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ABSTRACT
Contemporary Arabic poetry is adorned with the use of various forms, including
historical and religious forms. This phenomenon can be seen in the poetry of contemporary
poets. Muhammad ibn Abd al-Muttalib is one of the poets whose poetry crystallizes the
phenomenon of Quranic harmony. In this article, some cases of Abdul Muttalib's poetry
being influenced by the Qur'an have been studied analytically. He has used the noble verses
both in terms of content and meaning in his poetry and has used these verses well and
appropriately, and the reason for this proportion in the poems and the use of Quranic verses
are twofold. One is that the poet has memorized the Qur'an at the age of ten, and the second
is that the poet continued his studies in the religious schools and was familiar with the Holy
Qur'an until the end of life. Muhammad ibn Abd al-Muttalib has used the phenomenon of
contradiction in both political and religious poetry. In political poems, he has used
intertextuality in order to fight the West and restore Egypt's independence and drive out the
arrogant, and used it in religious poems to show the virtues of the Prophet (PBUH) and
Imam Ali (AS). Abd al-Muttalib has used all three types of partial negation or reciprocal
negation, parallel negation, and general negation, and benefited more from parallel
negation than other types of reciprocity.
Key words: Quran, Contemporary Arabic Poetry, Intertextuality, Parallel negation, Abd
al-Muttalib.
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چکیده
شعر معاصر عرب مزین به کاربرد انواع تناص از جمله تناص تاریخی و دینی است .این پدیده در شعر
شاعران دورهی معاصر به طور ملموسی دیده میشود .محمد بن عبدالمطلب یکی از شاعرانی است که
پدیدهی تناص قرآنی در شعر او متبلور است .در این مقاله با روش تحلیلی مواردی از تاثیرپذیری
عبدالمطلب از قرآن مورد بررسی قرار گرفته است .وی آیات شریفه را چه از لحاظ مضمون و چه از لحاظ
معنا در شعر خود به کار برده است و از بُعد لفظی این آیات را به خوبی و به جا استفاده کرده است و علت
این تناسب در اشعار و به کار بردن آیات قرآنی دو امر است :یکی اینکه شاعر در ده سالگی قرآن را حفظ
کرده است و دوم اینکه شاعر درس را در حوزهها ادامه داده و تا پایان با قرآن کریم مأنوس بوده است.
محمد بن عبدالمطلب از پدیدهی تناص هم در اشعار سیاسی و هم در اشعار دینی بهره برده است .وی در
اشعار سیاسی به منظور مبارزه با غرب و بازیابی استقالل مصر و بیرون راندن مستکبران ،از بینامتنیت
استفاده کرده و در اشعار دینی به منظور نشان دادن فضایل پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) از آن بهره برده
است .عبدالمطلب از هر سه نوع تناص نفی جزئی یا تناص اجترار ،نفی متوازی یا امتصاص و نفی کلی یا
حوار استفاده کرده و میزان بهرهگیری وی از نفی متوازی یا امتصاص نسبت به سایر انواع تناص بیشتر است.
واژگان کلیدی :قرآن ،شعر معاصر عربی ،بینامتنی ،نفی متوازی ،عبدالمطلب.
مقدمه
پدیده ی تناص یا بینامتنی به طور ملموسی در شعر معاصر عرب به چشم میخورد و غالبا به صورت
تناص قرآنی متبلور است و از آنجا که قرآن کریم هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنا در اوج است
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شاعران ،اشتیاق فراوانی به کاربست این معانی و واژگان واال در شعر خود دارند « .فراخوانی گفتمان دینی
در خطاب شعری معاصر ،داللتهایی متمایز به متون شعری میبخشد که از قداست و اعجاز قرآن سرچشمه
میگیرد»( .جربوع)431 :2002 ،
در این نوع تناص ،شاعران گاهی عین عبارت قرآنی را در شعر خویش آوردهاند و یا در برخی از اشعار
به برخی از آیات اشاره کردهاند .شاعران بسته به ذوق ،اشعار خویش را به این کالم آسمانی آراستهاند.
شاعران معاصر عرب تالش کردهاند کالم بشری و ناقص خویش را با کالم جاوید و الهی پیوند بزنند.
بینامتنی از پدیدههایی است که معموال در متنهای ادبی به کار گرفته میشود ،هر متنی ناگزیر با
متنهای دیگر کنش های دو سویه دارد تا به صورت متن ادبی جدیدی ظاهر شود با این که متن به شکل
فزایندهای از تجربهی شاعر بهره میبرد ،اقتباس های بینامتنی به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه به آن اضافه
میشود(.مرتاض)57: 4994،
اصطالح تناص یا بینامتنی ،ترجمهی مصطلح غربی( )Intertexualityبه معنای اندیشهی انتقال معنا و
