

سیدنا موسى علیھ السالم، كل ھذه اآلیات والمعاني السابقة دارت في خلد الشاعر 
  :فاستقى منھا قولھ" فرغلي"

ــى    ــون إذ طغ ــد فرع ــى عن ــة موس   وقص
 

  )١(ومــا زيــن الشــيطان يف كــل منشــد     ...
 

ث��م یجم��ل الش��اعر مش��ھد ض��رب البح��ر بالعص��ا وانفالق��ھ ك��الطود العظ��یم، 
ومش��ھد استس��قاء موس��ى علی��ھ الس��الم لقوم��ھ وض��رب الحج��ر بالعص��ا وانفج��اره، 

  :ونبع الماء من بین شقوقھ في بیت واحد، فقال

  وقصـــة ضـــرب البحـــر والصـــخر بالعصـــا
 

ــدد   ... ــوا مبقــ ــلوى أتــ ــاملن والســ   )٢(وبــ
 

ومعجزة عص�ا موس�ى م�ن أب�رز المعج�زات الت�ي أی�ده هللا س�بحانھ وتع�الى 
بھا، فمرة تنقلب َحیَّةً تلق�ف م�ا ی�أفكون، وم�رة یض�رب بھ�ا البح�ر فینفل�ق ك�الطود 
العظیم، ومرة یضرب بھا الحجر فینفجر فیخ�رج من�ھ م�اُء زالُل یس�قي قوم�ھ من�ھ 

م��ن فرع�ون وجن��وده، إالَّ أن الش�اعر أوم��أ بع�د م��ا بل�غ بھ��م الجھ�د بس��بب ف�رارھم 
�ل فیھ�ا الق�ول ووس�ع دائ�رة المش�ھد  إیمائة خاطفة إل�ى ھ�ذه المش�اھد، ول�و أن�ھ فصَّ
ألشبع عاطفتنا من ھذه المشاھد التي تضرب بجذورھا في أعم�اق قل�ب ك�ل مس�لم 

  .یتخیل ھذه المشاھد القرآنیة التي تعد المصدر األول من مصادر الشاعر

عر یأخذ بأیدینا وینقلن�ا م�ن مش�ھد إل�ى مش�ھد عب�ر ھ�ذه القص�ة والزال الشا
القرآنیة التي شغلت حیًزا لیس بالیسیر من سور القرآن الكریم وآیات�ھ المعج�زات، 
ف��إذا ھ��و ب��إزاء مش��ھد المح��اورة والتج��اذب ال��ذي ح��دث ب��ین س��یدنا موس��ى وأخی��ھ 

  :ھارون، فقال

ــال  ــاه توســـ ــادى أخـــ ــارون إذ نـــ   وهـــ
 

ــن أم  ... ــا اب ــدي أالّ ي وعــت م ــو إن كن   العف
 

ـــــي بـــــرأسٍ وحليـــــةوال تأخـــــذن من  
 

  )٣(فإين خشيت اخللف يف القوم منشـدي  ...
 

فعندما تقرأ البیتین السابقین تزلف اآلیة الكریمة إلى عقل�ك بس�رعة الب�رق، 
قَ�اَل یَ�ا اْب�َن والتي یقول ربنا فیھا على لسان ھارون مخاطباً موسى علیھ الس�الم 

ْق�َت بَ�ْیَن بَنِ�ي إِْس�َرائِیَل َولَ�ْم  أُمَّ َال تَأُْخْذ بِلِْحیَتِي َوَال بَِرْأِسي إِنِّي َخِشیُت أَن تَقُوَل فَرَّ

                                      
 .١٥٨ئب، صدیوان دموع تا)  ١(
 .نفس الصفحة السابق،)  ٢(
 .١٥٨دیوان دموع تائب، ص)  ٣(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٥٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

مش�اھد القرآنی�ة الحركی�ة الحی�ة ب�دوام الحی�اة یتن�اص معھ�ا فھذه ال )١(تَْرقُْب قَْولِي
  .الشاعر في أبیاتھ السابقة

  :"أصحاب الكھف"قصة ) ٤( 

من القصص القرآني التي تناص معھ الشاعر ف�ي أش�عاره وت�أثر ب�ھ، وھ�ي 
من القصص التي ُسمیت السورة باسمھا، وإن دل ذلك فإنما یدل على عظ�م وعل�و 

رفضوا عبادة غیر هللا، ولجأوا إلى الكھف لیعبدوا فیھ  قدر أصحاب الكھف، الذین
" فرغل��ي"الواح��د ال��دیَّان س��بحانھ وتع��الى، وھ��ذه القص��ة ق��د ش��دت انتب��اه ش��اعرنا 

وجرت بین جنبات نفس�ھ وحنایاھ�ا، فت�أثر بھ�ا أیم�ا ت�أثیر، فعلق�ت بفك�ره حی�ث إن 
وآیات�ھ م�ا  النبع األصیل یخور مصدره وال یفتر، بل تتجدد قواه، وتبق�ى معجزات�ھ

  .بقي الدھر

الشاعر یلتقط بعض مشاھد ھذه القصة من آي الق�رآن الك�ریم، فعن�دما تق�رأ 
ھذه األشعار المنطویة على بع�ض مش�اھد القص�ة القرآنی�ة تج�د آی�ات ھ�ذا المش�ھد 

ق�وة : حاضرة في عقلك حضوًرا سریًعا، وھذا إن دلَّ فإنما یدل على أم�رین األول
مدى ت�أثیر ھ�ذا : ھد القصصیة واستحضاره لھا، الثانياستثمار الشاعر لھذه المشا

  .القصص في وجدان الشاعر وتملكھ لفكره، فال یكاد یبرحھ إلى سواه

أص��حاب الكھ��ف فتی��ة آمن��وا ب��ربھم، وھرب��وا م��ن ملكھ��م ال��ذي ك��ان یعب��د 
إِنَُّھْم فِْتیَةٌ آَمنُ�وا األوثان كما حكى القرآن الكریم عنھم فقال سبحانھ مخبًرا عنھم 

  .)٢(بَِربِِّھْم َوِزْدنَاُھْم ُھًدى

والش��اعر یب��رز لن��ا مش��ھد أص��حاب الكھ��ف عن��دما اس��تیقظوا م��ن ن��ومھم، 
ف، وإجاب�ة وتحاورھم فیما بینھم عن عدد األیام واللیالي التي م�رت بھ�م ف�ي الكھ�

بعضھم بأنھم لبثوا في ھذا الكھف یوًم�ا أو بع�ض ی�وم رص�د الش�اعر ھ�ذا المش�ھد 
  :واستحضره في قولھ

ــة     ــوم موت ــن ن ــف م ــل الكه ــظ أه   وأيق
 

  وقلَّبـــــهم يف الكهـــــف صـــــبح عشـــــية ...
 

  وســـاء هلـــم كـــم قـــد لبثـــتم بكهفكـــم 
 

ــة   ... ــض غُديــ ــا وبعــ ــه يومــ ــالوا بــ   فقــ
 

                                      
 .٩٤سورة طھ، آیة )  ١(
 .١٣سورة الكھف، آیة )  ٢(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٥٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

  فقيــل هلــم بــل مكــثكم أقــوت حجــة     
 

  )١(دمت كــــم كنــــتم قبيــــل منيــــةوعــــ ...
 

�ع دائ��رة المش��ھد فجعل�ھ یحت��وي عل�ى األبی��ات الثالث��ة  وإن ك�ان الش��اعر وسَّ
الس��ابقة إالَّ أن��ھ ل��م ی��رق إل��ى المش��ھد القرآن��ي ال��ذي یجعل��ك تش��رك ھ��ؤالء الفتی��ة 

القائم على  حدیثھم، وتجري معھم في حوارھم ویجذُب إلیھم من خالل ھذا الحوار
  .االستفھام والتقریر

والشاعر یستأنس بمشھد آخر منبثق من المش�ھد الس�ابق مف�اده أن أص�حاب 
الكھف ابتغوا زاًدا فبعثوا بأحدھم على حذر لیأتي لھ�م ب�الزاد ومع�ھ نق�ود ق�د عف�ى 
علیھا الزمن، ولم تعد تصلح، منقوش علیھا ص�ورة ملكھ�م الجب�ار ال�ذي مل�ك م�ن 

تغی�رت األی�ام وتب�دلت األح�وال، ول�م تع�د ھ�ذه النق�ود تص�لح،  أعوام وأعوام، فق�د
حینئذ ُكشف أمرھم، وأدرك الناُس مكانھم، وظھرت لھم حقیق�تھم، ض�مَّن الش�اعر 

  :أبیاتھ التالیة ھذه المعاني فقال

 ــد ــاد واحـــــ ــهم زادا بإيفـــــ   وبغيتـــــ
 

  علـــى حـــذرٍ يســـعى تلطُـــف مغتـــدى     ...
 

  وقــوم إلــيهم قــد ســعوا حنــو كهفهــم     
 

...     ــجد ــاد واملسـ ــق شـ ــى احلـ ــا جتَلَّـ   )٢(وملَّـ
 

فالشاعر ھنا لم یتن�اص م�ع القص�ة بكام�ل مش�اھدھا، ب�ل تن�اص م�ع بع�ض 
المشاھد فقط، األمر الذي جعلھ ل�م یف�رد قص�یدة م�ن قص�ائده لقص�ة م�ن القص�ص 

یة الت�ي القرآني، على الرغم من طول نفسھ الشعري ونظمھ بعض المالحم الشعر
یتج��اوز ع��دد أبیاتھ��ا اآلالف، ویب��دو ل��ي أن الش��اعر علق��ت بذاكرت��ھ ھ��ذه المش��اھد 
فأودعھا أبیاتھ، والتي كانت م�ن نتیج�ة حفظ�ھ لآلی�ات ال�ذكر الحك�یم الت�ي احت�وت 

  .ھذه المشاھد القصصیة

علی��ھ  -بعیس��ى "وحملھ��ا " -علیھ��ا الس��الم  -م��ریم "قص��ة ) ٥(     
  :ووالدتھ" -السالم 

س����یدة م����ریم بن����ت عم����ران م����ن الس����یدات العاب����دات الناس����كات كان����ت ال
المش��ھورات بالعب��ادة العظیم��ة، والتبت��ل ال��دؤوب لھ��ا م��ن الكرام��ات العظیم��ة م��ا 
بھرت بھا نبي هللا زكریا الذي كفلھا، فوجد عندھا ثم�ر الش�تاء ف�ي فص�ل الص�یف 

فھي من ساللة نبي هللا داود علی�ھ الس�الم، ھ�ذه ، )٣(وثمر الصیف في فصل الشتاء

                                      
 .٢٦٠دیوان دموع تائب، ص)  ١(
 .١٥٩،  ١٥٨دموع تائب، ص)  ٢(
 .بتصرف ١٥٤، ص٣تفسیر ابن كثیر، ج)  ٣(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٥٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

یت  القص�ة س�اقھا هللا تب��ارك وتع�الى ف��ي الق�رآن الك�ریم ف��ي س�ورة م��ریم الت�ي ُس��مِّ
َواْذُك�ْر فِ�ي اْلِكتَ�اِب : باسمھا، وھذه القصة تتضمنھا آیات السورة من قول�ھ تع�الى

ِ أَن یَتَِّخَذ ِمن َولٍَد : إلى قولھ )١(ِمْن أَْھلَِھا َمَكانًا َشْرقِیًّا َمْریََم إِِذ انتَبََذتْ  َما َكاَن ِ�َّ
ھ�ذه اآلی�ات الت�ي تحم�ل ف�ي  )٢(ُك�ونُ ُسْبَحانَھُ إَِذا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما یَقُوُل لَھُ ُك�ن فَیَ 

طیاتھا ھذه القصة استقاھا الشاعر واستثمرھا وتناص معھ�ا ف�ي أبیات�ھ الت�ي یق�ول 
  :فیھا

  وقصـــــة عيســـــى مولـــــدا مث مـــــرمي
 

  وقـــد محلتـــه وهـــي للقـــوم تعتـــدي     ...
 

  ن يف التقــىفقــالوا هلــا يــا أخــت هــارو 
 

  وألمـــــر أســـــوءٍ مـــــا أبـــــوك وال درى ...
 

ــاً بريبـــــة    وأمـــــك مـــــا كانـــــت بغيـــ
 

... ـــــدفَنرمـــــى بفعـــــل مـــــا ت أتيـــــت  
 

ــده   ــوه مبهــــ ــه كَلِّمــــ ــارت إليــــ   أشــــ
 

  فكلمهـــــم يف املهـــــد عيســـــى بأرشـــــد ...
 

  وإنــــــي عبــــــداهللا أمــــــي طهــــــورة
 

ــدي    ... ــري مبولـ ــيء فـ ــن شـ ــأت مـ   ومل تـ
 

ــ  ــى مبــ ــدس تلقــ   رميأمل أك روح القــ
 

  فتحمـــل يب يف ســـاعة الـــنفخ تبتـــدي؟ ...
 

ــاً    ــرئ أكمهــ ــوتى وأبــ ــث املــ   وإذ أبعــ
 

ــد  ... ــإذن املوحــ ــن داءٍ بــ ــرص مــ   )٣(وأبــ
 

فالشاعر استحضر ھذا المشھد الق�ائم عل�ى الح�وار والمحاج�ة الكالمی�ة ب�ین 
م�ریم وق�وم م�ریم ال�ذي  مریم علیھا السالم وقومھا م�ن ناحی�ة، ث�م ب�ین عیس�ى ب�ن

سیصبح فیما بعد رسولھم الذي یبعث إلیھم من قبل رب العالمین من ناحیة أخ�رى 
وحدیث عیسى علیھ السالم ودفاعھ عن مریم علیھا الس�الم وتبرئت�ھ لھ�ا م�ن قبی�ل 
أ س�احة أم�ھ م�ن  اإلعجاز، فكیف یخاطبھم طفل في المھد ھذا الخطاب؟ وكیف ب�رَّ

بع�د ذل�ك وأخب�ر ب�المعجزات الب�اھرات الت�ي أیَّ�د هللا بھ�ا البغي والرذیلة؟ ثم عق�ب 
رسولھ عیسى علیھ السالم، من إحیائھ الموتى، وإبراء األكمھ واألبرص ب�إذن هللا 

  .الواحد األحد، الذي ال ربَّ غیره، وال معبود سواه

                                      
 .١٦سورة مریم، اآلیة )  ١(
 .٣٥سورة مریم، اآلیة )  ٢(
 .١٦٠،  ١٥٩دیوان دموع تائب، ص)  ٣(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٥٥
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 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

ولعلك أیھا القارئ الكریم عندما تقرأ أبیات الشاعر یذھب خاطرك بس�رعة 
القصة القرآنیة الكریمة، وكأني بالشاعر قد نثرھ�ا ف�ي أبیات�ھ، بك�ل البرق إلى ھذه 

  .ما تحمل في طیاتھا من عبر وعظات

  

  :"-علیھ السالم  -یونس "قصة ) ٦(

ف�ي الع�راق " الموص�ل"بُعث س�یدنا ی�ونس علی�ھ الس�الم إل�ى أرض نین�وى 
 لھدایتھم، فكفروا ب�ھ وتم�ردوا علی�ھ فت�ركھم غض�بًا، ورك�ب الس�فینة فاض�طربت،
فاتفقوا أن یقترعوا لیخففوا من حمولتھا، فوقعت القرعة على یونس علیھ الس�الم، 
فألقوه في البحر حتى آل بھ الحال إلى بطن الحوت التي أمرھ�ا هللا أن تلتقم�ھ دون 
أن تؤذیھ، فكان كثیر التسبیح � تعالى والسجود لھ فأنجاه هللا س�بحانھ وتع�الى م�ن 

  .)١(ھذا الخطب

ھذه القصة حصرھا الشاعر في ثالثة أبیات متفرقة، بیت واحد ف�ي قص�ید، 
  :واثنان في قصیدة أخرى فقال

  وذا النـــون إذ نـــادى بـــبطن حوتـــه    
 

  )٢(والظلمــــــات ســــــبح اهللا مغتــــــدى ...
 

وال تزال مواقف ومشاھد القصة تتالعب بفكر الشاعر فتتك�أ علیھ�ا مخیلت�ھ 
  :مرة أخرى ویستحضرھا في بیتیھ الذین یقول فیھما

ــه   ــن حوت ــدعو اهللا يف بط ــات ي ــن ب   كم
 

ــا   ... ــراء محطَّمـــ ــاع العـــ ــاه يف قـــ   فألقـــ
 

ــة  ــه كدوحـــ ــاً عليـــ ــت يقطينـــ   وأنبـــ
 

ــه األذى واحلــر والســقم منســما  ...   )٣(تقي
 

والشاعر في البیت السابق یس�تدعي اآلی�ة القرآنی�ة الت�ي تحم�ل ھ�ذا المش�ھد 
َوَذا النُّوِن إِذ ذََّھَب ُمَغاِضبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعلَْی�ِھ فَنَ�اَدى في طیاتھا، وھي قولھ 
وف�ي البیت�ین  )٤(إِالَّ أَن�َت ُس�ْبَحانََك إِنِّ�ي ُكن�ُت ِم�َن الظَّ�الِِمینَ  فِي الظُّلَُماِت أَن الَّ إِلَ�ھَ 

یٌم فَنَبَ��ْذنَاهُ بِ��اْلَعَراء َوُھ��َو َس��قِ األخی��رین یس��تثمر الش��اعر فیھم��ا ق��ول هللا تع��الى 

                                      
مكتب�ة الرس�الة عم�ان  ١٩نبی�اء الب�ن كثیر،تحقی�ق محم�د خال�د عیس�ى ط انظر قصص األ)  ١(

 .٢٨٨ – ٢٨٦ص
 .١٥٩دیوان دموع تائب، ص)  ٢(
 .٣٠٦لسابق، صالمصدر ا)   ٣(
 .٨٧: سورة األنبیاء، آیة)  ٤(
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ن یَْقِطینٍ  ، فالشاعر یستحض�ر المش�ھد م�ن خ�الل اآلی�ة، )١(َوأَنبَْتنَا َعلَْیِھ َشَجَرةً مِّ
ویستدعي الصورة الت�ي تغل�ف ھ�ذا المش�ھد، وتطف�ي علی�ھ رونق�اً وجم�االً وبھ�اًء، 

ین السابقین صورة إلقاء الحوت لسیدنا یونس في العراء ومن ھذه الصور في البیت
سقیًما محطًما، وصورة شجرة الیقطین التي استظل بھا لتقیھ الح�ر والب�رد، وھ�ذه 

  .الصور استوحاه الشاعر من آي الذكر الحكیم

  

  :"-علیھ السالم  -أیوب "قصة ) ٧(

لمثل ف�ي علیھ السالم غایة في الصبر، وبھ یضرب ا" أیوب"لقد كان سیدنا 
ذلك، كان ل�ھ م�ن ال�دواب واألنع�ام والح�رث ش�يء كثی�ر، وأوالد ومن�ازل كثی�رة، 

، فالشاعر یستدعي قصة أیوب ال�واردة ف�ي )٢(فابتلي في ذلك كلھ وذھب عن آخره
  :القصص القرآني، ویشیر إلیھا في بیتین یقول فیھما

   ـــــهمس وقصـــــة أيـــــوب إذ الضـــــر  
 

  فنــــادى أيــــا ربــــاه هــــب يل وأمــــدد  ...
 

ــاً   ــهمو معـــ ــالً ومثلـــ ــه أهـــ ــرد لـــ   فـــ
 

  )٣(وأبـــــرأ مـــــن داء بغســـــل مـــــربد  ...
 

فالشاعر من خالل بیتیھ السابقین یشیر إلى أكثر من مشھد من مشاھد قصة 
ال�ذي أص�یب سیدنا أیوب علیھ السالم، ففي البیت األول یشیر إل�ى ال�بالء والُض�رِّ 

بھ في مالھ وأھلھ وولده، وإلى رحلة العذاب التي ُمنى بھا طیلة سبع سنوات حت�ى 
إنھ لم یبق على جس�ده س�وى العظ�ام واألعص�اب والقل�ب واللس�ان، أم�ا لحم�ھ فق�د 
تناثر، ولم یبق علیھ من�ھ ش�یٌئ، وبُع�د الن�اس عن�ھ بس�بب م�ا اص�ابھ، ھ�ذه المع�اني 

، أم��ا الش��طر الث��اني فیحم��ل ف��ي طیات��ھ حم��ل نج��دھا كائن��ة ف��ي ش��طر البی��ت األول
زوجتھ لھ على أن یدعو هللا أن یبرأ من مرض�ھ ال�ذي أص�ابھ طیل�ة ھ�ذه األع�وام، 
فلم یبق لھ م�ن مال�ھ وأوالده إالَّ ھ�ذه الزوج�ة الص�الحة الت�ي عمل�ت بج�د وك�دٍّ ك�ي 
توفر لھ ُسبل العیش، فھي تمث�ل ف�ي رؤی�ا الق�ارئ نم�وذج الم�رأة الوفی�ة الص�الحة 
التي تعین زوجھا على مصائب ال�دھر، ول�یس ھن�اك مص�یبة أكب�ر مم�ا أُبتل�ي بھ�ا 

  ".علیھ السالم " أیوب 

                                      
 .١٤٦،  ١٤٥سورة الصافات، آیة )  ١(
 .٢٥١، ص٣انظر تفسیر ابن كثیر، ج)  ٢(
 .١٥٩دیوان دموع تائب، ص)  ٣(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٥٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

ا البیت الثاني فتقرأ فیھ مش�ھًدا آخ�ر یُع�د نقط�ة تح�ول وارتك�از ف�ي قص�ة  أمَّ
أیوب علیھ السالم، وثمرة من ثم�رات الص�بر والتس�لیم لقض�اء هللا وق�دره، وثم�رة 

جاب هللا ل�ھ فی�ھ، ب�أن ردَّ علی�ھ أموال�ھ ودواب�ھ وأنعام�ھ من ثمرات دعائھ الذي است
وأوالده ومثلھم معھم، وكل ھذه التولیدات في المعنى إنما كان مص�درھا األص�لي 

َوأَیُّ�وَب إِْذ نَ�اَدى َربَّ�ھُ : القرآن الكریم، نجد ذلك واض�ًحا جلی�اً ف�ي ق�ول هللا تع�الى
اِحِمیَن فَاْس��تََجْبنَا لَ��ھُ فََكَش��ْفنَا َم��ا بِ��ِھ ِم��ن ُض��رٍّ أَنِّ��ي مَ  ��رُّ َوأَن��َت أَْرَح��ُم ال��رَّ ��نَِي الضُّ سَّ

ْن ِعنِدنَا َوِذْكَرى لِْلَعابِِدینَ  َعُھْم َرْحَمةً مِّ   .)١(َوآتَْینَاهُ أَْھلَھُ َوِمْثلَُھم مَّ

م���ن خ���الل اآلیت���ین الس���ابقتین، فق���د " أی���وب"فالش���اعر تن���اص م���ع قص���ة 
اس���تدعھما الش���اعر واستحض���رھما ف���ي عقل���ھ وھ���و ینس���ج بیتی���ھ الس���ابقین، كم���ا 

التي ذك�ر هللا فیھ�ا مش�اھد م�ن قص�ة أی�وب " ص"استحضر واستثمر آیات سورة 
اْرُكْض بِِرْجلَِك َھ�َذا ُمْغتََس�ٌل علیھ السالم في قولھ تعالى مخاطباً نبیھ علیھ السالم 

، فالشاعر جعل اآلیات القرآنی�ة نص�ب عینی�ھ یستنش�ق عبیرھ�ا، )٢(بَاِرٌد َوَشَرابٌ 
ق روحي یشف عن قلب ویجول بذاكرتھ في معانیھا، وما تحمل في طیاتھا من عب

مفعم باإلیمان، یستھویھ إعمال الفكر والذھن في كتابھ عز وج�ل، لیأخ�ذ م�ن آیات�ھ 
  .التي تحمل في داخلھا عبر وعظات وقصص وأخبار الرسل واألنبیاء

ھ��ذه بع��ض النم��اذج الت��ي تن��اص فیھ��ا الش��اعر م��ع قص��ص الق��رآن الك��ریم، 
  .، تدل على عمق الثقافة الدینیة عند شاعرنا)٣(وھناك نماذج أخرى متعددة

                                      
 .٨٤،  ٨٣سورة األنبیاء، آیة )  ١(
 .٤٢سورة ص، آیة )  ٢(
، قص��ة ال��ذبیح ١٥٩ان دم��وع تائ��ب، قص��ة مص��مي ناق��ة ثم��ود، صللمزی��د انظ��ر دی��و)  ٣(

، قص���ة زكری���ا، ١٥٩، قص���ة ل���وط، ص١٥٩، قص���ة ض���یف إب���راھیم، ص١٥٩ص
 .٢٦٠، قصة عیسى والعازر، ص١٥٩ص



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٥٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

التناص مع السیرة النبویة: المبحث الثاني  
  :الحدیث النبوي: المحور األول

ح��دیث النب��وي المص��در الث��اني م��ن مص��ادر التش��ریع اإلس��المي بع��د یُع��د ال
القرآن الك�ریم، وكم�ا عك�ف الش�اعر عل�ى النص�وص القرآنی�ة یس�تقي منھ�ا مادت�ھ 
الش��عریة، ف��إن الح��دیث النب��وي ك��ان أح��د مناھل��ھ ومص��ادره الت��ي نھ��ل منھ��ا، فق��د 

أن یس��توعب مض��امین الح��دیث النب��وي الش��ریف " عبدالمجی��د فرغل��ي"اس��تطاع 
ودالالت��ھ وأْن ی��ذیبھا ف��ي ش��عره، فعن��دما تق��رأ بع��ض أش��عاره الت��ي ض��منھا بع��ض 
األحادیث النبویة ال تجد عناًء وال مشقة في استخراج ھذه المنابع األصیلة من بین 
ألفاظ ومع�اني وأبی�ات أش�عاره، تق�رأ أش�عاره وكأن�ك تق�رأ ح�دیثاً نبوی�اً، فل�یس ف�ي 

مادت��ھ الش�عریة وبخاص��ة الح��دیث " فرغل�ي" اس�تنباط المص��در ال�ذي اس��تقى من��ھ 
  .كبیر عناء وجھد –النبوي 

فعن��دما تق��رأ أبیات��ھ التالی��ة الت��ي یبغ��ي م��ن ورائھ��ا نص��ًحا وإرش��اًدا وتقویًم��ا 
لسلوكیات الفرد والمجتمع نجده یستحضر حدیثاً طویالً یتضمن ھذه المعاني الت�ي 

  :قول فیھایرغب الشاعر في إیصالھا إلى المتلقي عبر ھذه األبیات التي ی

  يف يـــــوم ال ظـــــل إالَّ ظـــــلَّ رمحتـــــه 
 

ــزحمِ   ... ــر الـ ــوم احملشـ ــق يـ ــوق اخلالئـ   فـ
 

  يف ســبعة حتــت ظــل العــرش يشــملهم    
 

ــاة مــــن جــــرم  ...   بعطفــــه يــــوم ال منجــ
 

  منــهم "إمــام" قضــى بالعــدل ال جنــف    
 

  فيمـــا قضـــى فيـــه مـــن حجيـــة احلكـــم  ...
 

ــره  ــر مل تــ ــباب العمــ ــد" يف شــ   و"عابــ
 

ــد ... ــم  إالَّ إىل اهللا بيــــ ــارع القســــ   ضــــ
 

ــجده  ــا ملســـــ ــه حبـــــ ــائم قلبـــــ   وهـــــ
 

  مـــن طاعـــة حـــول الشـــرك مل حيـــم     ...
 

ــه  ــاض مدمعــ ــالء" فــ ــرا يف خــ   و"ذاكــ
 

ــرم  ... ــية اهللا غــــري اهللا مل يــ ــن خشــ   مــ
 

ــه   ــهما يف اهللا موقعــــ ــان حبــــ   و"اثنــــ
 

ــم    ... ــذات أو وحـ ــرض اللـ ــوى عـ   ال يف هـ
 

ــا امـــرأة"      و"ذو حيـــاء دعتـــه يف اخلنـ
 

ــري حم    ... ــال غـ ــحرٍ مجـ ــيب بسـ ــمتسـ   تشـ
 

ــمي   ــاف اهللا فاحتشـــ ــال إين أخـــ   فقـــ
 

  )١(طــرف إليــه عمــى الطــرف عــن وحــويل ...
 

                                      
 .١٣دیوان دموع تائب، ص)  ١(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٥٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

فالشاعر في أبیاتـھ السابقـة یستدعي الحدیـث النبوي الذي رواه أبو ھری�رة 
س�بعةً یظلھ�م : "-صلى هللا علی�ھ وس�لم  –الذي یقول فیھ النبي  –رضي هللا عنھ  -

إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة هللا، ورج�ل قلب�ھ : یوم ال ظلَّ إالَّ ظلھ هللا في ظلھ
معلق بالمساجد، ورج�الن تحاب�ا ف�ي هللا اجتمع�ا علی�ھ وتفرق�ا علی�ھ، ورج�ل دعت�ھ 

إن�ي أخ�اف هللا، ورج�ل تص�دق بص�دقة فأخفاھ�ا : امرأة ذات منصب وجم�ال فق�ال
، وھ�ذا )١("لیاً ففاضت عیناهحتى ال تعلم شمالھ ما أنفقت یمینھ، ورجل ذكر هللا خا

ما یل�ح علی�ھ، وتس�تدعیھ االستدعاء من مخزون ثقافي لدى الش�اعر، ی�أتي ب�ھ عن�د
  .حاجة الشاعر إلیھ

، یج�ري ُحبُّ�ھ -ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  –ال شك في أن شاعرنا عاشق لنبین�ا 
یلم�س ھ�ذا الح�ب " دموع تائب"في أوداجھ، ویسري في عروقھ وَمْن یقرأ دیوانھ 

ویحس��ھ، األم��ر ال��ذي جعل��ھ یتع��ایش كثی��ًرا م��ع نص��وص أحادیث��ھ علی��ھ الس��الم 
أنھ�ا تمج�د  –من وجھة نظره  –األحادیث التي یجد فیھا الشاعر ویتشربھا خاصة 

صلى هللا علیھ وسلم، وھذا مما یحمد  –وتعلى من قدره، وترفع من شأنھ ومنزلتھ 
  :لشاعرنا، وتمجیده وتبجیلھ كائن في قولھ

ــي   ــون قبلــــ ــه والنبيــــ ــي فيــــ   مثلــــ
 

ــا شــــــــــماءُ   ... ــل دارٍ قبابهــــــــ   مثــــــــ
 

  طَـــــوف املعجبـــــونَ فيهـــــا فقــــــالوا   
 

ــوال خـــــالءُ     ... ــلُّ البنـــــاء لـــ ــا أجـــ   مـــ
 

  طُوبـــــةٌ فيـــــه لـــــو أُعيـــــدت إليـــــه 
 

  )٢(كَمـــــلَ احلســـــن واســـــتتم البنـــــاءُ ...
 

ص�لى هللا  –والشاعر في أبیاتھ السابقة یتناص لفظاً ومعن�ى م�ع ق�ول النب�ي 
أجمل�ھ مثلي ومثل األنبیاء من قبلي كمث�ل رج�ل بن�ي بیت�اً فأحس�نھ و" –علیھ وسلم 

إالَّ موضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوف�ون ب�ھ، ویعجب�ون ل�ھ، ویقول�ون ھَ�الَّ 
  .)٣("وضعت ھذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتُم النبیین

ھ الس��ابقة استحض��ر الص��ورة وأعن��ى وأعتق��د أن الش��اعر عن��دما نس��ج أبیات��
صورة ھذه الدار التي قبابُھا عالیة شماء، وصورة ھؤالء المعجب�ین بھ�ا، واس�تمع 

                                      
من جل�س ف�ي المس�جد ینتظ�ر الص�الة وفض�ل "باب " اإلمامة"أخرجھ البخاري في كتاب )  ١(

ب��اب : الزك��اة"، وانظ��ر ص��حیح مس��لم ف��ي كت��اب ٢٣٤، ص١، ج٢٦٢٩المس��اجد رق��م 
 .٧١٥، ص٢ج)١٠٣١(رقم " فضل إخفاء الصدقة"

 .٤٤دموع تائب، ص)  ٢(
، مس���ند أحم���د ب���اقي مس���ند ٢٢٨٦، ص���حیح مس���لم رق���م ٣٥٣٤ص���حیح البخ���اري، رق���م )  ٣(

 .٢، ج٢٤٤المكثرین رقم 



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٦٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

إلى أحادیثھم، ورأى آیات العجب ترتسم على جباھھم، وھم یطوفون ویتھامس�ون 
في أحادیثھم، وھ�م متفق�ون ومتوافق�ون عل�ى جم�ال ھ�ذا البن�اء وی�وّدون أن یكتم�ل 

 –اء بھذه اللبنة التي خلى مكانھا منھ، فكانت ھذه اللبنة خاتم األنبیاء جمال ھذا البن
، لع��ل الش��اعر استحض��ر ھ��ذه الص��ورة عن��دما نظ��م أبیات��ھ -ص��لى هللا علی��ھ وس��لم 

علی��ھ  –الس��ابقة، وھ��ذا بی��ان عل��ى معایش��ة الش��اعر قلب��اً وقالب��اً م��ع أحادی��ث النب��ي 
  .-الصالة والسالم 

  :الشاعر مع الحدیث النبوي قولھومن األبیات التي تناص فیھا 

   ــيب ــن نــ ــا مــ ــال مــ ــا قــ ــثرياً مــ   وكــ
 

  )١(جـــاء قبلـــي إالَّ رعـــى منـــه شــــاء     ...
 

ص�لى هللا علی�ھ وس�لم؛  –فالشاعر ھنا یستحضر جانبًا م�ن جوان�ب عظمت�ھ 
م من ، فاألنبیاء مع ما منحھم هللا بھ من ھبات، وما َمنَّ علیھ"التواضع"وھو خلق 

منزل��ة ت��رفعھم ع��ن غی��رھم مم��ن س��واھم إالَّ أنھ��م ل��م یتقاعس��وا ع��ن العم��ل، ول��م 
ك�ان یعم�ل، وقص�ة ُك�لٍّ م�نھم  –إن ل�م یك�ن جم�یعھم  –یتكاسلوا، ب�ل الكثی�ر م�نھم 
ص��لى هللا علی��ھ وس��لم، فالش��اعر یتن��اص م��ع " محم��د"تش��ھد عل��ى ذل��ك، وم��نھم 

ما بعث هللا نبیاً إالَّ رعي  : "-م صلى هللا علیھ وسل –الحدیث الذي یقول فیھ النبي 
  .)٢("نعم كنت أرعاھا على قراریط ألھل مكة: "وأنت؟ فقال: الغنم، فقال اصحابھ

  :ومن األبیات التي تناص فیھا الشاعر مع الحدیث النبوي الشریف قولھ

ك يف حياتـــــك هـــــم جنـــــومبـــــحوص  
 

... همــأي ــابا   بــ ــرؤهم أصــ ــدى امــ   )٣(اقتــ
 

 –ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  –فالشاعر في البیت السابق یستحضر فخ�ر النب�ي 
أص�حابي ك�النجوم "بأصحابھ، فھم مشاعل للنور والھدایة ف�ي قول�ھ علی�ھ الس�الم، 

  .)٤(بأیِّھُم اقتدیتم اھتدیتم

فالشاعر من خالل البیت السابق یشیر إلى عظمة صحابة رسول هللا والت�ي 
  ".–صلى هللا علیھ وسلم  –كان مصدرھا األساسي من عظمتھ 

 –فالشاعر یشیر إلى الضمیر الجمعي الذي ال یفرق فیھ بین أمتھ، مقتدیاً ب�النبي األعظ�م 
– متخذاً من أحادیثھ منھالً عذباً من مصادر مادتھ الشعریة حیث یقول:  

                                      
 .٦١دیوان دموع تائب، ص)  ١(
 .٤٧٤٣رقم " اإلجارة" صحیح البخاري كتاب )  ٢(
 .١١٧دیوان دموع تائب، ص)  ٣(
 .٤٨٥٩رقم " علم وفضلھجامع بیان ال"رواه ابن عبد البر في )  ٤(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٦١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

ــا   ــم أمتنـــ ــم ضـــ ــن مثَّ جســـ   أمل يكـــ
 

  أعضــــــاؤه مهــــــج منــــــا وإصــــــرار؟ ...
 

  لـــــو أن عضـــــواً جبســـــم راعـــــه أملٌ
 

ــار  ...   )١(أو شـــــاكه شـــــوكة أدمتـــــه آثـــ
 

 -صلى هللا علیھ وسلم –یتناص مع حدیث النبي  فالشاعر في بیتیھ السابقین
ت�رى الم�ؤمنین ف�ي ت�وادِّھم وت�راحمھم وتع�اطفھم كمث�ل الجس�د : " الذي یق�ول فی�ھ

، فالش�اعر )٢("الواحد إذا اشتكى منھ عضٌو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى
یؤكد على وحدة أمتھ، ویتمنى أن تكون كالجسد الواح�د، فل�و أص�اب جس�د أح�دھم 
جرح، أصاب ھذا الج�رح جس�د األم�ة كلھ�ا، فالش�اعر یؤك�د عل�ى المعن�ى، ویری�د 

  .تحقیقھ بین أفراد أمتھ

ثم یشیر الشاعر إلى جانب تعلیمي إرشادي تربوي یبغ�ي تحقیق�ھ ف�ي أمت�ھ، 
  :النبوي الذي تناص معھ في قولھ مستنًدا فیھ إلى الحدیث

ــه  ــاء لـ ــاذاً حـــني سـ ــها معـ   ســـاءَلت عنـ
 

  عــن نفســه كيــف يفَــىت النــاس خمتــار؟  ...
 

ــألة  ــم مســ ــراً يف حكــ ــد أثــ   إن مل جيــ
 

  يقضــــي ــــا قــــال: ال آلــــو وأختــــار ...
 

ــا توحيــه باصــرةٌ        بــل قــال: أفــيت مب
 

  )٣(تزجـــى الصـــواب ولإليـــراد إصـــدار ...
 

ص��لى هللا  –فالش��اعر یس��تثمر الح��دیث الق��ائم عل��ى الح��وار ب��ین رس��ول هللا 
عن�دما أراد النب�ي أن  –رض�ي هللا عن�ھ  –وبین سیدنا معاذ بن جب�ل  –علیھ وسلم 

ص�لى  –یبعثھ إلى الیمن، فقد روى عن جماع�ة م�ن أص�حاب مع�اذ أن رس�ول هللا 
: قال"یف تصنع إن ُعرض لك قضاء ك: قال"لما بعثھ إلى الیمن  –هللا علیھ وسلم 

فبس�نة رس�ول هللا : ق�ال"فإن لم یكن في كتاب هللا؟ : "أقضي بما في كتاب هللا، قال
ص�لى هللا علی�ھ  –ف�إن ل�م یك�ن ف�ي س�نة رس�ول هللا : "صلى هللا علیھ وسلم، قال –

 –ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  –ض�رب النب�ي : أجتھ�د رأي وال آل�و، ق�ال: ق�ال"وسلم؟ 
  .)٤(" –الحمد � الذي وفق رسول رسول هللا : "، ثم قالعلى صدري 

                                      
 .١٧٩،  ١٧٨دیوان دموع تائب، ص)  ١(
رق�م " الح�ج"وانظ�ر ص�حیح مس�لم ب�اب  ٦٠١١رق�م " ال�دعوات"صحیح البخاري، ب�اب )  ٢(

١٣٧٦. 
 .١٧٩دیوان دموع تائب، ص)  ٣(
 .١٤٦، ص٤٣٤٧رقم  ٣باب بعث أبي موسى، ج" المغازي"أخرجھ البخاري في كتاب )  ٤(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٦٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

ولعل الشاعر یرمي من طرف خف�ي إل�ى م�ا عج�زت أمت�ھ ع�ن تحقیق�ھ ف�ي 
أبیات�ھ الت�ي اس�تثمر فیھ�ا الح�دیث الق�ائم  حاضرھا، ویتمنى أن لو تحقق م�ن خ�الل

  .-رضي هللا عنھ  –على الحوار بین النبي علیھ السالم وبین سیدنا معاذ 

  :ثم ینتقل الشاعر إلى الجانب الروحي ویعول علیھ من خالل قولھ

ــس براحــــة    ــذاباً أو حتــ ــكو عــ   وتشــ
 

  وتخطــــى بفــــردوس كــــأخرى شــــقية  ...
 