لفظ و یا هر دو از یک متن به متنی دیگر یا ارتباط متنی با متن یا متون دیگر است(.عبدالعاطی)1: 4991،
بنابراین متن در تناص مجموعهای از تعاملها و وابستگیهاست که در دو سطح معنایی و ساختاری خود
را نشان میدهد(.قائمینیا)12: 4319،
ابن رسول میگوید :هر متنی ،اگر چه به دیگر متون اشارهای نکرده باشد ،با متون دیگر در حال مکالمه
است و نمیتواند متونی یک سویه باشد(.ابنالرسول)12: 4394،
به عقیدة گروهی که متن را یک واحد باز میدانند ،متن عبارت است از بافتی از ضمیمهها و پیوندها .از
این رو محال است که پیشینهای برای متن پیدا کنیم .زیرا متون ،اصل واحدی ندارند ،بلکه مجموعهای از
اصول هستند که به شکل زیبایی در کنار هم قرار میگیرند (.کیوان4991 ،م)209 :
ناقدان عرب اصطالح بینامتنیت را به واژة« التناص» یا «النصوصیة» ترجمه کردهاند (.میرزایی:4311 ،
)300
تناص به لحاظ لغوی ،بر وزن تفاعل و این باب به معنی مشارکت و تداخل است .لذا مراد از تناص،
تداخل یک متن در متون قبل یا معاصر میباشد (.جابر2005 ،م)4010 ،
ژولیا کریستوا نخستین بار در دهة 4990م .اصطالح بینامتنیت را برای هر نوع ارتباط میان متنهای
گوناگون مطرح کرد (.نامور مطلق :4319 ،چکیده)
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وی این پدیده را برای تمام متون ،اجتنابناپذیر و حتمی میداند .از نظر وی هر متن همچون معرقی از
نقل قولها ساخته میشود .هر متنی به منزلة جذب و دگرگونسازی متن دیگر است(میرزایی.)303 :4311
پس هر متنی به طرق مختلف ما را به دریای بینهایتی از سخنان رهنمون میکند که از پیش نوشته شدهاند(.
عصفور)411 :4999 ،
به نظر بلوم نیز همة متنها بینامتنند .او میگوید :یک متن تنها جزئی از معنا را در اختیار دارد و این خود
کنایه از کلیت گستردهتری است که دیگر متنها را دربرمیگیرد (.یزدانجو)5 :4310 ،
در این جستار با روش توصیفی-تحلیلی ،به بررسی تناص در شعر محمد بن عبدالمطلب شاعر البادیه،
پرداخته شده است .سوال این است که آیا محمد بن عبدالمطلب ،در اشعار خود از آموزههای قران بهره
جسته است؟ اشکال بهرهگیری وی از قرآن چگونه است؟ چه نوع تناصهایی را در شعر وی میتوان دید؟
عبدالمطلب پیشینة دینی خویش را از منابع مهم اشعارش قرار داده تا جایی که هم از الفاظ و واژهها و
هم از اندیشهها و مضامین و هم از شخصیتهای قرآنی در اشعار خود استمداد جسته است .بخشی از رسالة
دکتری نگارندة مقاله به بعد سیاسی و اجتماعی زندگی وی و اشعار وی در زمینة غرب ،اختصاص یافته
است اما بینامتنی قرآ نی در اشعار وی به سبک مقالة حاضر ،مورد بررسی قرار نگرفته است و از این رو در
این مقاله به بررسی آن پرداخیتم .در مورد تناص نیز مقالههای فراوانی وجود دارد که تعدادی از آنها برای
نگارش این جستار مورد مطالعه قرار گرفته است و مقالههای «تناص قرآنی در شعر بوصیری» نوشته
رضوان هادی« ،بررسی تناص قرآنی در اشعار محمد مهدی جواهری»«،بررسی روابط بینامتنی قرآن در شعر
فدوی طوقان»و «تناص قرآنی در دیوان عبدالرحیم برعی» از جملهی آنهاست.
 -1محمد بن عبدالمطلب
« او محمد بن عبد المطلب بن واصل بن بکر بن بخیت بن حارس بن قراع بن علی بن أبی الخیر است.
عبدالمطلب ـ خدایش رحمت کند -شصت سال پیش در (باصونه) یکی از شهرکهای استان جرجا از پدر و
مادری عربی منتسب به خانواده ی ابوالخیر ،دیده به جهان گشود .ابوالخیر( که جد هفتم مرحوم است)رئیس
یکی از قبیله های جهینه با بیش از پنج هزار نفر جمعیت بود .پدر مرحوم مردی صالح ،فقیه ،متصوف و معتقد
و نزد همه ی قبایل جهینه محبوب بود .وی طریقت تصوّف را از شیخ الطرقِ پر آوازه ،اسماعیل ابوضیف بر
گرفت .شیخ اسماعیل ابو ضیف از همان کودکی در مرحوم ،بزرگی و روانی گفتار را دید [به او امیدوار شد]
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و به محض اینکه فهمید مرحوم قرآن کریم را در سن کمتر از ده سال حفظ کرده است به پدرش دستور داد
که او را به االزهر شریف بفرستد تا جایی که او را در خانهاش بین فرزندان و خانوادهاش در طولون جای
داد .مرحوم تقریبا هفت سال مجاور األ زهر بود آنگاه به مدت چهار سال در سلک دانشجویان دارالعلوم
درآمد و در نزد بزرگانی چون شیخ حسن الطویل و شیخ محمود العالم و شیخ حسن النواوی و شیخ سلیمان
العبد و دیگر مدرسان فاضل ،فارغ التحصیل شد .بعد از فارغ التحصیلی از دارالعلوم در یکی از مدارس
ابتدائی مشغول به تدریس شد و هفت سال را در شهر سوهاج گذراند و آوازهاش بین حاکمان بزرگ و سران
پیچید و مجالسشان به خطبه هایش و قصائدش معطر گشت .وی از بین سران و حکام به طور ویژه عالمه
فاضل شیخ عبد الرحمن فراعه – خداوند به او طول عمر عنایت فرماید -را به دوستی انتخاب کرد .مرحوم

بسیاری از علم و ادبیات و اخالق نیکو و ویژگیهایش را از شیخ برگرفت.
سپس مرحوم به چندین مدرسه ی ابتدائی و دبیرستان منتقل شد تا اینکه به عنوان مدرس دیوان قضائی
انتخاب شد جایی که در پرورش گروهی از قضات -که اکنون از افتخارات مصر به حساب میآیند  -سهیم
بود .آنگاه اوضاع تغییر کرد و به عنوان مدرس در دارالعلوم شروع به کار کرد و در آنجا نور چشم و
روشنایی دل و شفای سوز درون عرفان بود .هنگامی که آتش انقالب استقاللطلبانه شعلهور شد به عنوان
یک ادیب سخنور و یک سیاسی فعال وارد جریان آن شد» ( مقدمة دیوان).
 -2انواع تناص
ارتباط موجود بین هر متن ادبی با متن دیگر یا همان بینامتنی ،انواع مختلفی دارد « .بکارگیری متون
پیشین در متون آینده به سه صورت انجام میگیرد که از آن به عنوان قانونهای سهگانة بینامتنی نام بردهاند.
قانون اجترار یا نفی جزئی؛ قانون امتصاص یا نفی متوازی؛ قانون حوار یا نفی کلی .این قوانین سه گانه
روابط بین متون را تفسیر میکند» ( .میرزایی)309 :4311 ،
نفی جزئی یا تناص اجترار:اجترار تکرار متن غایب بدون هیچ دگرگونی و تغییر است که در این نوع از
روابط بینامتنی ،مولف جزئی از متن غایب را در متن خود میآورد و متن حاضر ادامهی متن غایب است و
کمتر ابتکار و نوعآوری در آن وجود دارد( .سالم)74: 2005،
نفی متوازی یا امتصاص :این نوع از روابط بینامتنی از نوع قبلی برتر است ،در نفی متوازی متن پنهان به
صورتی در متن حاضر به کار رفته است که جوهر آن تغییر نکند .در این شکل از روابط بینامتنی  ،معنای
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متن غایب در متن حاضر تغییر اساسی نمیکند بلکه با توجه به مقتضای متن حاضر و با توجه به معنای آن،
نقشی را که در همان متن غایب ایفا می کند در متن حاضر نیز بر عهده دارد(.سالم2005،م)74:
نفی کلی یا حوار:این نوع از روابط باالترین درجهی بینامتنی است ،مولف در این نوع از روابط ،متن
پنهان را باز آفرینی میکند ،به گونهای که در خالف معنای متن پنهان به کار می برد.
 -3انواع تناص در شعر محمدبن عبدالمطلب
از نمونههای نفی جزئی یا تناص اجترار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شاعر میگوید:
و یا أیّها البحران کیف افترقتما