ــها  ــرف بعضـــ ــن األرواح تعـــ   أمل تكـــ
 

ــة ؟  ... ــا أمديـــ ــباحٍ هلـــ ــا بأشـــ   )١(وحتيـــ
 

فالشاعر أثار قضیة في البیت األول ُمفادھ�ا أن النف�وس منھ�ا الس�عید ومنھ�ا 
الش��قي، منھ��ا م��ن تك��ون الف��ردوس مس��تقرھا، ومنھ��ا م��ن یك��ون الع��ذاب والجح��یم 

ل البی�ت مستقره، ومع ذلك فالنفوس تتعارف على بعضھا البعض وی�دلل م�ن خ�ال
ص�لى هللا علی�ھ  –الثاني علیھا، والشاعر في بیتیھ السابقین یستدعي ح�دیث النب�ي 

األرواح جنود مجندة ما تعارف منھا ائتل�ف، وم�ا تن�اكر : "الذي یقول فیھ –وسلم 
  .)٢("منھا اختلف

شاعر یستنفذ كل طاقات�ھ اإلبداعی�ة لیتع�الق م�ع الت�راث النب�وي، ویبدو أن ال
الذي یُعدُّ بالنسبة لھ أحد مصادره الغنی�ة باإلیح�اءات وال�دالالت، وال�ذي یعب�ر م�ن 

  .خاللھ عن مضامینھ وأغراضھ الشعریة

  :وال یزال شاعرنا یستأنس بالحدیث النبوي ویستدعیھ في قولھ

ــاره؟    ــق ج ــى ح ــي عل ــذي يبغ ــن ال   وأي
 

ــأمسى وصـــية    ... ــيه بـ ــل يوصـ   )٣(وجربيـ
 

: الذي یقول فی�ھ –صلى هللا علیھ وسلم  –فالشاعر ھنا یستثمر حدیث النبي 
، فالش�اعر أراد أن )٤("مازال جبری�ل یوص�یني بالج�ار حت�ى ظنن�ت أن�ھ س�یورثھ"

یبعث برسالة إلى كل َمْن تسول لھ نفسھ أن یتعدى على ح�ق ج�اره مخب�ًرا إی�اه أن 
شدد على حقوق الجیران بوصیة من السماء، نزل  –صلى هللا علیھ وسلم  –النبي 

بھا األمین جبریل على رسولنا علیھ السالم، فالشاعر ھنا دعوتھ إرش�ادیة تربوی�ة 

                                      
 .١٧٩دیوان دموع تائب، ص)  ١(
 .٨٤٦١، وانظر شعب اإلیمان للبیھقي رقم ٦٥٠، ص٢، ج٣١١٠صحیح البخاري رقم )  ٢(
 .٢٦٧دیوان دموع تائب، ص)  ٣(
" األدب"وس�نن أب�ي داود ب�اب  – ١٩٤٣رق�م " الب�ر والص�لة"انظر سنن الترمی�ذي ب�اب )  ٤(

 .٥١٥٢م رق



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٦٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

انیة، تحث على أن یكون المجتمع اإلنساني مجتمًع�ا مترابط�اً متماس�ًكا تعلیمیة إنس
  .متحًدا

وال یم��لُّ الش��اعر م��ن دعوات��ھ اإلرش��ادیة، وتق��دیم النص��ح لبن��ي البش��ریة 
مرغبً��ا ومرھبً��ا، متأنًس��ا ب��التراث اإلس��المي ال��ذي ف��ي المق��ام األول تراث��اً إنس��انیاً، 

ل ما فیھ ضرر لإلنسان، األمر الذي یدعو إلى البر والخیر والصالح والبعد عن ك
جعل الشاعر یذكر بأن كل أفعال اإلنسان مدونة لھ أو علیھ في كتاب باٍق إلى ی�وم 

سواء كانت صالحة أو  –القیامة، فإذا وقع نسیان من اإلنسان لبعض أعمال قدمھا 
  :فإن البر باق واإلثم ال ینسى، ھذه المعاني كائنة في قول الشاعر –طالحة 

  ال يبلــــــى وديــــــانُ الــــــورىالــــــرب 
 

ــى    ... ــد يبتل ــورى ق ــين ال ــل ب ــاقٍ، وك   )١(ب
 

 –ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  –فالبیت السابق یتماھى فیھ الشاعر مع قول النبي 
الب��ر ال یبل��ى، واإلث��م ال ینس��ى، وال��دَّیان ال یم��وت، فك��ن م��ا ش��ئت، فكم��ا ت��دین "

، فالشاعر ینبھ ویذكر بأن كل أعمال اإلنسان أُحصیت علیھ، ف�ال مف�رَّ ل�ھ )٢("تدان
من الحساب والجزاء والعقاب، وھذا من باب الترغی�ب ف�ي الخی�ر والترھی�ب م�ن 

  .الشر

                                      
 .٤٥٠دیوان دموع تائب، ص)  ١(
 ).١٧٨/١١(ازق في المنصف رواه عبدالر)  ٢(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٦٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

:-صلى هللا علیھ وسلم  - معجزات النبي : المحور الثاني  
صلى هللا  –المعجزة الخالدة للنبي  ال أحد یداخلھ مثقال ذرة من ریب في أن

الذي تكفل هللا سبحانھ وتعالى بحفظ�ھ، وتح�دى " القرآن الكریم"ھي  –علیھ وسلم 
  .بھ أرباب الفصاحة والبالغة فعجزوا عن أن یأتوا بمثلھ أو بسورة من مثلھ

 -صلى هللا علی�ھ وس�لم  -وغیر ھذه المعجزة الخالدة معجزات أخرى للنبي 
العالمین، وبخاصة أصحاب الج�دال واللج�اج، األم�ر ال�ذي جع�ل تحدى بھا عقول 

م�ن الت�راث النب�وي الش�ریف، والس�یرة " المعج�زات"الشاعر یستثمر ھذا الجانب 
النبویة العطرة ویتناص معھا ف�ي أش�عاره، وق�د ع�دد الش�اعر ھ�ذه المعج�زات ف�ي 

  :قولھ

  وكـــــم معجـــــزات للـــــنيب كمثلـــــها   
 

ــاملني بأخلــــد    ... ــول العــ ــدت عقــ   )١(حتــ
 

ث��م س��رد الش��اعر معجزات��ھ علی��ھ الس��الم الواح��دة تل��و األخ��رى، وق��د یش��یر 
الش��اعر إل��ى المعج��زة الواح��دة ف��ي س��یاق بی��ت واح��د أو بیت��ین، ب��ل وق��د یض��من 

  :الشاعر البیت الواحد أكثر من معجزة ومن ذلك قولھ

ــى    ــق احلص ــه نط ــن ل ــد م ــات أمح   برك
 

  )٢(ه وصـــاحبه اهتـــدى والضـــب كَلَّمـــ  ...
 

وإن كان البی�ت یحم�ل ف�ي طیَّات�ھ معج�زتین خال�دتین لنب�ي اإلنس�انیة محم�د 
س��جلتھما كت��ُب الت��اریخ والح��دیث النب��وي الش��ریف عل��ى  –ص��لى هللا علی��ھ وس��لم 

طولھما إالَّ أن الش�اعر أخبرن�ا عنھم�ا ف�ي أس�لوب وجی�ز وض�منھما بیت�ھ الس�ابق، 
، -ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  –عجزة األول�ى تس�بیح الحص�ى ف�ي ك�ف رس�ول هللا فالم

كنت رجالً أتتب�ع : قال –رضي هللا عنھ  –ودلیل ذلك حدیث رواه أبو ذر الغفاري 
فرأیت�ھ یوًم�ا جالًس�ا وح�ده فاغتنم�ت  –ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  –خلوات رس�ول هللا 

ن یم�ین رس�ول هللا، ث�م خلوتھ فجئت حتى جلست إلیھ، فج�اء أب�و بك�ر ث�م جل�س ع�
جاء عمر فسلم ثم جلس عن یمین أبي بكر، ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن یمین 
عمر وبین یدي رسول هللا سبع حصیات أو قال تسع حصیات فأخ�ذھن فوض�عھن 
في كفھ فسبحنَّ حتى س�معت لھ�ن حنین�اً كحن�ین النح�ل، ث�م وض�عھن فخرس�ن، ث�م 

تى سمعت لھن حنیناً كحنین النحل، ث�م أخذھن فوضعھن في ید أبي بكر فسبحن ح
وضعھن فخرس�ن، ث�م تن�اولھن فوض�عھن ف�ي ی�د عم�ر فس�بحن حت�ى س�معت لھ�ن 
حنیناً كحن�ین النح�ل، ث�م وض�عھن فخرس�ن، ث�م تن�اولھن فوض�عھن ف�ي ی�د عثم�ان 
فسبحن حتى سمعت لھن حنیناً كحنین النحل، ثم وضعھن فخرسن فقال رسول هللا 

                                      
 .١٥٩دیوان دموع تائب، ص)  ١(
 .السابق، نفس الصفحة)  ٢(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٦٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

فالش�اعر تن�اص ف�ي ش�طره األول  )١("خالف�ة النب�وة ھذه: "صلى هللا علیھ وسلم –
من البیت السابق مع ھذه المعجزة، وفي شطر الثاني من البیت السابق تن�اص م�ع 

بلس�ان عرب�ي مب�ین  –صلى هللا علی�ھ وس�لم  –معجزة الضب الذي َكلَّم رسول هللا 
وبس�بب ھ�ذه المعج�زة دخ�ل ص�احب الض�ب اإلس�الم، " والض�ب َكلَّم�ھ: "في قولھ

ھا سیدنا عمر بن الخطاب  كان رسول : رضي هللا عنھ، فقال –وھذه المعجزة قصَّ
في محفل من أصحابھ إذ جاء أعرابي من بن�ي س�لیم  –صلى هللا علیھ وسلم  –هللا 

�ھ إذ ی�ذھب ب�ھ إل�ى رحل�ة فیش�ویھ ویأكل�ھ، فلم�ا رأى  قد صاد ضبًا، وجعل�ھ ف�ي ُكمِّ
ھ�ذا ال�ذي ی�ذكر أن�ھ نب�ّي، فج�اء حت�ى ش�ق الن�اس، : م�ا ھ�ذا؟ ق�الوا: الجماعة، ق�ال

وال��الت والع��زى م��ا اش��تملت النس��اء عل��ى ذي لھج��ة أبغ��ض إل��يَّ من��ك وال : فق��ال
أمقت، ولوال أن یسمني قومي عجوالً لعجلت علیك فقتلتك، فسررت بقتلك األسود 

ی�ا : دعن�ي أق�وُم فأقتل�ھ، ق�ال: واألحمر واألبیض وغیرھم، فقال عمر ب�ن الخط�اب
م�ا : عمر أم�ا علم�ت أن الحل�یم ك�اد أن یك�ون نبی�اً، ث�م أقب�ل عل�ى األعراب�ي، فق�ال
أو : حملك على أن قلت ما قلت؟ وقلت غیر الحق؟ ولم تكرمن�ي ف�ي مجلس�ي؟ ق�ال

ص��لى هللا علی��ھ وس��لم، وال��الت والع��زى ال  –تكلمن��ي أیًض��ا اس��تخفافاً برس��ول هللا 
�ھ وطرح�ھ ب�ین ی�دي أمنت بك حتى یؤم ، وأخ�رج الض�ب م�ن ُكمِّ ن بك ھذا الضبُّ

ی��ا : ص��لى هللا علی��ھ وس��لم –ص��لى هللا علی��ھ وس��لم، فق��ال رس��ول هللا  –رس��ول هللا 
لبی�ك وس�عدیك ی�ا زی�ن َم�ْن : ضّب فأجابھ بلسان عربّي مب�ین یس�معھ الق�وم جمیع�اً 

، وف�ي األرض الذي في الس�ماء عرش�ھ: َمْن تعبد یا ضب؟ قال: وافى القیامة، قال
فَم�ْن أن�ا ی�ا : سلطانھ، وفي البحر سبیلھ، وفي الجنة رحمتھ، وفي النار عقابھ، ق�ال

؟ قال رسول رب العالمین، وخاتم النبیین، وق�د أفل�ح م�ن ص�دقك، وق�د خ�اب  ضبُّ
مْن ك�ذبك، ق�ال األعراب�ي ال أتب�ع أث�راً بع�د ع�ین، وهللا لق�د جئت�ك وم�ا عل�ى ظھ�ر 

الیوم أحبُّ إل�يَّ م�ن وال�دي وعین�ي، ومن�ي، وإن�ي األرض أبغض إلي منك، وإنك 
 –ألحبك بداخلي وخارجي وسري وعالنیتي، أشھد أالَّ إلھ إالَّ هللا وأنك رسول هللا 

فالبیت الس�ابق  )٢("الحمد � الذي ھداك بي: قال رسول هللا –صلى هللا علیھ وسلم 
  .صلى هللا علیھ وسلم –معجزتین خالدتین من معجزات النبي  قد ضمنھ الشاعر

ومن المعجزات التي تناص معھا الشاعر وسجلھا في أشعاره معجزة ج�ذع 
صلى هللا علیھ وسلم، ثم بُني لھ منبر بثالث  –النخلة الذي كان یخطب علیھ النبي 

  :قولھ درجات من الخشب فحن الجذع وبكى، ھذه المعجزة عبَّر عنھا الشاعر في

  وإذ نطــق اجلــذع الــذي جنــب منــربٍ    
 

  )٣(فبشـــــر اهلـــــادي الـــــنيب مبقعـــــد ...
 

                                      
 .٦٥،  ٦٤دالئل النبوة، السفر السادس، ص)  ١(
 .٣٧،  ٣٦دالئل النبوة السفر السادس، ص)  ٢(
 .١٦٠دیوان دموع تائب، ص)  ٣(
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وھذه المعجزة الكبرى نقلھا لنا رواة الحدیث البخاري ومسلم، عن أنس ب�ن 
یق�وم إل�ى  –ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  –ك�ان النب�ي : "مالك عن جابر ب�ن عب�دهللا ق�ال

ص�لى  –أن یوضع المنبر، فلما وضع المنب�ر ص�عد النب�ي جذع نخلة فیخطب قبل 
 – –فأت�اه رس�ول هللا : فحنَّ ذلك الجذع حتى سمعنا حنینھ، قال –هللا علیھ وسلم 

  .)١("فوضع یده علیھ فسكن

ومن ھذه المعجزات الخالدة معجزة الشاة المسمومة التي أھدتھا یھودیة إلى 
ترید أن تغدر وتفتك ب�ھ علی�ھ الس�الم، تن�اص  –صلى هللا علیھ وسلم  –رسول هللا 

  :الشاعر مع ھذه المعجزة في قولھ

  وشــــــاة ــــــا رد الكــــــراع مكلمــــــاً
 

ــد    ... ــة مقصـــ ــه خبيثـــ ــم بثَّتـــ   يب الســـ
 

  وت غــــدرةيهوديـــة تبغــــي لـــك املــــ  
 

ــدي  ... ــا نــــيب اهللا دارا ملعتــ   )٢(فــــدع يــ
 

ھذه المعجزة حفظتھا كتب السیر والتراجم، ولعل الشاعر متأثر بھذه السیر 
أیَّما تأثیر فعلقت بفكره وقلبھ فترجمھا لنا في قالب ش�عري، وإن ك�ان ف�ي األغل�ب 

لم��ا : "لمعج��زة رواھ��ا أب��و ھری��رة ق��الاألع��م ال تح��سُّ فی��ھ بن��بض الش��اعر، ھ��ذه ا
، فق��ال  –ص��لى هللا علی��ھ وس��لم  –فتح��ت خیب��ر أھ��دیت لرس��ول هللا  ش��اة فیھ��ا ُس��مُّ

: اجمعوا َمْن ھا ھنا من الیھود، فجمعوا لھ، فقال لھم رس�ول هللا: - –رسول هللا 
أجعل�تم ف�ي ھ�ذه : نع�م، ق�ال: ؟ ق�الواإني سائلكم ع�ن ش�يء فھ�ل أن�تم مص�دقيِّ عن�ھ

ا؟ قالوا أردن�ا إن كن�ت كاذب�اً أن : فم�ا حملك�م عل�ى ذل�ك؟ ق�الوا: نعم، قال: الشاة ُسّمً
  .)٣("نستریح منك، وإن كنت نبیًا لم یضرك

معجزٍة من المعجزات السابقة الت�ي س�اقھا الش�اعر تحم�ل والمالحظ أن كل 
في طیاتھا قصة تبن�ى عل�ى الح�وار س�واء ك�ان ھ�ذا الح�وار ب�ین رس�ول هللا وب�ین 
، أم كان الحوار بینھ علیھ السالم وب�ین الجم�ادات  غیره من البشر كمعجزة الضبِّ

اص فیھ�ا كمعجزة الحصى، ولیت الشاعر استخدم ھذا الحوار داخل أبیاتھ التي تن�
، فل��و فع��ل ذل��ك ألعط��ى أبیات��ھ روًح��ا وحرك��ة وص��ورة  –م��ع معج��زات النب��ي 

  .بدیعة أفضل مما ھي علیھ

                                      
 .، وانظر صحیح البخاري ومسلم٥٥٦دالئل النبوة للبیھقي، السفر الثاني، ص)  ١(
 .١٦١دیوان دموع تائب، ص)  ٢(
، ٤وانظ��ر البدای��ة والنھای��ة الب��ن كثی��ر، ج ٢٥٦دالئ��ل النب��وة للبیھق��ي الس��فر الراب��ع، ص)  ٣(

 .٢٠٩ص
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ومن المعجزات التي استثمرھا الشاعر وتناص معھا معج�زة ردَّ ع�ین أب�ي 
  :ي قولھقتادة التي قلعت في غزوة بدر الكبرى ضمن ھذه المعجزة الشاعر ف

  ومعجــــــــزة فيهــــــــا أب لقتــــــــادة  
 

ــد  ... ــى وهـــي يف اليـ   لـــه قُلعـــت عـــني أتـ
 ذ

  فريجعهـــــا منـــــه الـــــنيب كأختـــــها    
 

ــع أكــرم وأســعد   ...   )١(كــأن مل يصــبها القل
 

وھذه المعجزة ذكرھا البیھقي أیًضا في دالئل النب�وة ع�ن عاص�م ع�ن عم�ر 
أنھ أص�یب ی�وم ب�در فس�ألت حدقت�ھ عل�ى " انبن قتادة، عن أبیھ عن قتادة بن النعم

ال، : صلى هللا علیھ وسلم، فقال –وجنتیھ، فأرادوا أن یقطعوھا، فسألوا رسول هللا 
  .)٢("فدعا بھ فغمز حدقتھ براحتھ فكان ال یدري أيُّ عینیھ أصیب

منھا الش��اعر بیت��ھ الش��عري واس��تثمرھا وتن��اص وم��ن المعج��زات الت��ي ض��
  :معھا واستدعاھا معجزة نبع الماء من بین أصابعھ علیھ السالم في قولھ

ــد  ــن يــ ــاء مــ ــع املــ ــزة إذ ينبــ   ومعجــ
 

ــدد   ... ــم التعـ ــوم رغـ ــأ القـ   )٣(وأروى ظمـ
 

اس ی�وم عطش الن�: قال –رضي هللا عنھ  –وھذه المعجزة رواھا جابر بن عبدهللا 
ب�ین یدی�ھ رك�وة یتوض�أ منھ�ا، إذ  –صلى هللا علی�ھ وس�لم  –الحدیبیة، ورسول هللا 

ی�ا رس�ول هللا ل�یس عن�دنا م�اًء نش�رب وال : مالكم؟ ق�الوا: جھش الناس نحوه، فقال
ی�ده  –صلى هللا علیھ وس�لم  –فوضع رسول هللا : ماٌء نتوضأ إالَّ ما بین یدیك، قال

فش�ربوا وتوض�ؤوا، : بین أص�ابعھ مث�ل العی�ون، ق�الفي الركوة فجعل الماء یثور 
  .)٤("لو ُكنا مائة ألف كفانا، ُكنَّا خمس عشرة مائة: قال، قلت كم كنتم؟ قال

في  –صلى هللا علیھ وسلم  –ومن المالحظ أن الشاعر ذكر معجزات النبي 
یبلغ عدد أبیاتھا مائة وواحد وثالثین بیتاً " الھدىنبي "قصیدة واحدة تحمل عنوان 

وتحوي في طیاتھا معجزات أخرى غی�ر الت�ي " الطویل " على قافیة الدال وبحر 
  .)٥("ذكرت

                                      
 .١٦١دموع تائب، ص)  ١(
 .من نفس السفر ٢٥١، وانظر ص١٠٠دالئل النبوة السفر الثالث، ص)  ٢(
 .١٦٠دموع تائب، ص)  ٣(
 .١١٦دالئل النبوة للبیھقي السفر الرابع، ص)  ٤(
، معج���زة اإلس���راء ١٦٠، معج���زة ش���ق الص���در، ص١٦٠معج���زة انش���قاق القم���ر، ص)   ٥(