« و قد مرج البحرین یلتقیان» ( دیوان)295 :

وی در این بیت با استفاده از تناص قرآنی و آیة مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ (الرحمن )49/از دوستی خویش با
شیخ عبدالرحمن قراعه سخن میگوید .وی خود و عبدالرحمن را بسان دو دریا میبیند که با وجود جدایی
از هم همچنان باهم ارتباط دارند .شاعر متواضعانه خود را دریای شور و دوستش را دریایی با آب گوارا
دانسته است که در کنار هم زندگی کردهاند و اکنون با اینکه از او خداحافظی کرده است همچنان به هم
نزدیکند .شاعر در این بیت ،متن غایب را که آیهی شریفهای از سورهی الرحمن است بدون هیچ تغییری در
شعر خود آورده است.
وی در جایی دیگر دربارهی موالی متقیان علی بن ابی طالب چنین میگوید:
إذ الرّوحُ األمینُ ب« قم فأنذر»

أتـــی طـــه لـــیـــنــذرهم فقاما (دیوان)234:

شاعر از جوانیِ امام علی علیه السالم و اسالم آوردنش سخن میگوید از زمانی که ندا از سوی خداوند
توسط جبرئیل امین به پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم رسید که« :قم فأنذر» .وی در این بیت از آیهی
شریفه قُمْ فَأَنْذِرْ(مدثر )2/بهره برده است .شاعر پیش از این بیت میگوید:
غالمٌ یبتغی اإلسالمَ دیناً

و لمـــا یُـــعـــدُ أن بلغ الفطـــــاما ( دیوان)234:

در جایی دیگر میگوید:
فنحن المؤمنون « و کان حقا

علی الرحـمـن نــصر المؤمنینا ( دیوان)292:

شاعر این بیت را در مورد جنگ طرابلس که بین ترکها و ایتالیاییها رخ داد سروده است .وی در این
ابیات از تناص قرآنی بهره برده است .او میگ وید ما مسلمانان خداباوریم و بی تردید خداوند خداباوران را
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یاری میدهد .این بیت با این آیهی شریفهی « وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ رُسُالً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَیِّناتِ
فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذینَ أَجْرَمُوا وَ کانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنینَ (روم )15/تناص دارد.
یا در جایی دیگر میگوید:
فانفروا فانفروا إلیها خفافا

نحنُ أولیَ بذلک من کل رومی ( دیوان)279 :

در این بیت شاعر مردم مصر را به جنگ علیه غرب تشویق میکند و از آنها میخواهد همگی برای
استقالل بسیج شوند و برای جهاد خارج شوند .شاعر از آیهی  14سوره روم برای بیان خواستهی خود مدد
جسته است .که اشاره به این آیهی شریفهی انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقاالً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ
ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (توبه )14/دارد و در جایی دیگر میگوید:
إن العــــلــا من أجـــره

و لنعم أجــــر العاملین (دیوان )304 :

این بیت یکی دیگر از تناصهای اجترار است که با این آیهی شریفه تناص دارد :أُولئِکَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ
مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلینَ (آل عمران.)439/
در جایی دیگر میگوید:
فهو الصـــراط المستقــسیم

الدین و الذکر الحکیم (دیوان)300:

در این بیت ،شاعر راه مستقیمی را که پیامبر صلی اهلل علیه و آله به ما نشان داده است با استفاده از
تناص برای مخاطب توضیح میدهد که با این آیهی شریفه « وَ هَدَیْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (صافات )441/و
با آیهی « ذلِکَ نَتْلُوهُ عَلَیْکَ مِنَ الْآیاتِ وَ الذِّکْرِ الْحَکیمِ (آل عمران )71/تناص دارد .احمد مطر نیز در قصیدة
«الخالصه» از این آیة قرآن استفاده کرده است :انا ال ا دعو ... /الی غیر الصراط المستقیم /انا ال اهجو /سوی
کلِّ عُتُلٍّ و زنیم /و انا ارفُضُ أن /تصبح ارضُ اهلل غابة /و اری فیها العصابة ( مطر )47 :4999 ،که با دو آیة
«اهدنا الصراط المستقیم» و « ال تطع کلَّ حلّافٍ مهین ،همّازٍ مشّاءٍ بنمیم ،منّاعٍ للخیر معتدٍ اثیم ،عُتُلٍّ بعد ذلک
زنیم» تناص دارد .عبدالمطلب در جایی دیگر میگوید:
إن من یتلو الوری فی«هل أتی»

مدحه جل عن الشعر مقاما (دیوان)299:

محمد بن عبدالمطلب موالی متقیان علی علیه السالم را در این بیت مدح میکند و مقام او را بزرگتر از
آن میداند که در این ابیات بگنجد که اشاره به این آیهی قرآن دارد :هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ
یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً(انسان.)4/
یا در جایی دیگر از پیامبر صلی اهلل علیه و آله سخن میگوید:
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ـــه الذی علّم اإلنسان بالقلم ( دیوان)294:

که اشاره به این آیهی شریفه است :الَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ(علق.)1/
همچنین در رثای احمد پاشا تیمور میگوید:
أ رأیت کـیف شرابهم فی ظلها

کأس هناک مِزاجها الکافور ( دیوان)420:

شاعر از فضیلتهای او و جایگاه واالیش در قیامت سخن میگوید و برای اثبات فضیلت او از
ویژگیهای بهشتیان و جامهای شرابشان سخن میراند که اشاره به این آیهی قرآنی است :إِنَّ الْأَبْرارَ یَشْرَبُونَ
مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً (انسان.)7/
عبدالمطلب همچنین با استفاده از تناص نفی متوازی یا امتصاص میگوید:
شاعر النیل ،هل أتاک حدیث النیــ

ل و الدهرُ ذو سعود و نحس( دیوان)427 :

که اشاره به این آیهی شریفه است :وَ هَلْ أَتاکَ حَدیثُ مُوسى(طه.)9/

شاعر به جای لفظ"موسی" واژهی"النیل" را آورده است .وی این ابیات را در جواب شوقی که در تبعید

بوده ،سروده است .یا اینکه میگوید:
کذلک أحالم النبیین إن عفوا

فصفحٌ جمیل جامع و وفاء( دیوان)341 :

که با این آیهی شریفه تناص دارد :وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِالَّ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ
لَآتِیَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمیلَ (حجر.)17/
یا در جایی دیگر میگوید:
هناک زلزل قوم حین قال له

قم منذراً و بحبل اهلل فاعتصم ( دیوان)294:

که تناص با این آیات شریفه  :قُمْ فَأَنْذِرْ(مدثر .)2/و « وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْ داءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ (آل عمران )403/دارد.
شاعر در این بیت از دو آیهی شریفهی قرآن بهره جسته و با کمی تغییر و با حفظ معنای اصلی این دو
آیه را به کار برده است .وی همچنین میگوید:
مع اهلل باسم اهلل مجری رکائب

أقلتکما محفوفة بأمان ( دیوان)295 :

که با این آیهی شریفه تناص دارد :وَ قالَ ارْکَبُوا فیها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ
رَحیمٌ(هود)14/
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یا اینکه در جایی میگوید:
و الفـــلـک مـــــشـحونةٌ إلیه

فی البرّ تجری و فی البحار ( دیوان)94:

که با این آیهی شریفه تناص دارد :فَأَنْجَیْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ (شعراء.)449/
یا اینکه در جایی دیگر می گوید:
و یوزن بالقسطاس للناس کلُّ ما

جنوه فمرجوح هناک و راجح ( دیوان)72:

که با این آیهی شریفه « وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقیمِ »(شعراء .)412،تناص دارد.
یا در رثای مادرش میگوید:
حیثُ الحسانُ القاصرا

ت الطرف عینٌ فی الخیام

فی رفرف خضر یحیّــ

ــهـا الوصائـف بالسالم ( دیوان)259 :

که با این آیات شریفه تناص دارد :وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عینٌ(صافات .)11/مُتَّکِئینَ عَلى رَفْرَفٍ
خُضْرٍ وَ عَبْقَرِیٍّ حِسانٍ (الرحمن .)59/تَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَالمٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً کَریماً (احزاب.)11/
شاعر در این دو بیت از سه آیه استفاده کرده است و تقریبا همهی الفاظ این دو بیت از کالم وحی است.
وی در جایی دیگر میگوید:
سالم علیه منذرا و مبشِّرا

عن اهلل یتلوا فی األنام کالمه ( دیوان)297:

که تناص با آیهی شریفهی « وَ ما أَرْسَلْناکَ إِالَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشیراً وَ نَذیراً وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال
یَعْلَمُونَ(سبأ )21/دارد.
وی در جایی دیگر میگوید:
قبائل و شعوب ال یُعطّفها

إخاء صدق و ال قربی من الرّحم ( دیوان)271 :

که اشاره به این آیهی شریفه است :یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ
لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ (حجرات.)43/
عبدالمطلب میگوید:
و مَعاهدٌ نشر الحیاةَ بها الحیا

فالعیش أخضرُ و النعیم ظلیل ( دیوان)200 :

که با آیة « وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها أَبَداً
لَهُمْ فیها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ نُدْخِلُهُمْ ظِالًّ ظَلیالً (نساء »)75/تناص دارد.
وی همچنین میگوید:
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سبیال ثوی منها بأرفع منزل ( دیوان:

)205
که با آیة وَ جاؤوا عَلى قَمیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمیلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ
عَلى ما تَصِفُونَ (یوسف .)41/تناص دارد.
عبدالمطلب بعد از اختالفی که بین اسماعیل پاشا و برادرزادهاش محمد بک سلیمان افتاد از زبان
اسماعیل پاشا او را اینچنین سرزنش میکند:
اهلل فی الودّ و القربی فإن لها

حقّاً علی النّاس جاءَتنا به الکتبُ ( دیوان)1:

که اشاره به این آیهی قرآنی دارد :ذلِکَ الَّذی یُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ ال
أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِالَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فیها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ
(شوری.)23/
یا در جایی دیگر سلطة انگلیس را موقتی میداند و میگوید حق اشکار خواهد شد و باطل از بین
میرود:
إنَّ الــزمــــــان بأهله دول

حقٌ یجیء و باطلٌ ذهبا( دیوان)5:

شاعر برای اینکه مردم مصر را به مبارزه و مقاومت دعوت کند به آنها گوشزد میکند که سلطة انگلیس
موقتی است و چون بر حق نیست زود است که از بین برود و خودمان ادارة کشور را بدست گیریم .این بیت
اشاره به آیهی  14سورهی اسراء دارد :وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً (.)14
یا اینکه میگوید:
فی کل باب للهدایة و التقی

سعیٌ «ألحمدَ» بیننا مشکور ( دیوان)449 :

این بیت را در رثای احمد پاشا تیمور سروده است و در این تناص به جای عبارت"سعیکم"

عبارت"سعی ألحمدَ" را به کار برده است و بقیهی آیه را آورده است که با آیة « إِنَّ هذا کانَ لَکُمْ جَزاءً وَ
کانَ سَعْیُکُمْ مَشْکُوراً (انسان .)22/تناص دارد.
یا اینکه در جایی دیگر میگوید:
و یا فلکُ باسم اهلل مجراک أقلعی
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شاعر در این بیت از دو آیه در مصراع نخست بهره برده است ابتدا بخشی از آیهی  14و سپس بخشی از
آیهی  11سوره هود را آورده است « :وَ قالَ ارْکَبُوا فیها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحیمٌ
(هود.)14/و همچنین تناص با آیه :وَ قیلَ یا أَرْضُ ابْلَعی ماءَکِ وَ یا سَماءُ أَقْلِعی(...هود .)11دارد.
وی در جایی دیگر میگوید:
أنا لستُ نائمة؟ و هذی جنة

تدنو کأعجاز النخیل طِواال ( دیوان)497 :

که اشاره به این آیهی شریفه است :سَخَّرَها عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فیها صَرْعى
کَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِیَةٍ (حاقة )5/کرده است.
یا در جایی دیگر میگوید:
أهالً بشمس العال و سهال

نهارهـــــــا بالمنــی تجلّـــی ( دیوان)241 :

وی این شعر را برای بزرگداشت حافظ ابراهیم سروده است .شاعر در اینجا با کمی تغییر به آیهی شریفه
وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى(لیل .)2/اشاره کرده است.
یا در جایی دیگر میگوید:
و أقبل الدهر فـــــی ابتسام

به کـــــؤوس النعیم تـــمــــال ( دیوان)241:

شاعر تالش کرده است هم لفظ را با کمی تغییر و با لفظ جمع "کوؤس" بیاورد و هم از مترادف

"دهاقا"بهره بگیرد .که با این آیهی شریفه وَ کَأْساً دِهاقاً(نبأ .)31/تناص دارد.
وی در جایی دیگر میگوید:
تحیّتهم مالئـــکة کـــرام

و تقرئهم عن اهلل السالما ( دیوان)234:

که اشاره به آیهی شریفهی دَعْواهُمْ فیها سُبْحانَکَ اللَّهُمَّ وَ تَحِیَّتُهُمْ فیها سَالمٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعالَمینَ (یونس )40/دارد.
یا در جایی دیگر میگوید:
ألم أک مرحباً یومَ التنادی

إذا ما اللیث من فزع أالما ( دیوان)239:

شاعر در این بیت به یوم التنادی اشاره میکند که یکی از نامهای قیامت است.
که اشاره به این آیهی شریفه دارد :وَ یا قَوْمِ إِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ یَوْمَ التَّنادِ (غافر.)32/
یا در جایی دیگر میگوید:
و سقی خالدٌ و عامرٌ الرو
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که اشاره به این آیهی شریفه است :ال تَحْسَبَنَّ الَّذینَ یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا
فَال تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ ( آل عمران)411،
یا در جایی دیگر میگوید:
مصر بالد الملک و الفتوح

من عهد عاد و زمان نوح(دیوان)214 :

که این بیت شاعر با این آیهی شریفه تناص دارد :وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ
ثَمُودُ(حج)12/
کاربست تناص نفی کلی یا حوار در شعر شاعر نیز به ترتیب ذیل است:
قومٌ علی الجهل راحوا فی الضالل و أقـ

وام علی اإلثم و العدوان قد مردوا ( دیوان)11:

شاعر در این بیت به جای اینکه :تعاونوا علی اإلثم و العدوان را در شعر خود بیاورد با تغییری در الفاظ
تعبیر« و اقوام قد مردوا علی اإلثم و العدوان را آورده است که با این آیهی شریفه تناص دارد :وَ تَعاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ(مائده.)2/
در جایی دیگر شاعر میگوید:
تزاحم فی تعظیمه الثقالن ( دیوان)299:

إذا رفــــع الرحمن ذکراً لعبده

که با این آیهی شریفه تناص دارد« وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ » (شرح.)1/
وی همچنین میگوید:
و تعاهدوا ال ینقضون عهودها

فوفت لهم بالعهد و المیثاق ( دیوان)341/

که با این آیهی شریفه تناص دارد :الَّذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ (بقره.)25/
در جایی دیگر میگوید:
و ما کنت بدعاً إذ خلعت علی الدجی سهادی فبات النجم و هو أمامی ( دیوان)349:

شاعر در حقیقت "ما کنت بدعا" را در مورد خویش آورده است .در قرآن کریم خداوند بزرگ به
رسولش فرمان میدهد که  :قُلْ ما کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ .این بیت با این آیهی شریفه تناص دارد :قُلْ ما کُنْتُ
بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْری ما یُفْعَلُ بی وَ ال بِکُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ ما یُوحى إِلَیَّ وَ ما أَنَا إِالَّ نَذیرٌ مُبینٌ (احقاف.)9/
هنگامی که عدلی پاشا به همراه هیئت رسمی مذاکرهکننده با انگلیس برگشت عبدالمطلب اینچنین با
بهرهگیری از تناص اتحاد دو ملت را آیتی شگفت به شمار آورد:
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بین الممالک آیة عجبا ( دیوان)7:

ال و اتحاد األمتین جری

که به این آیهی قرآنی اشاره دارد :أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْکَهْفِ وَ الرَّقیمِ کانُوا مِنْ آیاتِنا عَجَباً (.)9
وی در جایی دیگر توتنخمون را مورد خطاب قرار میدهد:
توتنخمون أَعِد حدیثَک فی الوری

عَجَباً  ،فأمرُ بنی أبیک عُجابُ ( دیوان)1 :

که از این آیهی سورهی ص بهره گرفته است :أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَیْءٌ عُجابٌ ( )7و متن
غایب را بازآفرینی کرده است.
وقتی فواد اول پادشاه مصر از اروپا برگشت در استقبالش گفت:
وَ جموع تفیضُ مِن کُلِّ فَجٍّ

سابحات بین الربی و الرحاب ( دویان)42:

که اشاره به آیه  25سوره حج وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجاالً وَ عَلى کُلِّ ضامِرٍ یَأْتینَ مِنْ کُلِّ فَجٍ
عَمیقٍ ( )25دارد ولی شاعر آن را در استقبال از فؤاد اول پادشاه مصر بکار برده است.
یا در جایی دیگر می گوید:
یسیرون باسم اهلل تلقاءَ یثرب

فـــیــــاحـــبــــذا رکــــبٌ تلقّته یثرب

که اشاره به این آیهی سوره هود دارد :وَ قالَ ارْکَبُوا فیها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحیمٌ
(.)14
یا در جایی در مدح پیامبر بزرگ اسالم میگوید:
وَ یوزَن بالقسطاس للناس کلُّ ما

جنوه فمرجوح هناک و راجح ( دیوان)72 :

که از این آیه استفاده کرده است :وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقیمِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ
تَأْویالً (.)37
در جایی دیگر میگوید:
عزیزٌ علی اإلسالم نعیٌ بوقعه

یقومُ األسی بالمسلمین و یقعد ( دیوان)91:

که از این آیه بهره برده است :لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنینَ
رَؤُفٌ رَحیمٌ.توبه.421
شاعر در رثای شیخ سلیم البشری میگوید:
هذا فراقٌ و لکن ال مآبَ له
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وی با استفاده از آیة  51سورة کهف :قالَ هذا فِراقُ بَیْنی وَ بَیْنِکَ سَأُنَبِّئُکَ بِتَأْویلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً
(کهف )51/که اشاره به جدایی حضرت خضر نبی علیه السالم از حضرت موسی کلیم اهلل میکند ،از جدایی و
مرگ سلیمالبشری سخن میگوید.
او در جایی دیگر میگوید:
سنضربُ عنه الذکرَ صفحاً إذا وفی

لنا الدهرُ عهداً و الذنوبُ لها غَفرُ ( دیوان)401 :

شاعر این شعر را هنگامی که سعد پاشا از بازداشت اولش از پاریس برگشت سرود که اشاره به این
آیهی قرآنی است :أَ فَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحاً أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفینَ ( زخرف.)7/
یا اینکه میگوید:
فاسلک سبیلک فیها غیرَ ذی عِوَج