معب�د، ، معج�زة ش�اة أم ١٦٠، معجزة غنیمات حلیم�ة الس�عدیة، ص١٦٠والمعراج، ص
، معج��زة البعی��ر ال��ذي ش��كى ص��احبھ للرس��ول، ١٦١، معج��زة حیَّ��ة الغ��ار، ص١٦١ص
 .١٦١، معجزة الضب المسبح ربھ، ص١٦١ص
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  التناص التاریخي: المبحث الثالث

یُع��دُّ الت��اریخ بأحداث��ھ وشخص��یاتھ منبًع��ا مھم��اً، وراف��ًدا أساس��یًا، ومص��دًرا 
واألدباء على مرِّ العصور والدھور، غنیاً، ومعیناً ال ینضب، یستقي منھ الشعراء 

بل یُعد مصدًرا أساسیًا من المصادر الثقافیة التي تعین الشاعر على إغن�اء ملكات�ھ 
الشعریة، وتغذیتھا من خاللھ، فللتراث التاریخي أثره الواضح في أعمال الشعراء 

  .الذین اتخذوه وسیلة لتعمیق تجاربھم الشعریة وإعطائھا صفة المصداقیة

ذل�ك التن�اص الن�ابع م�ن ت�داخل نص�وص تاریخی�ة "اص التاریخي ھو والتن
مختارة ومنتقاة مع النص األصلي للقصیدة، وتبدو مناسبة ومنس�جمة م�ع التجرب�ة 

  .)١("اإلبداعیة للشاعر وتكسب العمل األدبي ثراًء وارتفاعاً 

من أحداث ترتبط بأزمنة "وال ریب في أن النص التاریخي غالباً ما یتكون 
وأمكنة محددة، البد وأن تقود مسیرتھا عناص�ر إنس�انیة، ومنھ�ا تكتس�ب أھمیتھ�ا، 

نصٍّ شعري یعبر عن وتجلي أي عنصر من العناصر التاریخیة المذكورة في أيِّ 
وم�ن ھن�ا  )٢("وجود النص التاریخي داخل�ھ، ویس�تدعي مفھ�وم التن�اص الت�اریخي

یفرض على المتلقي أن "كان من الضروري على الشاعر عند تناصھ تاریخیاً أن 
س��تدعي س��یاقاً حض��اریاً ك��امالً، األم��ر ال��ذي ی��ؤدي إل��ى تحقی��ق أعل��ى درج��ة م��ن ی

  .)٣("فاعلیة عملیة المتلقي ومن ثمَّ فاعلیة القصیدة وعمق تأثیرھا

" دم��وع تائ��ب"الت��اریخي مس��احة واس��عة م��ن دی��وان  وق��د ش��غل التن��اص
، وتنوع��ت دالالت��ھ وھ��ذا یعن��ي أنَّ الش��اعر یس��تثمر "عبدالمجی��د فرغل��ي"للش��اعر 

األح��داث التاریخی��ة الت���ي ت��تالءم م���ع تجربت��ھ الش��عریة؛ لیكس���ب عمل��ھ إب���داًعا، 
فاألح���داث التاریخی���ة مخزون���ة ف���ي ذاك���رة الش���اعر، كم���ا یس���تدعي الشخص���یات 

وبخاص��ة العربی��ة بتفاص��یلھا لتث��ري تجربت��ھ الش��عریة بأبع��اد تاریخی��ة التاریخی��ة، 
  .مختلفة

  :ویتكئ ھذا المبحث على محورین أساسیین ھما

 .التاریخیة األحداث -١

                                      
روای��ة التن��اص نظری��اً وتطبیق��اً أحم��د الزغب��ي، مقدم��ة ف��ي دراس��ة تطبیقی��ة للتن��اص ف��ي )   ١(

 .٢٩، ص١٩٩٣لـ ھاشم غرابیھ، ط مكتبة الكناني، أربد " رؤیا"
التناص الدیني والتاریخي في شعر محمود درویش، إعداد ابتس�ام موس�ى عب�دالكریم أب�و )   ٢(

 .١٨٣، ص٢٠٠٨شرارة 
رح�اب الخطی�ب،ط المؤسس�ة / معراج الشعراء مقارب�ة أس�لوبیة لش�عر ط�اھر ری�اض، د)   ٣(

 .١٤٤العربیة للنشر والتوزیع بیروت ص
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  .التاریخیة الشخصیات -٢

  :األحداث التاریخیة: المحور األول

ف��ي الحقیق��ة ال توج��د قص��یدة م��ن قص��ائد ال��دیوان إالَّ ولألح��داث التاریخی��ة 
ضور یسري في حنای�ا أبیاتھ�ا، م�ا ی�دل دالل�ة بین�ة عل�ى عش�ق الش�اعر للت�اریخ ح

وبخاص��ة الت��اریخ اإلس��المي ف��أكثر األح��داث إن ل��م تك��ن كلھ��ا تنتم��ي إل��ى الت��اریخ 
اإلسالمي، فخیط األحداث التاریخیة ممتدٌّ من البیت األول ف�ي ال�دیوان إل�ى البی�ت 

ل�ذي یق�ع ف�ي أكث�ر م�ن خمس�مائة األخیر منھ، على الرغم من ض�خامة ال�دیوان وا
وخمسین صفحة، وھذا إن دل فإنما یدل على عمق الثقافة التاریخی�ة عن�د الش�اعر 

فمن األح�داث التاریخی�ة الت�ي اس�تثمرھا الش�اعر واس�تدعاھا " عبدالمجید فرغلي"
  .في أبیاتھ الحدث التاریخي المشھور حدث ھدم الكعبة

كثی�ر الع�دد والعت�اد، متخ�ًذا م�ن  فقد جاء أبرھة الحبش�ي یق�ود جیًش�ا ج�راًرا
الفیلة المدربة على فنون القتال سالًحا لھدم بیت هللا الحرام، ولكن هللا خیّب سعیھ، 
وأرداه قت��یالً تح��ت أق��دام ھ��ذه الفیل��ة ف��ي أرض غی��ر أرض��ھ، وتكفَّ��ل بص��یانة بیت��ھ 

ن الحرام، ھذا الحدث التاریخي مبثوث في ثنایا كتب التفاسیر والتاریخ، ویؤرخ م
، فق��د اس��تثمر الش��اعر ھ��ذا الح��دث -ص��لى هللا علی��ھ وس��لم  –خالل��ھ لم��یالد النب��ي 
  :وتناص معھ في قولھ

ــريعا   ــة صـــ ــيش أبرهـــ ــت جـــ   وألقـــ
 

ــه بـــــــه "أبابيـــــــل" تبابـــــــا    ...   رمتـــــ
 

  غــــداة أتــــى هلــــدم البيــــت يســــعى
 

ــا  ...   فَصــــــني البيــــــت واملغــــــرور خابــــ
 

  رأى جيشـــــــا مصـــــــرعه بـــــــأرضٍ  
 

ــا  ... ــه اقترابـــ ــد أىب منـــ ــيالً قـــ   )١(وفـــ
 

ص�لى هللا  –فالشاعر تناص مع ھذا الحدث التاریخي لیبین أن م�یالد محم�د 
عالمة عل�ى ھزیم�ة الظل�م، وإحق�اق الح�ق، ف�أراد م�ن اس�تدعاء ھ�ذا  –علیھ وسلم 

الح��دث الت��اریخي أن ینب��ھ عل��ى ھ��ذا المعن��ى ویؤك��ده، وإذا كان��ت ھن��اك أح��داث 
ولده علیھ الس�الم، فھن�اك أح�داث تاریخی�ة ح�دثت قب�ل بعثت�ھ تاریخیة حدثت عند م

ص��لى هللا علی��ھ  –وبع��دھا، فم��ن األح��داث التاریخی��ة الت��ي ح��دثت قب��ل بعث��ة النب��ي 
في موضعھ من بناء الكعب�ة المش�رفة، وق�د " وضع الحجر األسود"حدث  –وسلم 

اختلفت قبائل قریش فیمن ینال شرف وضع الحجر األسود ف�ي موض�عھ، وأوش�ك 

                                      
 .١٠٩دموع تائب، ص: دیوان)   ١(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٧٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

الخ��الف أن یوق��ع القبائ��ل ف��ي ح��رب طاحن��ة، ف��احتكموا ألول واف��د عل��یھم، فك��ان 
  :، تناص الشاعر مع ھذا الحدث واستدعاه في قولھ –رسول هللا 

ــذي    ــر الـ ــادث احلجـ ــوه حبـ ــد حكَّمـ   قـ
 

  كــــــــادت بــــــــه تتنــــــــاثر األشــــــــالءُ ...
 

  ســـلُّوا شـــفار ســـيوفهم مـــن غمـــدها    
 

ــاء   ... ــوب فنــــ ــد يف القلــــ ــان يغمــــ   إذ كــــ
 

...................................... ... ...................................... 

ــرارها   ــغري شـ ــدث الصـ ــدارك احلـ   فتـ
 

ــاءُ   ... ــانق الرؤســــــ ــده وتعــــــ   )١(يف مهــــــ
 

نس��ان ال��ذي والش��اعر ی��دلل م��ن خ��الل تناص��یھ م��ع ھ��ذا الح��دث عل��ى أن اإل
یتمتع بالصدق واألمانة والعفة، یمتلك سالًحا أقوى وأمضى من السیوف والرماح 
والعدد والعتاد، فالنبي علیھ الس�الم عل�ى ال�رغم م�ن حداث�ة س�نھ إالَّ أن�ھ حس�م ھ�ذا 
الخالف، وأطفأ شرارة القت�ال الت�ي ك�ادت أن تن�دلع ب�ین القبائ�ل، وھ�ذه دع�وة م�ن 

نیة بص��فة عام��ة وللمجتم��ع المس��لم بص��فة خاص��ة أن الش��اعر مباش��رة لنب��ي اإلنس��ا
  .یتمثل ھذه الصفات الكائنة في شخص النبي علیھ السالم

وفي بدایة الدعوة اإلسالمیة یفاجئ النبي علیھ السالم قومھ بحدث تاریخي، 
مازالت ذكراه قائمة حیة بیننا إلى یومنا الحاضر، وستبقى أمد الدھر، وھ�و ح�دث 

م��ن مك��ة إل��ى بی��ت المق��دس وعودت��ھ ف��ي نف��س اللیل��ة، ھ��ذا إس��رائھ علی��ھ الس��الم "
" أب�و جھ�ل"الحدث الذي كان ل�ھ وق�ع ش�دید عل�ى عق�ول وقل�وب أھ�ل مك�ة س�معھ 

وسماه إدِّعاء، وأراد أن یكذِّب النبي ویقیم الحجة علیھ م�ن خ�الل إخب�ار أب�ي بك�ر 
: هللا ، فق�ال أب�و جھ�ل لرس�ول-صلى هللا علیھ وس�لم  –الصدیق بما أخبر بھ النبي 

أرأیت إن جمعت القوم أتحدثھم بم�ا ح�دثتني ب�ھ، وك�ان عل�ى رأس الق�وم أب�و بك�ر 
رضي هللا عنھ، وقد ق�صَّ عل�یھم أب�و جھ�ل م�ا قال�ھ رس�ول هللا ع�ن خب�ر إس�رائھ، 

 –رض�ي هللا عن�ھ  –فكان القوم بین مص�دق ومك�ذب، ث�م س�ئل أب�و جھ�ل أب�ا بك�ر 
ص�دقھ ف�ي أم�ر الس�ماء، فكی�ف ال إن كان قال فقد صدق، أ: رضي هللا عنھ –فقال 

  :أصدقھ في أبعد من ذلك، ھذا الحدث استثمره الشاعر في قولھ

  قـــالوا: ابـــا بكـــر صـــديقك يـــدعي    
 

ــوهم؟  ... ــه يتـــــ ــد رآه لعلـــــ ــا قـــــ   مـــــ
 

    ــاه حممــــد ــا ادعــ ــول مبــ ــاذا تقــ   مــ
 

ــلم؟   ... ــاءه ومســــ ــا جــــ ــدق مــــ   أمصــــ
 

                                      
 .٣٧دیوان دموع تائب، ص)   ١(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٧١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

ــه    ــاكم علمــ ــا أتــ ــة مــ ــال احلقيقــ   قــ
 

  )١(هـــو صـــادق وهـــو األمـــني املعلـــم     ...
 

وھذا یدل على مدى التعالق بین النص الحاضر والغائ�ب وان�دماج وت�داخل 
  .أحدھما في اآلخر

غ��زوة "وم��ن األح��داث التاریخی��ة الت��ي أث��ارت الش��اعر وحرك��ت مش��اعره 
التقط الشاعر من ھذه الغزوة أبرز أحداثھا، وھو عدم الت�زام الرم�اة ألوام�ر " بدر

وت��ركھم مواض��عھم وأم��اكنھم م��ن أج��ل الطم��ع ف��ي الغن��ائم النب��ي علی��ھ وس��لم، 
واألس��الب، فكان��ت النتیج��ة أن انھزم��وا بع��دما ك��ان النص��ر متحقق��اً لھ��م، اس��تدعى 

  :الشاعر ھذا الحدث التاریخي في قولھ

ــر  ــاحة احلـ ــن سـ ــاة عـ   حـــني زال الرمـ
 

  ب جلمـــــع احلُطـــــام حـــــلَّ الـــــبالءُ    ...
 

لفهـــــــم أمـــــــر هـــــــادورأوا درس خ  
 

  )٢(فباهلزميـــــة بـــــاءواقـــــد عصـــــوه  ...
 

والشاعر یدلل على أن عدم االلتزام بأوامر أولي األمر ف�ي الس�لم والح�رب 
عاقبتھا وخیمة في القدیم والحدیث، ثم یوضح أن ھذه الغنائم التي استخلصوھا من 

ولع�ل ھ�ذا  أیدي أعدائھم مھما كانت قیمة وثمینة فال قیم�ة لھ�ا أم�ام افتق�اد النص�ر،
  .من الدروس المستفادة في الحروب الحدیثة

وق��د یس��تدعي الش��اعر الح��دث الت��اریخي موظفً��ا مع��ھ الشخص��یة التاریخی��ة 
التي كان لھا دور فاعل في إثراء ھ�ذا الح�دث الت�اریخي، فاس�تثمر الش�اعر غ�زوة 
األح�زاب، وفك�رة حف��ر خن�دق ح��ول المدین�ة م��ع اس�تثماره شخص��یة ص�احب ھ��ذه 

ال�ذي أش�ار عل�ى النب�ي علی�ھ بھ�ذه الفك�رة، ووافق�ھ " سلمان الفارسي"الفكرة وھو 
علیھا، ثم یتدرج الشاعر في سرد ھ�ذه األح�داث، موض�ًحا النھای�ة الت�ي آل�ت إلیھ�ا 

  :جیوش وجنود المشركین، فقال

ــدعو   ــليمان يـــ ــاء مثَّ "ســـ ــرة جـــ   فكـــ
 

ــاءُ   ... ــيح ابتغــــ ــذها أتــــ ــو تنفيــــ   حنــــ
 

ــادي  ــول األعـــ ــا خيـــ   أجفلـــــت دوـــ
 

ــن ... ــاءحصـــــــ ــة أرجـــــــ   ت يف مدينـــــــ
 

....................................... ... ....................................... 

                                      
 .٢٧٧السابق، ص)   ١(
 .٩٠دیوان دموع تائب، ص)   ٢(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٧٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

....................................... ... ....................................... 

ــاح  ــن ريــــ ــت مــــ   وإذا األرض زلزلــــ
 

ــاء  ... ــدورهم نكبـــــــ ــابت قـــــــ   وأصـــــــ
 

ــون بع  ــدوا يقتلـــ ــبعض وغـــ ــا بـــ   ضـــ
 

ــعواء  ... ــفوفهم شـــــــ ــة يف صـــــــ   فتنـــــــ
 

ــوب  ــرى قلـــ ــئني حســـ ــوا خاســـ   ومضـــ
 

  )١(وكـــــذا اهللا فاعـــــل مـــــا يشـــــاء    ...
 

ویبدو أن الشاعر من خالل تناصیھ م�ع الح�دث الت�اریخي م�ن خ�الل أبیات�ھ 
إرساء مب�دأ، الش�ورى وع�دم : السابقة یشیر إلى عدة دالالت إرشادیة تعلیمیة منھا

لتمسك بالرأي الواح�د، فعن�دما ع�رض علی�ھ س�لمان الفارس�ي فك�رة حف�ر الخن�دق ا
لمنع العدو من اقتحام المدینة وجد رأیھ ص�واباً فوافق�ھ علی�ھ، وفی�ھ دالل�ة عل�ى أن 
النبي لم یتعصب لجنس على حساب جنس آخر، وإنما آث�ر المص�لحة العام�ة الت�ي 

، وك�ذلك إباح�ة الوقیع�ة یعود نفعھا على الجمیع عربي وفارس�ي وروم�ي وحبش�ي
ب��ین األع��داء، وإث��ارة الفتن��ة الت��ي أح��دثت تص��دًعا ب��ین ص��فوفھم فب��اءوا بالھزیم��ة 
واالندحار، كل ھذه التعالیم واإلرشادات ضمنھا الش�اعر أبیات�ھ م�ن خ�الل الح�دث 

  .التاریخي الذي تناص معھ، وذلك ألخذ العبرة والعظة من خالل ھذه األحداث

لحدث التاریخي، ویكون الھدف من خالل تناص�یھ وقد یتناص الشاعر مع ا
إدان����ة الواق����ع الحاض����ر، والعم����ل عل����ى تحقی����ق الماض����ي الحاف����ل ب����البطوالت 

  :واالنتصارات من خالل تناصیھ معھ، وذلك مثل قولھ

ــيحة  ــادت قــــدميا يف "زبطــــرة" صــ   نــ
 

ــاءُ؟   ... ــه أســ ــماه" فيــ ــي "أمعتصــ   عرضــ
 

ــا  ــن اخلنـ ــال يف حضـ ــيلة سـ   ودم الفضـ
 

  ائـــــر ســـــامه الغوغـــــاءُعـــــرض احلر ...
 

  الـــروم تبغـــي الســـوء يب وبـــإخويت   
 

  )٢(أفـــال يثـــور ضـــراغمي البســـالءُ؟    ...
 

إن الشاعر ھنا م�ن خ�الل أبیات�ھ الس�ابقة یبع�ث ببرقی�ة عاجل�ة إل�ى ك�ل قائ�ٍد 
مسلم عربي أو غیر عربي أن یَعدَّ العدة ویجیش الجیوش إلنقاذ أعراض مسلمات 

س��نة والھرس��ك م��ن االنتھ��اك، فیطل��ب م��ن ھ��ؤالء أن یح��ذو ح��ذو المعتص��م، البو
الخلیفة العباسي الذي لبى نداء المرأة التي اس�تغاثت ب�ھ، وخلِّص�ھا م�ن ذل وإھان�ة 
الروم، وحفظ عرضھا وكرامتھا، ویقال إن المعتصم بعد فتح عموری�ة بح�ث ع�ن 

                                      
 .٩٣،  ٩٢السابق، ص)   ١(
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١٠٧٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

جبت�ك؟ ف�إذا كان�ت ھن�اك ھ�ل أ: ق�ائالً لھ�ا" وامعتص�ماه"ھذه المرأة التي اس�تغاثت 
أعراض تنتھك، ولم تجد ناصًرا لھا بعد استغاثتھا، ولم تجد من یلبي حاجتھا فیُع�دُّ 
ذلك إدانة للواقع الحاض�ر، وھ�ذا م�ا جع�ل الش�اعر یس�تثمر ھ�ذا الح�دث الت�اریخي 
لیتناص معھ، كما اس�تثمر مع�ھ شخص�یة المعتص�م القائ�د العرب�ي ال�ذي ردَّ للم�رأة 

  .وكرامتھاالعربیة حریتھا 

 
  :الشخصیات التاریخیة: المحور الثاني

الت���ي وظفھ���ا الش���اعر بتفاص���یلھا لتث���ري تنوع���ت الشخص���یات التاریخی���ة 
التجربة الش�عریة بأبع�اد تاریخی�ة مختلف�ة، لتب�رز العالق�ات المتش�ابكة والمتش�ابھة 
بینھا وبین الماضي، وحیث یُعد التاریخ منبًعا ثًرا من منابع اإللھام الش�عري ال�ذي 
یعك��س الش��اعر م��ن خالل��ھ االرت��داد إل��ى روح العص��ر ویعی��د بن��اء الماض��ي وف��ق 

ة إنس��انیة معاص��رة، تكش��ف ھم��وم اإلنس��ان ومعانات��ھ وطموحات��ھ وأحالم��ھ، رؤی��
وھذا یعني أن الماضي یعیش في الحاضر ویرتبط معھ بعالق�ة جدلی�ة تعتم�د عل�ى 

  .)١(التأثیر والتأثر

ر واس��تثمرھا ف��ي عمل��ھ الش��عري، وم�ن الشخص��یات الت��ي اس��تدعاھا الش�اع
ولھا حضور ت�اریخي ف�ي ال�دفاع ع�ن ال�دعوة اإلس�المیة، وتح�دي جب�ابرة الظل�م، 

صھیب الروم�ي، وب�الل الحبش�ي، وعم�ار ب�ن یاس�ر، ویاس�ر "شخصیات كل من 
ھذه الشخصیات قد نال�ت قس�طًا كبی�ًرا م�ن الع�ذاب " أبوه وسمیة زوجتھ ومصعب

ن أكث��ر الشخص��یات تحم��الً لھ��ذا الع��ذاب س��یدنا ف��ي بدای��ة ال��دعوة اإلس��المیة، وك��ا
رضي هللا عنھ الذي أبى إالَّ أن ینطق بأحد أحد، فكل َمْن كان معھ أكره  )٢("بالل"

لعذاب إالَّ سیدنا بالل، وسمیة أم عمار أول شھیدة ف�ي على كلمة الشرك نجاة من ا
ھ�ذه الشخص�یات استحض�رھا الش�اعر ف�ي  )٣(اإلسالم قتلھا أبو جھل علیھ لعنة هللا

  :قولھ

  وتعقبـــــــــوا أتباعـــــــــه بأذاتـــــــــه
 

  حــــــىت أحــــــس ولــــــه الضــــــعفاء ...
 