وَ انزع کما شئت صحَّ القوس و الوتر ( دیوان)443:

که اشاره به این آیهی قرآنی است :قُرْآناً عَرَبِیًّا غَیْرَ ذی عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ (/21زمر).
یا اینکه در قصیده «الحرب العظمی» در آغاز قیمومیت انگلیس بر مصر میگوید:
تبصّر خلیلی هل تری من کتائب

دلفن بها کالسیل من کلِّ مودق ( دیوان)497:

که اشاره به این آیهی شریفه است :الَّذی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى فی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ (ملک.)3/
یا وقتی که میگوید:
ألم تَرَ کیف استأصل الروس بغیُها

و مزّقها العدوان کلَّ ممزّق ( دیوان)495:

که با این آیهی شریفه تناص دارد :وَ قالَ الَّذینَ کَفَرُوا هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلى رَجُلٍ یُنَبِّئُکُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ
إِنَّکُمْ لَفی خَلْقٍ جَدیدٍ (سبأ.)5/
یا در جایی دیگر میگوید:
و لکــــــنَّ القرینَ السوءَ یلوی

فیقتضب األزمّةَ و الحزاما ( دیوان)219:

که اشاره به این آیهی شریفه است :وَ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَ ال یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْیَوْمِ الْآخِرِ
وَ مَنْ یَکُنِ الشَّیْطانُ لَهُ قَریناً فَساءَ قَریناً (نسائ.)31/
یا در جایی دیگر میگوید:
أال تبّت یدٌ بالغدر ثــــارت
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این بیت در مورد مولی الموحدین علی بن ابی طالب است که شمشیر خیانت بر او برکشیدند .شاعر بر
آن دستها نفرین میفرستد که اشاره به این آیه شریفه است :تَبَّتْ یَدا أَبی لَهَبٍ وَ تَبَّ(مسد .)4/مصطفی صادق
الرافعی نیز در شعر خود از این آیه به خوبی الهام گرفته است:
بنی الــشرق ایــن الذی بیننا

و بین رجال العال مـــــن نَسَب

لقد غابت الشمسُ عن ارضِکُم

الی حیثُ لــــــــو شِــئتُمُ لم تغِب

فإن کان هـــذا بِحـُکمِ الـزمان

فـتَبـَّت یدا ذا الزمانِ و تب ( الرافعی)93 :2001 ،

عبدالمطلب در جایی دیگر میگوید:
تبت یدُ األیام طال غرارُها

عن حق مصرَ و التَ حینَ منام (دیوان.)273 :

که اشاره به این آیهی شریفه است :کَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَ التَ حینَ مَناصٍ(ص.)3/
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نتیجه گیری
تناص در نزد ناقدان قدیمی عرب ،نیز جایگاه خود را داشته است و آن را با اسمهای مختلفش از جمله
اقتباس،سرقتهای ادبی و معارضات میشناختند.
پدیده تناص در دیوان محمد بن عبدالمطلب ،شاعر معاصر مصر ،نیز متبلور است .وی آیات شریفه را چه
از لحاظ مضمون و چه از لحاظ معنا در شعر خود به کار برده است و از بُعد لفظی این آیات را به خوبی و به
جا استفاده کرده است و علت این تناسب در اشعار و به کار بردن آیات قرآنی دو امر است :یکی اینکه شاعر
در ده سالگی قرآن را حفظ کرده است و دوم اینکه شاعر درس را در حوزهها ادامه داده و تا پایان با قرآن
کریم مأنوس بوده است .محمد بن عبدالمطلب از پدیدهی تناص هم در اشعار سیاسی و هم در اشعار دینی
بهره برده است .وی در اشعار سیاسی به منظور مبارزه با غرب و بازیابی استقالل مصر و بیرون راندن
مستکبران ،از بینامتنیت استفاده کرده و در اشعار دینی به منظور نشان دادن فضایل پیامبر صلی اهلل علیه و آله
و مولی الموحدین علی بن ابی طالب از آن بهره برده است .عبدالمطلب از هر سه نوع تناص نفی جزئی یا
تناص اجترار ،نفی متوازی یا امتصاص و نفی کلی یا حوار استفاده کرده و میزان بهرهگیری وی از نفی
متوازی یا امتصاص نسبت به سایر انواع تناص بیشتر است .شاعر تالش کرده است که حرمت آیات الهی را
هم در لفظ و هم در مضمون و معنا حفظ کند.
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انسانی دانشگاه باهنر کرمان ،شماره.27
 .15نامور مطلق ،بهمن ،)4319 (،ترامتنیت مطالعه روابط یک متن با دیگر متنها ،پژوهشنامه علوم انسانی،
شماره ،79ص .13-91
.
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