ــه   ــي" يف أغاللــــ ــهيب الرومــــ   "فصــــ
 

ــر"   ... ــع "ياســ ــعب" مــ ــع "مصــ ــذاءمــ   إيــ
 

                                      
 .١١١إبراھیم نمر موسى، ص/تضاریس اللغة والداللة في الشعر المعاصر، د)   ١(
انظر سیر أعالم النبالء لإلمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ال�ذھبي،ط مؤسس�ة )   ٢(

 .٣٤٨،  ٣٤٧، ص١م ج١٩٩٦الرسالة 
 .٤٠٩، ص١السابق، ج)   ٣(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٧٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

  وألم "عمـــــــار" "مسيـــــــة" قصـــــــة  
 

ــداء   ... ــا البيـــ ــالل مسوهـــ ــهدت جـــ   شـــ
 

  ــاهد ــم شــ ــي" أعظــ ــالل احلبشــ   و"بــ
 

ــألواءُ  ... ــه الــ ــتدت بــ ــا اشــ   يف وقــــت مــ
 

ــره   ــيطة ظهـ ــر البسـ ــى ظهـ ــى علـ   يرمـ
 

ــذت ـــا الرمضـــاءُ     ... ــان مـــا أنقـ   )١(أيـ
 

یب روم��ي، وق��د جم��ع الش��اعر ب��ین شخص��یات م��ن أجن��اس مختلف��ة، فص��ھ
حبشي، ومص�عب ویاس�ر وعم�ار وس�میة عرب�ي، لی�دلل م�ن خ�الل ذل�ك " بالل"و

أیًض�ا  –على أن اإلسالم یتسع لكل الجنسیات عرب أو غیر عرب، كم�ا أن�ھ ی�دلل 
على أن اإلسالم دین ع�المي ل�یس مقص�وًرا عل�ى الع�رب وح�دھم، موض�ًحا أن  –

تثبی��ت رك��ائز اإلس��الم، ھ��ذه الشخص��یات مختلف��ة الجنس��یات أبل��ت ب��الًء حس��نًا ف��ي 
  .وضربت أروع األمثلة في التضحیة والفداء

ومن الشخصیات التي لھا حضور تاریخي، وسیبقى ھذا الحضور ما بقی�ت 
ال��ذي یض��رب ب��ھ المث��ل ف��ي الع��دل " عم��ر ب��ن الخط��اب"الحی��اة شخص��یة س��یدنا 

  :ونصرة الحق، استثمر الشاعر ھذه الشخصیة في قولھ

ــتعبدمت   ــىت اســ ــذ مــ ــرو منــ ــا عمــ   يــ
 

...     ظْلَــــمي خلــــق اإللــــه وكيــــف حــــر  
 

ــذي   ــد الــ ــه عبــ ــك مثلــ ــيت أنــ   أنســ
 

...  مأكْـــــر خلــــق اخلالئـــــق وهـــــو بـــــر  
 

ــلما   ــة مســـ ــي الكنانـــ ــود قبطـــ   ويعـــ
 

ــأمل   ... ــه وزال تــــ ــحت عقيدتــــ   )٢(صــــ
 

ھذه األبیات الثالثة تحم�ل ف�ي طیاتھ�ا أرب�ع شخص�یات، شخص�یتین ص�رح 
ف�اتح مص�ر، " عم�رو ب�ن الع�اص"ف�ي البی�ت األول وھم�ا شخص�یة  بھما الش�اعر

" عم�ر ب�ن الخط�اب"وھذه الشخصیة لھا حضور تاریخي خالد، وشخصیة س�یدنا 
ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، وھ�ذه الشخص�یة أكث�ر وروًدا  –الخلیفة الث�اني لرس�ول هللا 

، وتمث��یالً ل��دى الش��عراء والكت��اب والم��ؤرخین وغی��رھم، ول��م یص��رح الش��اعر بھ��ا
ح بمقولتھ الخالدة لعمرو بن الع�اص والی�ھ عل�ى مص�ر  مت�ى اس�تعبدتم "وإنما صرَّ

وھ�ذه المقول�ة تحم�ل ف�ي طیاتھ�ا ض�رورة  )٣("الناس وق�د ول�دتھم أمھ�اتھم أح�رارا
وق���د وظ���ف الش���اعر مث���ل ھ���ذه  الحری���ة، وإقام���ة العدال���ة اإلنس���انیة والمس���اواة،

                                      
 .٣٦دموع تائب، ص)   ١(
 .٢٨٠دیوان دموع تائب، ص)   ٢(
 .١٨عباس محمود العقاد، ط دار الكتاب العربي، بیروت، ص:عبقریة عمر )   ٣(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٧٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

الشخصیة لیبین حاجتنا في ھذا العصر إلى مثل ھذه الشخصیة التي أرست دع�ائم 
  .العدل في المجتمع

محم��د ب��ن عم��رو ب��ن الع��اص، "أم��ا الشخص��یتان األخری��ان فھم��ا شخص��یة 
ال��ذي ش��كى محم��د ب��ن عم��رو ب��ن الع��اص ألمی��ر " وشخص��یة المص��ري القبط��ي

ص من�ھ، واحض�ر عم�رو ب�ن الع�اص وابن�ھ م�ن المؤمنین عم�ر ب�ن الخط�اب ف�اقت
مصر إلى المدینة المنورة مركز الخالفة اإلسالمیة آنذاك، وھذا الح�دث الت�اریخي 

  .بشخصیاتھ حفظتھ لنا كتب السیر والتاریخ

وم��ن الشخص��یات الت��ي اس��تدعاھا الش��اعر ووظفھ��ا ف��ي ش��عره شخص��یة 
دب والت�اریخ، ویب�دو وخطبتھ المشھورة الت�ي ت�داولتھا كت�ب األ" طارق بن زیاد"

ة أخ��رى، ولك��ن بوجھ��ة  أن الش��اعر أراد أن یعی��د ص��یاغة الت��اریخ بشخص��یاتھ م��رَّ
أخ��رى وبص��یاغة أخ��رى، واض��ًعا نص��ب عینی��ھ المث��ل والنم��وذج ال��ذي یج��ب أن 
یحت��ذى، فالش��اعر ینظ��ر إل��ى شخص��یاتھ الت��ي تن��اص معھ��ا نظ��رة إج��الٍل وإكب��اٍر 

نظرھا في الشخصیات المماثل�ة لھ�ا وتعظیم، وأراد أن یستحي ھذه الشخصیات وی
ف�ي العص�ر الح�دیث، ولع�ل ھ�ذه أمنی��ة ودَّ الش�اعر تحقیقھ�ا، فھ�و یتمن�ى أن یك��ون 

  :متمثالً في كل قائد عربي معاصر، فقال" طارق بن زیاد"

  يف أرض أنـــــدلسٍ هنالـــــك طـــــارق  
 

...     مــــن فــــوق صــــخرة ليثهــــا يـــــتكَلَم  
 

  البحـــر مـــن خلـــف وجنـــد عـــدوكم    
 

  ســــيوفكم هــــي معصــــم حنــــو األمــــام ...
 

ــا  ــيع هاهنــ   أنــــتم مــــن األيتــــام أضــ
 

ــوا   ... ــام تالءمـ ــة اللئـ ــوق مأدبـ ــن فـ   )١(مـ
 

عندما تقرأ ھذه األبیات السابقة تج�د التع�الق  –أیھا القارئ الكریم  –ولعلك 
" خطب��ة ط��ارق ب��ن زی��اد"الظ��اھر ال��ذي ال یخف��ى عل��ى أح��د ب��ین ال��نصِّ الغائ��ب 

األبیات الثالثة الس�ابقة، مم�ا ی�دلل عل�ى أن ھن�اك رباط�اً وثیق�اً  –حاضر والنص ال
بین الماضي والحاضر، لكن الحاضر أراد صیاغة الماضي واستحض�اره لیس�وق 
م�ن خالل��ھ ال��دروس والعب�ر والعظ��ات، وقب��ل ك�ل ذل��ك التجرب��ة الت�ي تش��يء بع��دم 

 بین�ھ وب�ین استحالة النص�ر مھم�ا تع�ددت العث�رات، ووقف�ت الح�واجز ح�ًدا فاص�الً 
  .تحقیقھ

وم���ن الشخص���یات التاریخی���ة الت���ي استحض���رھا الش���اعر وض���منھا أبیات���ھ 
م هللا وجھھ ورضي عنھ في قولھ" علي بن أبي طالب"شخصیة    :كرَّ

                                      
 .٢٨٥دموع تائب، ص)   ١(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٧٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

  أتــــــاه "مرحــــــب" معتــــــزا بقوتــــــه 
 

ــم    ... ــاكن األطـ ــا بالسـ ــال ال مرحبـ   )١(فقـ
 

  ار مـــــن حولـــــه وافـــــنت ضـــــربته ود
 

ــن شــحم  ... ــق اهلــام م ــى ورم )٢(يف مفل   عل
 

  )٣(ألقـــاه "حيـــدرة" يف األرض منعفـــرا
 

  )٦(اخلشـم  )٥(شـاخب  )٤(يف قلبه الدم يرتو ...

 

یضرب بھ المثل في الشجاعة واإلقدام، وقد استثمر " علي بن أبي طالب"و
الشاعر ھذه الشخصیة واستدعاھا ف�ي موق�ف م�ن أھ�م المواق�ف، وف�ي غ�زوة م�ن 

�نة، " لغزوات أال وھي غزوة خیبرأھم ا وقد أراد النب�ي غ�زو خیب�ر وكان�ت محصَّ
" مرح��ب"فخ��رج  –رض��ي هللا عن��ھ  –ف��أعطى النب��ي علی��ھ الس��الم الرای��ة لعل��ي "

صاحب الحصن وعلیھ مغفر یماني وحجر قد ثقبھ مث�ل البیض�ة عل�ى رأس�ھ وھ�و 
  :یرتجز ویقول

   ــب ــرب أين مرحـــ ــت خيـــ ــد علمـــ   قـــ
 

ــرب  ... ــل جمــــ ــاكي ســــــالحي بطــــ   شــــ
 

  إذا الليـــــــــوث أقبلـــــــــت تلـــــــــهب
 

  وأحجمــــــت عــــــن صــــــولة املغلــــــب  ...
 

  :رضي هللا عنھ قائالً " علي"فردَّ علیھ 

ــا الــــذي مســــتين أمــــي حيــــدرة    أنــ
 

  كليــــــث غــــــاب شــــــديد القســــــورة ...
 

 أكيلكم بالصاع كيل السندرة

  .)٧("بضربة فقد الحجر والمغفر ورأسھ، وأخذ المدینة" علي"ثم بدره 

عالق��ة  –رض��ي هللا عن�ھ  –فالش�اعر أق��ام بین�ھ وب��ین شخص�یة اإلم��ام عل�ي 
جدلیة أراد من خاللھا إظھار قوة وصالبة ھذه الشخصیة من ناحیة، ث�م عم�د إل�ى 

  .بیان النموذج األمثل من ناحیة أخرى

                                      
 .حصن مبني بالحجارة، لسان العرب، مادة أطم: األطم)  ١(
 .اللحم، لسان العرب، مادة شحم: الشحم)  ٢(
 .مرغھ في التراب، لسان العرب، مادة عفر: منعفر)  ٣(
 .تھ، لسان العرب، مادة خشمداء یأخذ في جوف األنف وتتغیر رائح: الخشم)  ٤(
 .الدم وكل ما سال، لسان العرب، مادة شخب: الشخب)  ٥(
 .١٨دموع تائب، ص)   ٦(
 .م١٩٩١ھـ ١٤١٢، ط دار المعارف، بیروت ١٨٧،ص٤البن كثیر،جالبدایة والنھایة )   ٧(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٧٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

ة الفاض�لة الت�ي ض�منھا الش�اعر أبیات�ھ ومن الشخصیات التاریخی�ة المجاھ�د
نسیبة بنت كعب األنصاریة الخزرجیة البخاریة، وتلقب ب�أم عم�ارة، ش�ھدت م�ع "

رسول هللا أحًدا وبدًرا والحدیبیة وحنین ویوم الیمامة، خرجت تشارك النب�ي علی�ھ 
السالم والمسلمین الجھاد في سبیل هللا، فكانت تسقي الجن�ود، وقاتل�ت وأبل�ت ب�الًء 

سناً، وجرحت في دفاعھا من رسول هللا یوم بدر اثنى عشر جرًحا ومنھ�ا ج�رح ح
  :، استدعى الشاعر ھذه الشخصیة التي یقول فیھا)١(غائر في الكتف

  طوقتــــــه "نســــــيبة بنــــــت كعــــــب" 
 

  وهلـــــــا الســـــــيف رائـــــــح غـــــــداءُ ...
 

ــاً تترا  ــوم أرؤســـ ــد القـــ ــىحيصـــ   مـــ
 

ــماءُ  ... ــل قاتـــــــل مصـــــ   وهلـــــــا النبـــــ
 

  غــري أن مســها لــدى "الكتــف " جــرح    
 

ــاء    ... ــه ارمتـــ ــي منـــ ــائر يف التراقـــ   غـــ
 

ــدى  ــب ويفـــ ــوت يل أحـــ ــت املـــ   قالـــ
 

ــداء    ... ــين الفـ ــنيب مـ ــم الـ ــه جسـ   )٢(منـ
 

والشاعر عندما تناص في أبیاتھ مع ھذه الشخصیة أراد أن یدلل من خاللھا 
أن المرأة المسلمة كان لھا دور فاعل في كل مناحي الحیاة حتى في الحروب  على

والغزوات الت�ي تس�تلزم بنی�ة وس�واعد قوی�ة، ویب�دو أن الش�اعر یغم�ز م�ن ط�رِف 
خفي إلى نساء عصره الالئي انشغلن بأمور الزینة واللب�اس، وآث�رن الراح�ة عل�ى 

اتھ لینبھ نس�اء عص�ره إل�ى العمل والجھاد، فساق ھذه الشخصیة واستدعاھا في أبی
  .ما یجب أن یكن علیھ من خالل ھذا النموذج الذي ساقھ

والشاعر لم یقتصر في تناصیھ التاریخي بأحداثھ وشخصیاتھ على النم�اذج 
  .النماذج في طیات دیوانھ )٣(السابقة، بل إن ھناك عشرات

                                      
 .٢٧٩،  ٢٧٨، ص٢انظر سیر أعالم النبالء للذھبي، ج)   ١(
 .٩١دیوان دموع تائب، ص)   ٢(
، ١٨١، ١٢٦، ١١٣، ١٠٩، ٨٢، ٨١، ٧٦، ٦٦، ٦٥، ٥٦، ٣٢، ٢٥، ٢٤ص: منھ�������ا)   ٣(

٣٢٢، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦. 



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٧٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

 

  التناص األدبي: المبحث الرابع

ال ریب في أن الشعر العربي بعصوره المختلفة یُعدُّ م�ادة خص�بة ب�دالالتھا 
البارزة وإیحاءاتھا المختلفة التي تثرى التجریة الشعریة، وتعمل عل�ى ال�ربط ب�ین 

... معاص��رینأن التفاع��ل الخ��الق ب��ین الش��عراء ال"العص��ور المختلف��ة وبخاص��ة 
واألدباء القدماء والمحدثین من العرب واألجانب أنش�أ عالق�ة حلولی�ة متبادل�ة ب�ین 
زمن�ین الماض��ي والحاض��ر، وال یحض��ر الماض��ي باعتب��اره مص��دًرا م��ن مص��ادر 
االحت�ذاء والتقلی�د والتك��رار، ب�ل باعتب��اره مص�دًرا لالبتك�ار والدھش��ة، حی�ث تُع��اد 

ق��دیم جدی��د، یكتن��ز بأبع��اده الداللی��ة  ص��یاغة ال��نص الش��عري الم��وروث وف��ق ن��صٍّ 
، والش��اعر ب��ذلك یم��دُّ جس��ر التواص��ل ب��ین )١(ش��مولیة وإنس��انیة ف��ي الوق��ت نفس��ھ

  .الماضي والحاضر

ت�داخل نص�وص أدبی�ة مخت�ارة قدیم�ة وحدیث�ة "والتناص األدب�ي یقص�د ب�ھ 
ا أم نثًرا، بحیث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر اإلمك�ان عل�ى سواء كانت شعرً 

، )٢("الفك��رة الت��ي یطرحھ��ا الش��اعر أو الكات��ب أو الحاج��ة الت��ي یجس��مھا ویق��دمھا
حق�الً معرفی�اً خص�بًا یحت�اج إل�ى نظ�ر "أنواع�ھ یُع�د فالتراث بكل أشكالھ وألوانھ و

نقدي الختیار العناصر الحیة منھ والقادرة على الدیمومة، والتي تصلح ألن تكون 
ش��واھد ق��ادرة عل��ى التجدی��د والتموض��ع ف��ي نص��وص جدی��دة، وتستعص��ي عل��ى 

، )٣("االستھالك اآلني؛ لما تختزنھ من ظالل وثراء یت�أبى عل�ى االن�دثار وال�زوال
ومن ھنا كان للتناص األدبي دور مھم في إثراء لغة النص الشعري، وتحویلھ إلى 
قوة دافعة تثري التجارب األدبیة للشعراء، وتنقل رؤی�تھم ومبتغ�اھم إل�ى المتلق�ي، 

عودة إلى التراث ھ�دفًا غنیً�ا یس�تثمره الش�اعر لم�نح نص�ھ قیم�ة األمر الذي جعل ال
  .احتجاجیة وجمالیة

استقى جزًءا كبیًرا من ثقافتھ " عبدالمجید فرغلي"وال ریب في أن شاعرنا 
م��ن دواوی��ن الش��عر العرب��ي قدیم��ھ وحدیث��ھ، مم��ا جع��ل ل��ھ أث��ًرا ف��ي إض��فاء نكھ��ة 

  .التي أراد تأكیدھامتنوعة على أشعاره، ومذاقاً معبًرا عن دالالتھ 

                                      
 .بتصرف ١٢٩إبراھیم نمر موسى، ص/ آفاق الرؤیا الشعریة، د)   ١(
أحم�د الزغب�ي، ط مؤسس�ة عم�ان للدراس�ات والنش�ر، األردن / التناص نظریًا وتطبیقاً، د)   ٢(

 .٥٠، ص٢٠٠٠عام 
عام  ٤، عدد ١مجلة فصول عبدالوھاب البیاتي الشاعر العربي المعاصر والتراث مجلد   ) ٣(

 .١٩، ص١٩٨١



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٧٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

ف  ف��ي دواوی��ن الش��عراء فاخت��ار منھ��ا م��ا یتواف��ق م��ع " ش��اعرنا " وق��د ط��وَّ
تجربتھ الشعریة، وما یتناسب مع دفقتھ الشعوریة دون أن یشوه ال�نص الغائ�ب أو 
یلقي بأضواء خافتة على النص الحاضر، وإنما استثمر ال�نص الق�دیم لیض�في م�ن 

وبھاًء وحیاة، إذ ال یزال الماض�ي یع�یش خاللھ على نصھ الحاضر بھجة وروعة 
في ذاكرة الحاضر بكل ما فیھ من تعقیدات واتجاھات مختلفة ق�د یج�د الش�اعر ف�ي 

  .استشرافھ للماضي حاللھا وخالًصا منھا

واحٌد م�ن ھ�ؤالء الش�عراء ال�ذین تستش�رف ذاك�رتھم " عبدالمجید فرغلي"و
 –وبخاص��ة  –الحی��اة  ف��ي أغل��ب األحی��ان الماض��ي وتحی��ا ف��ي كنف��ھ، وتس��عد بھ��ذه

الماض��ي ال��ذي یرف��ع ش��أن أمت��ھ وقوم��ھ، س��واء ك��ان عل��ى المس��توى ال��دیني أم 
التاریخي أم األدبي، األمر الذي جعلھ یتناص مع أعالم الشعر في ك�ل عص�ر م�ن 

  :عصوره المختلفة، فنجده یتناص في قولھ

ــها    كفــاطم يف نفــس امــرئ القــيس فعل
 

ــب يف غبــيط  ...   )٣) (٢(وخيمــة) ١(بأعشــار قل
 

وال یخف على القارئ عن�دما یق�رأ البی�ت الس�ابق أن یستحض�ر ف�ي ذاكرت�ھ 
  .تھقول امرئ القیس في معلق

  أفـــاطم مهـــالً بعـــد هـــذا التـــدلل    
 

  فــأمجلي )٤(وإن كنــت قــد أزمعــت صــرمي  ...
 

  أغـــــرك منـــــي أن حبـــــك قـــــاتلي
 

ــلِ    ... ــب يفعـ ــأمري القلـ ــا تـ ــك مهمـ   )٥(وأنـ
 

ت�ھ إش�ارات م�ن ع�دة أبی�ات م�ن معلق�ة ام�رئ الق�یس، فق�د ض�من الش�اعر بی
والش��اعر ال یج��ري مج��رى ام��رئ الق��یس ف��ي حب��ھ وعش��قھ لفاطم��ة، وإنم��ا حب��ھ 

" ابن الفارض"وعشقھ حب وعشق للذات العلیة، والشاعر متأثر تأثًرا بالغاً بتائیة 
ال��ذي أظھ��ر م��ن خاللھ��ا عش��قھ � س��بحانھ وتع��الى، وم��ن ھن��ا ن��درك أن ال��نص 

  .عیش في كنف نصوص أخرى قدیمة متنوعة الھدف والمرمىالحاضر ی

  :ومن التناص مع شعراء العصر الجاھلي قولھ

                                      
 .الرحل وھو للنساء یشد علیھ الھودج، لسان العرب، مادة غبط: الغبیط)  ١(
 .البیت والمنزل، لسان العرب، مادة خیم: الخیمة عند العرب: خیمة)   ٢(
 .٢٤٧دیوان دموع تائب، ص)   ٣(
 .القطع البائن، لسان العرب، مادة صرم: الصرم)  ٤(
 .٣٢، ص٢٠٠٥دیوان امرئ القیس، ط دار الجیل بیروت، عام )   ٥(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٨٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

ــورى    ــدى الــ ــوب لــ ــالَّم الغيــ   اهللا عــ
 

ــول   ... ــاملٌ وجهـــ ــه عـــ ــق منـــ   )١(واخللـــ
 

فالشاعر في بیتھ السابق یستدعي بی�ت الس�مؤال ب�ن عادی�ا ف�ي الفخ�ر ال�ذي 
  :یقول فیھ

ــهمو    ــي وعن ــاس عن ــت الن ــلي إن جهل   س
 

ــولُ   ... ــاملٌ وجهـــ ــواءٌ عـــ ــيس ســـ   )٢(فلـــ
 

فالبیت األول ف�ي مع�رض النص�ح واإلرش�اد، والث�اني ف�ي مع�رض الفخ�ر، 
��م  لكنھم��ا یلتقی��ا مًع��ا ف��ي الش��طر الث��اني إالَّ أن الش��طر الث��اني م��ن البی��ت األول قَسَّ

عالم وجھول، وقد أحسن التقسیم، وفي الشطر الثاني من البیت  الشاعر الخلق إلى
الثاني نفى الشاعر أن یُساَوى بین العالم والجاھل، وھو أقرب إل�ى ق�ول هللا تع�الى 

 َُر أُْولُ�وا اْألَْلبَ�ابِ قُْل َھْل یَْستَِوي الَِّذیَن یَْعلَُموَن َوالَِّذیَن َال یَْعلَُم�وَن إِنََّم�ا یَتَ�ذ ، )٣(كَّ
فالشاعر في البیت األول یعیش بعقلھ ویستحضر الش�طر الث�اني م�ن البی�ت الث�اني 

  .ویتناص معھ إالَّ أن المقام مختلف من خالل سیاق البیتین

  :ي قولھومن التناص مع شعراء العصر الجاھل

ــا   ــرمي زماــ ــرة كــ ــول عنتــ ــل قــ   قــ
 

ــل  ... ــل أفضــــ ــة ذي مشائــــ   يف اجلاهليــــ
 

ــرف خلـــف مســـارها      إين أغـــض الطـ
 

ــان األول  ... ــى يف الزمــ ــنيع موســ   )٤(كصــ
 

  :فالشاعر ھنا یتناص مع قول عنترة

ــاريت   ــدت يل جـ ــريف إن بـ ــض طـ   وأغـ
 

ــا   ... ــاريت مأوهـــ ــوارى جـــ ــىت يـــ   )٥(حـــ
 

فالشاعر في تناصیھ السابق لم یخفھ عنَّا، بل كان تناصیھ واضًحا من خالل 
تص��ریحھ باس��م الش��اعر ال��ذي تن��اص مع��ھ، وك��ذا م��ن خ��الل تض��مین بیتی��ھ بع��ض 

ا الشاعر في معرض النصح ألفاظ البیت الذي تناص معھ، والبیتین السابقین قالھم
واإلرشاد، لكن عنترة ساق بیتھ في معرض الفخر بنفسھ موضًحا من خاللھ عفتھ 
عن النظر إلى جارتھ، فالنص الحاضر لم یعش في كنف نص غائب واحد، بل قد 

                                      
 .٤٤٠دیوان دموع تائب، ص)   ١(
 .٩٢دیوان السمؤال، ط بیروت، ص)   ٢(
 .٩سورة الزمر، جزء آیة )   ٣(
 .٤٤٩دیوان دموع تائب، ص)   ٤(
، ١٩٩٢ان عنت���رة، ش���رح الخطی���ب التبری���زي، ط دار الكت���اب العرب���ي، بی���روت دی���و)   ٥(

 .٢٠٨ص



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٨١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

فض��الً ع��ن تناص��ھ م��ع ق��ول  –یع��یش ف��ي كن��ف نص��وص غائب��ة متع��ددة فالش��اعر 
ص��ة س��یدنا موس��ى وابن��ة ش��عیب عل��یھم عنت��رة الس��ابق، فھ��و أیًض��ا یتن��اص م��ع ق

  .السالم، وقد سبق الحدیث عنھا في التناص مع قصص القرآن الكریم

وكما تناص الشاعر مع ش�عراء الجاھلی�ة تن�اص أیًض�ا م�ع ش�عراء العص�ر 
  :األموي، فقد تناص في قولھ

  ــق ــدا فريــ ــاب غــ ــل الكتــ ــن أهــ   ومــ
 

  يؤمـــــــلُ أن يضـــــــرب أو يجــــــــايب   ...
 

ــري    ــن منـ ــك مـ ــرف إن يـ ــض الطـ   يغـ
 

ــا"   ... ــامي أو "كالبـــ ــاً" يســـ   )١(وال "كعبـــ
 

  :فالشاعر في بیتھ الثاني یتناص مع قول جریر في ھجائھ للراعي النمیري

ــري   ــن منــ ــك مــ ــرف إنــ ــض الطــ   فغــ
 

ــا  ... ــاً بلغــــــت وال كالبــــ   )٢(فــــــال كعبــــ
 

ناص مع قول جریر في معرض حدیثھ عن ت" عبدالمجید فرغلي"فالشاعر 
وموقف أھ�ل الكت�اب منھ�ا، وق�د أخ�ذ فری�ق  –صلى هللا علیھ وسلم  –رسالة النبي 

ص��لى هللا علی��ھ وس��لم، وق��د َمثُ��ل ھ��ذا الفری��ق ف��ي نظ��ر  –م��نھم یتق��رب إل��ى النب��ي 
  .الشاعر كالراعي في نظر جریر، ومن ھنا استدعى الشاعر قول جریر السابق

  :ر في قولھوقد تناص الشاع

  أَأَهـــرب مـــن قلـــيب وقـــد علقـــت بـــه 
 

ــى وعــزة؟   ... نــن طــرف لُب   قطــاة احلمــى م
 

  أم القلـــــب منـــــي هـــــارب بقطاتـــــه 
 

  ومـــــا أنـــــا بالثـــــاوي وال املتفلـــــت؟    ...
 

ــائف ليـــــلٍ أو ثقـــــوه بقيـــــده      كخـــ
 

  )٣(وألقـــــوه يف بيـــــد بأقصـــــى حملـــــة ...
 

السابقة أن الشاعر استحضر ف�ي عقل�ھ أبی�ات وال یخف على قارئ األبیات 
  :التي یقول فیھا" بن محمد نصیب"

  كـــــأن القلـــــب ليلـــــة قـــــال يغـــــدي
 

...   ــراح ــة أو يـــــــ ــي العامريـــــــ   بليلـــــــ
 

ــت   ــرك فباتــــ ــا شــــ ــاةٌ عزهــــ   قطــــ
 

ــاح  ... ــق اجلنـــــ ــد علـــــ ــه وقـــــ   جتاذبـــــ
 

                                      
 .١١٢دیوان دموع تائب، ص)   ١(
 .٦٣دیوان جریر، ط بیروت، ص)   ٢(
 .٢٤٨دیوان دموع تائب، ص)   ٣(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٨٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

ــوكرٍ   ــا بـــ ــد تركـــ ــان قـــ ــا فرخـــ   هلـــ
 

  فعشــــــــــهما تصــــــــــفقه الريــــــــــاح ...
 

ــا    ــريح نصـــ ــوب الـــ ــا هبـــ   إذا مسعـــ
 

...   ــاح ــدر املتـــ ــه القـــ ــد أودى بـــ   )١(وقـــ
 

ھ تعل�ق الط�ائر بفراخ�ھ الص�غار، وك�ذا فكال الشاعرین قلبھ متعل�ق بمحبوبت�
تعل��ق األمِّ برض��یعھا، ف��ال یمك��ن ألح��دھما االس��تغناء ع��ن اآلخ��ر، لك��ن ھ��ذا الح��ب 
الذي مل�ك عل�ى الش�اعرین قلبھم�ا وعقلھم�ا ح�ٌب عفی�ف ش�ریف ع�ذري ال تش�وبھ 
شائبة، بل إنھ عند شاعرنا حٌب لإلنسانیة كلھ�ا عل�ى اخ�تالف مش�اربھا وم�ذاھبھا، 

الشاعر، فالشاعران یلتقی�ان ف�ي ھ�ذه النزع�ة الوجدانی�ة، مم�ا جع�ل وھذا ھو مراد 
یتن��اص ف��ي س��مو ھ��ذه النزع��ة عن��ده م��ع أبی��ات نص��یب ب��ن " عبدالجمی��د فرغل��ي"

  .محمد

  :في قولھ –أیًضا  –وقد تناص الشاعر 

  خيــول اهلــوى جتــري علــى شــعب عبقــرٍ
 

ــنة    ... ــاا مبضـــ ــى فرســـ ــوي علـــ   وتلـــ
 

ــت    ــد حتققـ ــا قـ ــدت غاياـ ــد وجـ   وقـ
 

ــنة   ... ــا وأســـ ــاق هلـــ ــالت بأعنـــ   )٢(وســـ
 

  :مع قول كثیر عزة  

ــة     ــل حاجـ ــىن كـ ــن مـ ــينا مـ ــا قضـ   وملـ
 

...    ــح ــو ماســ ــن هــ ــان مــ ــح باألركــ   ومســ
 

ــا    وشـــدت علـــى هـــدب املهـــارى رحالنـ
 

...   ــح ــو رائـ ــذي هـ ــادي الـ ــر الغـ   ومل ينظـ
 

ــا  ــأطراف األحاديــــث بيننــ   أخــــذنا بــ
 

  )٣(طحوســــالت بأعنــــاق املطــــي األبــــا ...
 

فالتناص الذي جمع بین األبیات السابقة تحق�ق م�ن خالل�ھ وح�دة الموض�وع 
الذي تحملھ األبیات بین طیاتھ�ا وھ�و ح�دیث الھ�وى والح�ب عن�د ك�ال الش�اعرین، 

ختل�ف اتج�اه الح�ب عن�ده، فھ�و ح�ب فكل منھما یتحدث عن ھواه، إالَّ أن شاعرنا ی

                                      
، ٤٠، ص١٩٦٧داود س�لوم، ط اإلرش�اد بغ�داد / دیوان نصیب بن رباح، جم�ع وتق�دیم د)   ١(

شرح أحمد بن محمد بن الحسن المرزوق�ي ، ، انظر شرح دیوان الحماسة ألبي تمام ٤١
 .١٠٩، ص٢م، ج٢٠٠٣ط دار الكتب العلمیة 

 .٢٥٦دموع تائب، ص)   ٢(
 .٥٢٥إحسان عباس، ط دار الثقافة، بیروت، ص/ دیوان كثیر جمعھ وشرحھ، د)   ٣(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٨٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

��ا ح��ُب ُكثیِّ��ر فھ��و ح��ٌب ع��ذري تج��اه  إلھ��ي ص��وفي مت��أثر فی��ھ ب��ابن الف��ارض، أمَّ
" عبدالمجی��د فرغل��ي"محبوبت��ھ لكنھم��ا التقی��ا مًع��ا وتناص��ا ف��ي توظی��ف الش��اعر 

لالس��تعارة ف��ي الش��طر الث��اني م��ن بیت��ھ الث��اني، حی��ث اس��تثمر م��ن خاللھ��ا الش��طر 
وھ�و " وس�الت بأعن�اق المط�ي األب�اطحُ " "كثی�ر"ث في ق�ول الثاني من البیت الثال

استحض�ر ف�ي عقل�ھ وھ�و ی�نظم " فرغل�ي"تأثر ظ�اھر وواض�ٌح، وك�أني بالش�اعر 
قص��ائده الت��ي تن��اص فیھ��ا م��ع الش��عراء مخزون��ھ الثق��افي، بك��ل م��ا یحم��ل ھ��ذا 
المخ��زون م��ن ت��راث أدب��ي أو ت��اریخي أو دین��ي، وإن ك��ان الش��اعر ق��د ال یحالف��ھ 

  .ي توظیفھ أو استدعائھ لھذا المخزون الثقافي في بعض األحیانالتوفیق ف

  :في قولھ" فرغلي"كما تدرك التعالق والتالقي بین 

ــبهه  ــبيها صــــار يشــ ــا وجــــدنا شــ   ومــ
 

ــا  ...   والقلـــب يعشـــق قبـــل الطـــرف أحيانـ
 

ــن    ــن زمــ ــار مــ ــا بشــ ــة قاهلــ   وحكمــ
 

ــا    ... ــذكر عرفانــ ــعا للــ ــها موضــ   )١(ألفيتــ
 

  

  :ین بشار بن برد في قولھوب

  يـــا قـــوم أذين لـــبعض احلـــي عاشـــقة
 

ــا   ... ــني أحيانــ ــل العــ ــق قبــ   واألذن تعشــ
 

  قــالوا مبــن ال تــرى ــذي فقلــت هلــم  
 

ــا كانــا     ... ــويف القلــب م ــالعني ت   )٢(األذن ك
 

اس��تثمر عش��ق بش��ار وتن��اص مع��ھ ف��ي عش��قھ بقلب��ھ ل��ـ " فرغل��ي"فالش��اعر 
الذي اعتنق اإلسالم وتحول عن نصرانیتھ، وفرق كبیر بین عش�ق بش�ار " محمد"

ل وسیلة العشق من  الذي استخدم فیھ تراسل الحواس حیث جعل األذن تعشق وحوَّ
ا العین إلى األ " محم�د"وسیلة لعش�ق " بشار"فقد اتخذ من حكمة " فرغلي"ذن، أمَّ

ال یس�تحي ال�نص " فرغلي"الذي أواله الشاعر في قصائده عنایة كبیرة، فالشاعر 
الغائ��ب لیس��تثمره ف��ي أش��عاره بعین��ھ، وإنم��ا لیعب��ر م��ن خالل��ھ ع��ن تجرب��ة جدی��دة 

ن الش�اعر ل�م عاناھا الشاعر وعایشھا، وھ�ذا م�ن أفض�ل تجلی�ات التن�اص، حی�ث إ
یستدعي النص الغائب بعینھ، ولم یوظفھ كما ھو، ولكن یلتق�ي مع�ھ ف�ي لمح�ة م�ن 

  .لمحاتھ لیضفي على نصھ الخاص صفة األصالة والمعاصرة في آن واحد

                                      
 .٤٥٢دموع تائب، ص)   ١(
دیوان بش�اربن برد،ق�دم ل�ھ وش�رحھ ص�احب الفض�یلة األس�تاذ العالم�ة محم�د الط�اھربن )   ٢(

 .٢٠٧، ٢٠٦ص٤ج،١٩٦٦لیف والترجمة والنشر عام عاشور ط لجنة التأ



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٨٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

  :في قولھ" فرغلي"ھذا التعالق والترابط بین  –أیًضا  –كما تدرك 

ــه  ــه جانبيــــ ــز اجلــــــيش حولــــ   يهــــ
 

ــ    ... ــا العقـــ ــزت جناحيهـــ ــا هـــ   )١(ابكمـــ
 

  .وبین قول المتنبي مادًحا سیف الدولة

  يهـــــز اجلـــــيش حولـــــك جانبيــــــه   
 

  )٢(كمـــــا نفضـــــت جناحيهـــــا العقـــــاب ...
 

بی��ت المتنب��ي " رغل��يف"ھ��ذا التماث��ل ب��ین البیت��ین ظ��اھر جل��ّي، فق��د اس��تثمر 
بألفاظھ لیعبر من خاللھ عن حالتھ الشعوریة التي تنتابھ ف�ي لحظ�ة نظ�م قص�یدتھ، 

بمناس�بة إج�راء ول�ده  -كم�ا أش�ار ف�ي ھ�امش القص�یدة  -فقد نظم الشاعر قص�یدتھ 
عملی��ة جراحی��ة، فھ��و یص��ور الطبی��ب والممرض��ات م��ن حول��ھ " عم��اد فرغل��ي"

كم�ا فع�ل المتنب�ي م�ع س�یف الدَّول�ة فق�د  بصورة الج�یش ال�ذي یق�وده ھ�ذا الطبی�ب،
التي نفض�ت جناحیھ�ا، " العقاب"صوره وھو یقود جیشھ لمحاربة أعدائھ بصورة 

اس�تثمر ھ�ذه الص�ورة لیعب�ر م�ن خاللھ�ا ع�ن ص�ورة ش�بیھة بھ�ا " فرغلي"إالَّ أن 
ومماثل��ة لھ��ا وھ��ي ص��ورة الطبی��ب وم��ن حول��ھ الممرض��ات الالئ��ي اش��تركن م��ع 

، فتج�د ب�ذلك الماض�ي "عم�اد فرغل�ي"ملی�ة الجراحی�ة البن�ھ الطبیب في إجراء الع
یعیش في ثقوب الحاضر، ویتجلى في التفاتات�ھ عن�دما یك�ون الج�امع بینھم�ا واح�د 

  .مع اختالف أسالیب ومناحي استثمار ھذا الماضي

  :كما یالحظ التناص الذي استدعى فیھ الشاعر شطر بیت في قولھ

  

ــا   ــذي وجارـ ــىن وال هـ ــك أعـ ــا تلـ   مـ
 

ــوم إغــراءُ   ... ــإن الل ــومي ف ــك ل   )٣(" دع عن
 

وك��أني بالش��اعر یطلعن��ا عل��ى ص��ورة م��ن ص��ور التن��اص وض��عھا ب��ین 
عالمت��ي تنص��یص، لینب��ھ الق��ارئ أن الش��طر الث��اني م��ن البی��ت الس��ابق اس��تثمره 

  :الشاعر في تناصیھ مع قول أبي نواس

ــراءُ  ــوم إغـ ــإن اللـ ــومي فـ   دع عنـــك لـ
 

ــداءُ  و ... ــي الـ ــت هـ ــاليت كانـ ــي بـ   )٤(دوائـ
 

                                      
 .٢٩٨دموع تائب، ص)   ١(
، ٣دی��وان المتنب���ي المس���مى بمعج���ز أحم��د ألب���ي الع���الء المع���ري، ط دار المع���ارف، ج)   ٢(

 .٤٠٧ص
 .٤٧٥دیوان دموع تائب، ص)   ٣(
 .٥٣دیوان أبي نواس بروایة الصولي، ص)   ٤(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٨٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

لكن ھذا التداعي والتالحق والتعالق بین الشاعرین لم یكن مرادھم�ا واح�د، 
وال داللتھما واحدة وال معرضھما واحد، فأبو نواس ذكر بیتھ ف�ي مع�رض حدیث�ھ 

تس�ائھ لھ�ا أن ی�دع لوم�ھ وتأنیب�ھ عن الخمر آمًرا َمْن یلوم�ھ ف�ي تعلق�ھ ب�الخمر واح
دواٌء لدائ�ھ، أم�ا الش�اعر  –ف�ي نظ�ره  –على شربھا، طالباً منھ مداواتھ بھ�ا، فھ�ي 

أب���ي بك���ر "فبیت���ھ ف���ي مع���رض حدیث���ھ ع���ن الخلیف���ة األول للمس���لمین " فرغل���ي"
فھو من خالل قصیدتھ ینفي تعلق قلبھ ووجدانھ بم�ا  –رضي هللا عنھ  –" الصدیق

فل��م تعل��ق ب��ھ فاتن��ة ذات دل، ول��م تق��رب  –رض��ي هللا عن��ھ  –یش��غلھ ع��ن س��یرتھ 
فقد خال قلبھ وعقلھ ووجدانھ من كل شيء إالَّ من تدوین " خمرٌ " "صفراء"ساحتھ 

سیرة أبي بكر الصدیق شعًرا، األمر الذي جعلھ یتناص مع الشطر األول من بیت 
وغرض�ھ أبي نواس ویترك الشطر الثاني، فقد استثمر من النص ما یخ�دم قض�یتھ 

ومرم��اه ال��ذي یقص��ده دون تش��ویھ لل��نص الغائ��ب، وھ��ذا دلی��ل عل��ى ق��وة الش��اعر 
  .وبراعتھ على استثمار التراث استثماًرا ینبئ عن وعي وفھم واستظھار

م�ن الش�عراء ال�ذین یتمتع�ون " عبدالمجید فرغلي"وال ریب في أن الشاعر 
ت��دور بكث��رة " الص��وفیة"ویتمی��زون بثقاف��ة إس��المیة ص��وفیة، تج��د ھ��ذه النزع��ة 

منقطعة النظیر في شعره، فال ضیر أن یزین ش�عره بھ�ا، ویتن�اص ف�ي ش�عره م�ع 
م�ن الش�عراء وم�ن ذل�ك قول�ھ ف�ي  –الص�وفیة  –بعٍض م�ن أص�حاب ھ�ذه النزع�ة 

  :مناجاتھ الذات العلیة

  عرفــت اهلــوى مــن بعــد ماذقــت كأســه 
 

  وآمنــــــت أن احلــــــب خــــــري وســــــيلة ...
 

ــه    ــى ندمائـ ــاقي علـ ــا السـ ــوف ـ   يطـ
 

ــة   ... ــة ولباقــــ ــوى يف خفــــ ــل اهلــــ   بليــــ
 

  ومـــن عشـــقوا مثلـــي أحســـوا مذاقـــه 
 

ــة     ... ــو مذاقـ ــه حلـ ــأس فيـ ــد كـ ــا ارتـ   ومـ
 

ــقه    ــن عشـ ــوى حلـ ــري اهلـ ــرمن قمـ   يـ
 

ــقة   ... ــف مشـ ــى األرواح ألـ ــي علـ   )١(فيلقـ
 

فق���د استحض���ر الش���اعر عن���د نس���جھ ھ���ذه األبی���ات أبی���ات العاب���دة الزاھ���دة 
والتي تق�ول فیھ�ا مناجی�ة ال�ذات العلی�ة، مظھ�رة حبھ�ا " العدویة رابعة"المتصوفة 
  :وعشقھا لھا

ــواك    ــت هـ ــذ عرفـ ــوى مـ ــت اهلـ   عرفـ
 

ــداكا   ... ــن عــــ ــيب عمــــ ــت قلــــ   وأغلقــــ
 

                                      
 .٢١٩دموع تائب، ص)   ١(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٨٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

  وقُمـــــت أناديـــــك يـــــا مـــــن تـــــرى
 

ــراك   ... ــنا نــــ ــوب ولســــ ــا القلــــ   خفايــــ
 

  أُحبـــــــك حـــــــبني حـــــــب اهلـــــــوى
 

  وحبــــــــاً ألنــــــــك أهــــــــل لــــــــذاك ...
 

ــو   ــب اهلـــ ــو حـــ ــذي هـــ ــا الـــ   ىفأمـــ
 

  فشـــــغلي بــــــذكرك عمـــــن ســــــواك   ...
 

  وأمـــــا الـــــذي أنـــــت أهـــــل لـــــه     
 

  )١(فكشـــــفك للحجـــــب حـــــىت أراكـــــا ...
 

و " فرغل�ي"ندرك من خالل األبی�ات الس�ابقة م�دى االرتب�اط الروح�ي ب�ین 
فكالھم��ا ین��اجي ال��ذات العلی��ة مظھ��ًرا ش��وقھ وحب��ھ وتعلق��ھ بھ��ا، " ابع��ة العدوی��ةر"

فالتعالق بینھما أحداث ھذا الترابط وزاده قوة، وكأنى بالشاعر ف�ي نص�ھ الحاض�ر 
یسبر أغوار ال�نص الغائ�ب، ویش�یر إلی�ھ عل�ى س�بیل التص�ریح ت�ارة وعل�ى س�بیل 

  .التلمیح تارة أخرى

ف ف��ي ش��عر ش��عراء المش��رق بعص��وره طَ��وَّ " فرغل��ي"وإذا ك��ان الش��اعر 
المختلفة وأضفى على شعره من خالل ھذا التط�واف رونق�اً وجم�االً ف�ال ض�یر أن 

  :یشتم عبیر المغرب ویقتطف بعض زھراتھ الیانعة والمتمثلة في قولھ

  أقـــول قـــول ابـــن زيـــدون معاتبـــه    
 

ــدانينا   ... ــديالً يف تــ ــائي بــ ــحى التنــ   أضــ
 

  أم أنــــه اهلجــــر إن أزمعــــت منــــتقالً
 

  إىل ســـــــواك ومل نقـــــــالك ســـــــالينا ...
 

ــرا  ــا بصـ ــها حممـــد مل تغضـــض ـ   قلـ
 

ــا    ... ــا جتافينـ ــب لقينـ ــن طيـ ــاب عـ ــل نـ   هـ
 

ــها  ــق يف مذاقتــــ ــة حــــ   وكــــــل قولــــ
 

ــلينا   ... ــيس غسـ ــن لـ ــرارة لكـ ــم املـ   )٢(طعـ
 

إل�ى عن�دما تط�الع ھ�ذه األبی�ات الس�ابقة یس�بق  –أیُّھا القارئ الك�ریم  -لعلك 
التي قالھا وھ�و ف�ي الس�جن عن�دما انقطع�ت " ابن زیدون"عقلك وخاطرك قصیدة 

غریم�ھ، "ب�ابن عب�دوس "عن زیارتھ والسؤال عنھ، وقد بلغھ أنھا تعلقت " والدة"
فغمرتھ كآبة سوداء، وأحسَّ بغربتھ وعزلتھ ووحدتھ، وفعل بقلبھ الشوق األفاعی�ل 

لفظ��اً ومعن��ى، " عبدالمجی��د فرغل��ي"فبع��ث إلیھ��ا بھ��ذه القص��یدة الت��ي تن��اص معھ��ا 
  ":ابن زیدون"والتي یقول فیھا 

                                      
عبدالمنعم الحفني، ط دار / العابدة الخاشعة رابعة العدویة إمامة العاشقین والمحزونین، د)   ١(

 .١٢٨الرثاء، ص
 .٤٥٦دیوان دموع تائب، ص)   ٢(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٨٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

ــدانينا    أضـــحى التنـــائي بـــديالً مـــن تـ
 

ــا   ... ــا جتافينــ ــب لقيانــ ــن طيــ ــاب عــ   ونــ
 

  ــانتزاحهم ــينا بـــ ــغ امللبســـ ــن مبلـــ   مـــ
 

  حزنــــاً مــــع الــــدهر ال يبلــــى ويبلينــــا ...
 

ــازال يضــــحكنا    أنَّ الزمــــان الــــذي مــ
 

  أنســـــاً بقـــــرم قـــــد عـــــاد يبكينـــــا ...
 

  غيظ العدى من تسـاقينا اهلـوى فـدعوا   
 

  بـــــأن نغـــــص فقـــــال الـــــدهر آمينـــــا ...
 

ــا    ــى تفرقنــ ــا خيشــ ــونُ ومــ ــد نكــ   وقــ
 

ــا  ... ــى تالقينـ ــا يرجـ ــن ومـ ــوم حنـ   )١(واليـ
 

فالتالقي والتعالق بین الشاعرین واحد وھو الحبُّ الذي یعقب�ھ ف�راق والت�ألم 
الف��راق ال��ذي ول��د غص��ة وم��رارة ف��ي القل��ب ووجًع��ا ف��ي الف��ؤاد، لك��ن الم��راد  لھ��ذا

وسبب معاناتھ فراقھا ل�ھ وبُْع�َدھا عن�ھ، وع�دم " والدة"مختلف، فابن زیدون أحب 
ھ�ذا الش�اب ال�ذي تعل�ق ب�ھ " محم�ًدا"أح�بَّ " فرغل�ي"زیارتھا لھ، ووصلھا إیاه، و

الذي كان یدین بالنصرانیة ث�م قلب الشاعر أیما تعلق، وقد سبقت قصة ھذا الشاب 
ھداه هللا إلى اإلسالم، فوجد عنایة فائق�ة م�ن الش�اعر ورعای�ة منقطع�ة النظی�ر ف�ي 
كل مناحي الحی�اة، ویب�دو أن محم�ًدا ھ�ذا ت�رك المك�ان لظ�روف م�ا فوج�د الش�اعر 
علیھ أشدَّ الوجد، فاستثمر أبیات ابن زیدون الذي یلتقي معھ في وجده على والدَّه، 

ع الش�اعر أبی�ات اب�ن زی�دون واستحض�رھا لیث�ري م�ن خاللھ�ا موض�وع وقد ط�وَّ 
أبیاتھ من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یظھ�ر م�ن خاللھ�ا م�دى تعل�ق الش�اعر بت�راث 
السابقین من الشعراء، وأن ھذا التراث حيٌّ في وجدانھ متى اس�تدعاه وج�ده ط�وع 

  .عقلھ وفكره

لی�دین م�ن خ�الل ھ�ذا مع غیره من الشعراء؛ " فرغلي"وقد یتناص الشاعر 
التن���اص واقع���ھ العرب���ي واإلس���المي ال���ذین تقاعس���وا ع���ن نص���رة إخ���وانھم ف���ي 

المسلمة، وینقذونھم من قتل وفتك الصرب بھم وفرض الحصار علیھم " البوسنة"
  :من كل اتجاه، األمر الذي جعلھ یستفھم ویقول

ــمتهم   ــزي ص ــالم يف خ ــو اإلس ــى بن   أيبق
 

ــوان وذلــــة؟     ... ــاوٍ يف هــ ــني ثــ ــم بــ   وهــ
 

  كــأن قــد نســوا مــا قــال بــاألمس قائــل  
 

ــة"    ... ــت امللم ــنده وق ــاك "اس ــاك أخ   )٢(أخ
 

                                      
 .١١دیوان ابن زیدون، ط دار المعرفة بیروت، ص)   ١(
 .٢٣٣دیوان دموع تائب، ص)   ٢(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٨٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

والشاعر ینعي على المسلمین صمتھم وخزیھم وتخاذلھم أم�ام ھ�ذه الج�رائم 
التي تركب في حق إخوانھم من مس�لمي البوس�نة محرًك�ا ف�یھم نخ�وة اإلخ�وة الت�ي 

في اتحاد وقوة أمام أعدائھم، األمر الذي جعلھ یتن�اص ف�ي تجمع شملھم، وتجعلھم 
  ":قیس بن عاصم المنقري"الشطر األخیر مع قول الشاعر 

  أخـــــاك أخـــــاك إنَّ مـــــن ال أخٍ لـــــه
 

ــالح    ... ــري ســ ــا بغــ ــاعٍ إىل اهليجــ   )١(كســ
 

  

البی��ت الس��ابق وض��منھ ش��طر بیت��ھ الث��اني، فالتقی��ا " فرغل��ي"فق��د اس��تدعى 
الش��اعران عل��ى ھ��دف واح��د وم��راد واح��د م��ؤداه أن الم��رء یش��تد أزره ویق��وي 

م�رتین، وھ�و أس�لوب إغ�راء، ی�دل " أخ�اك"بإخوانھ، األمر الذي جعلھ یكرر لفظ 
ھ القوة، ویبدو أن ھذا مراد الشاعر وغایة مقصده وإن على االتحاد الذي تتولد عن

حی�ث إن�ھ یمی�ل إل�ى العامی�ة،  " اس�نده"كنت ال أوافق الشاعر على استعمالھ للفع�ل 
  .وھو في العامیة مستھلك في االستعمال أكثر من میلھ إلى العربیة الفصیحة

مع الشعر القدیم وشعرائھ عب�ر عص�ورھم المختلف�ة " فرغلي"وكما تناص 
ال�ذي " أحم�د ش�وقي"ناص أیضاً مع بعض من شعراء العصر الحدیث وبخاصة ت

  :تأثر بھ شاعرنا وعارضھ في بعض قصائده، فمن تناصیھ معھ قولھ

   ــن ــا وديـــــ ــرح يؤلفنـــــ ــا جـــــ   لنـــــ
 

...   ــرق ــم شــــــ   وأن شــــــــعوبنا يف اهلــــــ
 

  تناســــــوا بيــــــنكم أحقــــــاد مــــــاض
 

  )٢(وشـــــقوا مســـــتكم للمجـــــد شـــــقوا ...
 

  :واستثمر قول شوقي" فرغلي"قد استحضر ف

  نصــــــحت وحنــــــن خمتلفــــــون دارا  
 

...  ــرق ــم شــــ ــا يف اهلــــ ــن كُلُّنــــ   )٣(ولكــــ
 

  

فمراد كال الشاعرین واحد، وھو الوطن العربي بكل كیانھ كتل�ةٌ واح�دة ال 
ھُ و احٌد، وُجْرحھ واحد، ومأساتھ واحدة، وسروره وفرحھ واحد، انفصام بینھا، ھَمُّ

فإذا أصاب أحًدا شٌر ف�ي الش�رق تأس�ي لھ�ذا الج�رح َم�ْن ف�ي الغ�رب، وإذا أص�اب 

                                      
ع�ادل / الحماسة البصریة تألیف العالمة صدر ال�دین أب�ي الف�رج الحس�ن البص�ري، ت د)   ١(

 .٣٩١، ص٢م، ج١٩٨٧ل، ط القاھرة سلیمان جما
 .١٥١دموع تائب، ص)   ٢(
 .٧٦، ص١٩٨٨األعمال الشعریة، أحمد شوقي، ط دار العودة، بیروت، )   ٣(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٨٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

أعم وأشمل م�ن " شوقي"أحًدا فرح في الشمال ُسرَّ لھ َمْن في الجنوب، ولكن بیت 
اب دین بعین�ھ في دعوتھ لنبي قومھ وعروبتھ، إذ إنھ لم یحدد أصح" فرغلي"بیت 

استثمر شطر بی�ت لش�وقي وتن�اص مع�ھ ف�ي " فرغلي"كما أن " فرغلي"كما فعل 
  :قولھ

ــعره  ــا يف شـــ ــول أمرينـــ   صـــــدقت قـــ
 

ــات دواءُ   ... ــموم الناقعـــ ــن الســـ   )١("ومـــ
 

  

وقد وضع ھذا الش�طر ب�ین عالمت�ي تنص�یص؛ لی�دلل م�ن خاللھ�ا أن�ھ ل�یس 
عان بھ عل�ى إث�راء تجربت�ھ الش�عریة، فتمثل�ھ وتع�الق مع�ھ، قولھ، بل استدعاه واست

  :ھو" فرغلي"وبیت شوقي الذي تناص معھ 

  احلـــــرب يف حـــــق لـــــديك شـــــريعةٌ 
 

  )٢(ومــــــن الســــــموم الناقعــــــات دواءُ ...
 

  .فترى الالحق أخذ من السابق لفظھ ومعناه

  

  :ناص مع الحكم واألمثال واألقوال المأثورةالت

وكم��ا تن��اص الش��اعر ف��ي ش��عره م��ع الش��عراء وش��عرھم عب��ر عص��ورھم 
  :مع األمثال والحكم واألقوال المأثورة، ومن ذلك قولھ –المختلفة تناص أیًضا 

ــرى    ــماءُ وال الث ــرب الس الت ــر ــا متط   فم
 

ــة    ... ــل كفــ ــل لعامــ ــف بــ ــل كــ   )٣(لعاطــ
 

ال�ذي " عم�ر ب�ن الخط�اب"فقد استثمر الشاعر في بیتھ السابق حكمة سیدنا 
اللھ�م ارزقن�ي، فق�د علم�تم : "ال یَْقُعَدنَّ أحدكم عن طلب الرزق ویق�ول" یقول فیھا 

یدنا عم�ر كالھم�ا ی�دعو إل�ى فالش�اعر وس� )٤("أن السماء ال تمط�ر ذھبً�ا وال فض�ة
العم�ل ویح��ثُّ علی�ھ، فمرادھم��ا واح��د وھ�دفھما، وھ��و ح��ث المس�لمین عل��ى العم��ل 

  .والسعي وعدم الركون إلى الراحة والكسل

  

                                      
 .٣٨دیوان دموع تائب، ص)   ١(
 .٣١الموسوعة الشوقیة،  القسم األول، ط األنجلو المصریة، ص)   ٢(
 .٢٤٣ب، صدیوان دموع تائ)   ٣(
 .٥٠٤، ص٢٠٠٥إحیاء علوم الدین، ط دار ابن حزم عام )   ٤(



       
 
 

 
 
 
 
 
 

١٠٩٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث اخلامس العدد من الثالث املجلد 

 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

  :ونجد أیًضا تمثُّل الشاعر لألمثال في قولھ

ــا  ــالً" هلـ ــاً" وال "مجـ   ولســـت أرى: "ناقـ
 

ــرية   ... ــوى بشــ ــن قــ ــه مــ ــا أنفقتــ   )١(مبــ
 

" الح�ارث ب�ن عب�اد"وقد استدعى الشاعر في بیتھ الس�ابق المث�ل ال�ذي قال�ھ 
ح��ین قَتَ��ل جس��اُس ب��ن م��رة ُكلَیب��اً وھاج��ت الح��رب ب��ین الف��ریقین، وك��ان الح��ارث 

  ".ال ناقتي في ھذا وال جملي"اعتزلھا قائالً 
  .)٢(وھذا المثل یضرب عند التبرئ من الظلم واإلساءة

وإن كان صاحب ھذا المثل یتبرئ من الظلم واإلساءة، فإن شاعرنا لم یبعد 
عن ھذا، فھو أیًضا یتبرئ من الص�راع الع�المي الق�ائم ب�ین دول الع�الم وش�عوبھا، 

لخراب، والذي لم یجن فاعلوه من ورائ�ھ ھذا الصراع الذي لم یولد إالَّ الضمار وا
ثمرة غیر ھذا الدمار والخراب بینما الشعوب الضعیفة واألمم المستضعفة ال ناق�ة 
لھ�ا فی�ھ وال جم�ل، فاس�تفاد الش�اعر م�ن المث�ل ووظف�ھ ف�ي بیت�ھ لیث�ري م�ن خالل�ھ 

  .تجربتھ الشعریة، فالنص الغائب یعیش في قلب ووجدان النص الحاضر
قد تناص مع الحكم واألمث�ال، وحق�ق الھ�دف م�ن تناص�یھ  وإذا كان الشاعر

معھ��ا، ف��ال ض��یر أن یتن��اص الش��اعر م��ع رم��وز الطی��ور والحیوان��ات واإلنس��ان، 
باعتب���ار أن ھ���ذه الرم���وز تمث���ل عن���د الش���عراء الب���ؤس والتش���اؤم، وق���د جمعھ���ا 

  :في قولھ" شاعرنا"

  رمــــت نفســــها يف النــــار أم "قويقهــــا"
 

ــاء  ...   ألمــــــةوصــــــاح "قويــــــق" بالرثــــ
 

  ومـــن ذا الـــذي يـــدري بفاقـــد حولـــه
 

ــرة؟     ... ــن حولـــه أشـــالؤه رهـــن حفـ   ومـ
 

ــراقش"   ــوت أم "بـ ــها يف املـ ــت نفسـ   رمـ
 

ــة   ... ــت ترب ــم" حت ــرم "منش ــن عط ٣(وم(  
 

أم "، ث�م وظ�ف )٤(وھي طائر نذیر شؤم وخ�وف" أم قویق"فالشاعر وظف 
وھ��ي كلب�ة كان��ت لبی�ت م��ن بی�وت الع��رب ف�ي إح��دى الق�رى الجبلی��ة ف��ي " ب�راقش

المغرب، نبحت على قومھا فقاموا وذھبوا إلى مغارة لیختبئوا فیھا من اللصوص، 

                                      
 .٢٣٤صدموع تائب، )   ١(
ال للمیداني تحقیق محمد محي الدین عب�د الحمی�د ط دار القل�م بی�روت ، انظر مجمع األمث)   ٢(

 .١٨١، ص٢ج
 .٢٣٥دیوان دموع تائب، ص)   ٣(
م��ارس  ١٥ھ��ـ ١٤٣٥جم��ادي األول��ى  ١٤ریخ الس��بت انظ��ر مق��ال بجری��دة األخب��ار بت��ا)   ٤(

 .٤٦٤٨٥، العدد ١٣٨م السنة ٢٠١٤
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فانتبھ لھا اللصوص، وقتلوا " براقش"كلبة وعندما ھمَّ اللصوص بالذھاب نبحت ال
  ".جنت على نفسھا براقش"عدًدا من قومھا وقتلوھا أیًضا، فقیل 

ام��رأة عط��ارة تبی��ع الطی��ب، فك��انوا إذا أرادوا الح��رب غمس��وا " منش��م"و
أیدیھم في طیبھا على أن یستمتوا في الحرب وال یولوا أو یقتلوا، فكانوا إذا دخل�وا 

أة، یقول الن�اس ق�د دق�وا بی�نھم عط�ر منش�م، فلم�ا كث�ر ھ�ذا الحرب بطیب ھذه المر
  .)١(القول صار مثالً للشر العظیم

  

فالج��امع ب��ین األمث��ال الثالث��ة الت��ي ض��منھا الش��اعر أبیات��ھ الس��ابقة ل��ھ دالل��ة 
وف، وقد تناص الشاعر من خ�الل ھ�ذه األلف�اظ واضحة على التشاؤم والشر والخ

م��ع شخص��یات حدیث��ة ف��ي الع��الم تتالق��ي " وأم ب��راقش ومنش��م" أم قوی��ق"الثالث��ة 
ھتل��ر "وتتح�دد م��ع ھ��ذه األلف��اظ ف��ي الش�ر والب��ؤس والخ��وف والتش��اؤم كشخص��یة 

وغیرھما من الذین ال یدعون إل�ى س�لم وأم�ن وأم�ان وإنم�ا ی�دعون إل�ى " ونیرون
اب، والش�اعر م�ن خ�الل ھ�ذا التن�اص ی�دین الع�الم المتحض�ر حرب وضمار وخر

الذي یدیر وجھھ ویصمُّ اذنیھ عن االنتھاكات الت�ي ترتك�ب ف�ي ح�ق ال�دول النامی�ة 
  .الضعیفة

  

  

                                      
 .١٥دیوان زھیر بن أبي ُسلمى لألعلم الشنتمري، ط دار اآلفاق، بیروت، ص)   ١(
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  اخلامتة

غزی�ر الش�اعریة، ی�دل عل�ى " عبدالمجی�د فرغل�ي" ال ریب في أن الش�اعر 
ان�اً متفاوت�ة األحج�ام وال�ذي یبل�غ خمس�ة عش�ر دیو" دواوین�ھ"ذلك نتاجھ الش�عري 

غی��ر مالحم��ة الش��عریة والت��ي بل��غ ع��ددھا أرب��ع مالح��م، ع��الوة عل��ى مس��رحیاتھ 
الش����عریة والت����ي بل����غ ع����ددھا ث����الث مس����رحیات، وذل����ك غی����ر المطارح����ات 

  .والمعارضات الشعریة التي أشرت إلیھا في التمھید

الة كل ھذه األعمال اإلبداعیة تنتمي إلى البحور الخلیلیة مما ی�دل عل�ى أص�
الشاعر وعشقھ للغة العرب التي نسجوا علیھا أشعارھم، فأذن الش�اعر ال تستس�یغ 
وال تستعذب إالَّ ھذه األنغام والموج�ات الص�وتیة الت�ي وقَّ�ع الش�اعر أش�عاره عل�ى 

  .أنغامھا وألحانھا

أما عن النتائج التي توصلت إلیھا من خالل التناص بأنواع�ھ الس�ابقة س�واء 
ف��ي الق��رآن الك��ریم وقصص��ھ بأح��داثھا وشخص��یاتھا، والس��یرة ك��ان دینی��اً متم��ثالً 

والت�اریخ بم�ا یحم�ل  –ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  –النبویة بأحادیثھا ومعجزات النبي 
  .من أحداث وشخصیات، والشعر عبر عصوره المختلفة والحكم واألمثال

ن عند الشاعر ثقافة عمیق�ة الج�ذور متأص�لة ف�ي ذات�ھ، ف�ال تك�اد  كل ھذا كوَّ
  .ح قصیدة من قصائده إالَّ وقد أدركت أثر ھذه الثقافات البارز في شعرهتبر

أما عن استثمار الشاعر لھذه الثقاف�ات المتنوع�ة المتع�ددة ف�ي ش�عره والت�ي 
تناص معھا، ففي مواطن كثیرة في شعره نجد أن الشاعر قد استثمر ھذه الثقاف�ات 

یثة ومعاصرة، فأص�بح واستدعاھا وضمنھا شعره لیعبر من خاللھا عن قضایا حد
بذلك یتعالق مع النص الغائب باعتباره المثل والنموذج ویدمجھ في نصھ الحاضر 

  .لیضفي علیھ بریقاً وجماالً 

فالنص الغائب لیس غائباً عن عقل وفك�ر الش�اعر، ب�ل حاض�ر ف�ي ال�ذاكرة 
یس��تدعیھ حس��بما وج��د الحاج��ة داعی��ة إلی��ھ، وھ��ذه الخاص��یة ش��ائعة بكث��رة عن��د 

یحدث بذلك ترابطاً بین الماض�ي والحاض�ر م�ع إلب�اس الحاض�ر ث�وب ف" فرغلي"
الماضي لیضفي علیھ من خاللھ ظالالً وارفة وألواناً بدیعة، وقد وفق الش�اعر ف�ي 
كثی��ر م��ن تناص��یھ إالَّ أن��ھ أخف��ق ف��ي بع��ض المواض��ع، فت��راه یتع��الق م��ع الماض��ي 

ص�ودة، ك�أن ی�نظم ألجل المھارة فقط دون أن یكون لھذا التعالق داللة حاض�رة مق
حدیثاً نبویاً شعًرا، وإن كان الحدیث یشتمل على التعلیم والنص�ح واإلرش�اد إالَّ أن 
الشاعر لم یزد في تناص�یھ مع�ھ ع�ن ھ�ذه التع�الیم والنص�ائح واإلرش�ادات ف�نلمس 
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 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

رائحة الماضي فقط دون جدوى من ورائھا، ودون التعبیر م�ن خاللھ�ا ع�ن دالل�ة 
  .حاضر عمد الشاعر إلیھا

استثمر الشاعر شخصیات دینیة متمثلة في األنبیاء في تناصیھ مع القصص 
القرآني كشخصیة سیدنا موسى ویوسف وی�ونس وأی�وب عل�یھم الس�الم، مس�تدعیاً 
م�ن خ�الل ھ�ذه الشخص�یات األح�داث والت�ي تش�م م�ن خاللھ�ا عب�ق الماض�ي، بم��ا 

  .تشتمل علیھ ھذه األحداث من حوار تسري فیھ روح القصة القرآنیة

كم��ا اس��تدعى الش��اعر ألح��داث تاریخی��ة بشخص��یاتھا وأح��داثھا وحواراتھ��ا 
لیدلل من خاللھا استثماره لھذه األحداث والشخصیات إال أن ھذه الشخصیات ھي 
��ة إل��ى  النم��وذج ال��ذي یج��ب أن یحت��ذى، مش��یًرا إل��ى أن حاض��ره ف��ي حاج��ة ماسَّ

ي م�ن رفع�ة استشراف ھ�ذا النم�وذج األمث�ل ف�ي الحاض�ر لیحق�ق م�ا حقق�ھ الماض�
  .ورقي وبطوالت وانتصارات وعدل وقیم افتقدھا في الحاضر

أُنِیبُ  َوإِلَْیھِ  تََوكَّْلتُ  َعلَْیھِ  بِاّ�ِ  إِالَّ  تَْوفِیقِي َوَما)١(  

  

                                      
 .٨٨: آیة.. سورة ھود، جزء )   ١(
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ملراجعاملصادر وا  
 .م٢٠٠٥ حزم ابن دار ط الغزالي، حامد أبي محمد لإلمام الدین علوم إحیاء -١

 دار ط ش��راد، عب��ود ش��لتاع الح��دیث العرب��ي الش��عر ف��ي الك��ریم الق��رآن أث��ر -٢

 .م١٩٨٧ سوریا، دمشق، المعرفة،

 عش�ري عل�ي/ د المعاص�ر، العرب�ي الشعر في التراثیة الشخصیات استدعاء -٣

 .م١٩٩٧ القاھرة العربي، رالفك دار ط زاید،

 ل��ـ ماجس��تیر رس��الة" المعاص��ر العرب��ي الش��عر ف��ي القرآنی��ة اآلی��ات اس��تلھام -٤

 .األردن المفرق البیت، آل جامعة المشاعلة، سالم أیوب

 .م١٩٨٨ عام بیروت العودة، دار ط شوقي، ألحمد الشعریة األعمال -٥

 الفلس��طیني الش��عر ف��ي التن��اص أن��واع ف��ي دراس��ات الش��عریة، الرؤی��ة آف��اق -٦

 العامة الھیئة الفلسطینیة، الثقافة وزارة ط موسى، نمر إبراھیم/ د المعاصر،

 .٢٠٠٥ عام للكتاب

 ال��دار العرب��ي، الثق��افي المرك��ز ط یقط��ین، س��عید/ د الش��عري، ال��نص انفت��اح -٧

 .م٢٠٠١ عام المغرب، البیضاء،

 - ھ���ـ١٤١٢ ع��ام بی��روت، المع��ارف، دار ط كثی���ر، الب��ن والنھای��ة البدای��ة -٨

 .م١٩٩١

 ط الزبی��دي، الحس��ني مرتض��ى محم��د الق��اموس، ج��واھر م��ن الع��روس ت��اج -٩

 .بیروت الحیاة، مكتبة منشورات

 .الزیات حسین أحمد العربي، األدب تاریخ -١٠

 ٣ط مفت���اح، محم���د/ د" التن���اص اس���تراتیجیة" الش���عري الخط���اب تحلی���ل -١١

 .م١٩٩٣ البیضاء الدار العربي، الثقافي المركز

 ع��ام الش��روق، دار ط قط��ب، س��ید الك��ریم، الق��رآن ف��ي الفن��ي التص��ویر -١٢

 .م١٩٨٠

 ط موس�ى، نم�ر إب�راھیم/ د المعاص�ر، الش�عر ف�ي والداللة اللغة تضاریس -١٣

 .م٢٠١٣ عمان، الحدیثة، الكتب عالم

 واص�ل، هللا حف�ظ عص�ام/ د المعاص�ر، العربي الشعر في التراثي التناص -١٤

 .والتوزیع للنشر غیداء دار ط
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 ط الجعافرة، یاسین ماجد/ د العباسي، الشعر في دراسات والتلقي، التناص -١٥

 .م٢٠٠٣ أولى ط األردن، والتوزیع، للنشر كنوز دار

 موس�ى ابتس�ام إع�داد دروی�ش، محمود شعر في والتاریخي الدیني التناص -١٦

 .م٢٠٠٨ عام شرارة، أبو عبدالكریم

 مص��طفى/ د األدبی��ة، الس��رقات لقض��یة أخ��رى ق��راءة الش��عري، التن��اص -١٧

 .م١٩٩١ عام اإلسكندریة، المعارف، منشأة ط السعدني،

 .والتوزیع والنشر للطباعة الریان مؤسسة ط كثیر، ابن تفسیر -١٨

 دار ط" أنموذًج�ا البرغ�وثي" الب�ادي حص�ة/ د الحدیث، الشعر في التناص -١٩

 .م٢٠٠٩ عام األردن، عمان، والتوزیع، للنشر المعرفة كنوز

 روایة في تطبیقیة دراسة مع مقدمة الزغبي، أحمد وتطبیقاً، نظریاً  التناص -٢٠

 .م١٩٩٣ الكناني، مكتبة ط غرابیة، لھاشم" رؤیا"

 للنشر وشركاه الحلبي مؤسسة ط األزدي، درید بن بكر ألبي اللغة جمھرة -٢١

 .م١٩٣٢ القاھرة، والتوزیع،

 البصري، الحسن الفرج أبي الدین صدر العالمة تألیف البصریة، الحماسة -٢٢

 .م١٩٨٧ عام القاھرة، ط جمال، سلیمان عادل/ د تحقیق

 .بیروت المعرفة، دار ط زیدون، ابن دیوان -٢٣

 .الصولي بروایة نواس أبي دیوان -٢٤

 .م٢٠٠٥ بیروت، الجیل، دار ط القیس، امرئ دیوان -٢٥

 ص��احب حض��رة ل��ھومكم وش��ارحھ ومقدم��ھ لناش��ره ب��رد ب��ن بش��ار دی��وان -٢٦

 الت��ألیف لجن��ة عاش��ور الط��اھربن محم��د/الس��ید العالم��ة األس��تاذ الفض��یلة

 .  والنشر والترجمة

 .بیروت ط جریر، دیوان -٢٧

 للكت�اب، العام�ة المص�ریة الھیئة ط فرغلي، عبدالمجید تائب، دموع دیوان -٢٨

 .م٢٠١٣ عام

 .بیروت ق،اآلفا دار ط الشنتمري، لألعلم سلمى أبي بن زھیر دیوان -٢٩

 .بیروت ط السمؤال، دیوان -٣٠

 بی�روت، العرب�ي، الكت�اب دار ط التبری�زي، الخطی�ب شرح عنترة، دیوان -٣١

 .م١٩٩٢
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 .بیروت الثقافة، دار ط عباس، إحسان/ د وشرحھ، جمعة كثیر دیوان -٣٢

 دار ط المع��ري، الع�الء اب�ي ش��رح أحم�د، بمعج�ز المس��مى المتنب�ي دی�وان -٣٣

 .ةالقاھر المعارف،

 بغ�داد اإلرشاد، دار ط سلوم، داود/ د وتقدیم جمع رباح، بن نصیب دیوان -٣٤

 .م١٩٦٧

 العلمی�ة، الكت�ب دار ط البیھق�ي، الحس�ین ب�ن أحم�د بك�ر ألب�ي النب�وة دالئل -٣٥

 .لبنان بیروت، ١٩٧١ عام

 الھیئ�ة ط الب�اب، فتح حسن/ د المعاصر، العربي الشعر في الحداثة سمات -٣٦

 .م٢٠٠٧ عام للكتاب، ةالعام المصریة

 .داود أبي سنن -٣٧

 س��ورة ب��ن عیس��ى ب��ن محم��د عیس��ى أب��ي الح��افظ لإلم��ام الترم��ذي س��نن -٣٨

 .العالمیة الرسالة دار ط الترمذي،

 ط الذھبي، عثمان بن أحمد بن محمد الدین شمس لإلمام النبالء أعالم سیر -٣٩

 .م١٩٩٦ الرسالة مؤسسة

 الحس���ن ب���ن محم���د ب���ن أحم���د ش���رح تم���ام، ألب���ي الحماس���ة دی���وان ش���رح -٤٠

 .م٢٠٠٣ عام العلمیة، الكتب دار ط المرزوقي،

 ط بك�ر، أب�و البیھق�ي موس�ى ب�ن عل�ي بن الحسین بن ألحمد اإلیمان شعب -٤١

 .م٢٠٠٣ الرشاد، مكتبة

 ط م،٢٠٠٦ اآلداب مكتب��ة ط الك��ردي، عب��دالرحیم/ د وادي، ط��ھ ش��عریة -٤٢

 .أولى

 .م٢٠٠٢ بیروت، دمشق، كثیر، ابن دار ط البخاري، اإلمام صحیح -٤٣

 الت�راث إحی�اء دار ط عب�دالباقي، ف�ؤاد محم�د تحقی�ق مس�لم، اإلمام صحیح -٤٤

 .بیروت العربي،

 محم��د/ د تكوینی��ة، بنیوی��ة مقارن��ة المغ��رب، ف��ي المعاص��ر الش��عر ظ��اھرة -٤٥

 .م١٩٨٥ عام بیروت، التنویر، دار ط بنیس،

 عب�دالمنعم/ د والمح�زونین، العاش�قین مةإما العدویة رابعة الخاشعة العابدة -٤٦

 .الرشاد دار ط الحفني،

 .بیروت العربي، الكتاب دار ط العقاد، محمود عباس عمر عبقریة -٤٧
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 " أنموذجاً  تائب دموع"  ديـوان فرغيل عبداملجيد شعر يف التناص 

 مكتب���ة ١٩ط عیس���ى، خال���د محم���د تحقی���ق كثی���ر، الب���ن األنبی���اء قص���ص -٤٨

ان الرسالة،  .عمَّ

 عم�ان، ،الفرق�ان دار ط عب�اس، فض�ل ونفحاتھ، إیحاؤه: القرآني القصص -٤٩

 .م١٩٨٧

 .المعارف دار ط منظور، البن العرب لسان -٥٠

 القل�م، دار ط عبدالحمید، الدین محي محمد تحقیق للمیداني، األمثال مجمع -٥١

 .بیروت

 ط الخطی�ب، رح�اب: ری�اض طاھر لشعر أسلوبیة مقاربة الشعراء معراج -٥٢

 .م٢٠٠٧ سنة بیروت، والتوزیع، للنشر العربیة المؤسسة

 الكت��اب دار ط عل��وش، س��عید/ د المعاص��رة، األدبی��ة المص��طلحات ج��ممع -٥٣

 .بیروت اللبناني،

 .المصریة األنجلو دار ط الشوقیة، الموسوعة -٥٤

 إب��راھیم، نجی��ب عل��ي والنق��د، الجم��ال عل��م ف��ي مق��االت: األعم��اق وم��ض -٥٥

 إرب��د، والتوزی��ع، والنش��ر للدراس��ات كنع��ان دار ط الفرنس��یة، ع��ن مت��رجم

 .م٢٠٠٠ عام

  

  :الدوریـات

 والت��راث، المعاص��ر العرب��ي الش��اعر البی��اتي، عب��دالوھاب فص��ول مجل��ة -١
 .م١٩٨١ عام ،٤ عدد ١ مجلد

 م�ارس ١٥ ھ�ـ١٤٣٥ األولى جمادي ١٤ بتاریخ الیوم أخبار بجریدة مقال -٢
 .٤٦٤٨٥ العدد ،١٣٨ السنة ،٢٠١٤

 م،٢/٧/٢٠١٣ ف�ي كت�ب العالمی�ة، الش�بكة على العربیة اللغة مجمع منتدى -٣
 ح�ول قام�ت الت�ي والدراس�ات وأعمال�ھ فرغل�ي عبدالمجی�د الش�اعر عن مقال

  .شعره


