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 بینامتنیت قرآنی در اشعار حمید سبزواری

 القاسمو سمیح
 2دارفریبا قنبری گله،  1ایحمیدرضا زهره

 چکیده
ای ژرف و مقوله ،قرآن که کالم خدا است اثرگذاری

القاسم و سمیحاست.  و عربی گسترده در ادب فارسی

 ثرأمتقرآن کریم  الهاماتاز  اشعار خوددر  حمید سبزواری

ای و با بررسی خانهند. روش پژوهش به صورت کتابهست

 وهشژاست. ابتدا مبانی نظری پ اشعار دو شاعر اجرا شده

های شعار دو شاعر استخراج و تحلیلتنظیم و براساس آن ا

غلب اسبزواری  الزم به دست داده شد که حاصل نشان داد،

از قرآن مجید بهره گرفته ترجمه، برآیندسازی  هایروشبه 

برای خلق مضمون یا  هعمدبه طور گیری این بهره و است

گذاری تأثیردادن آگاهی و و نیز، نشان مطلب تأکیدو  تأیید

پذیری او از قرآن بیشتر از و میزان الهام است بیشتر

القاسم از آیات قرآن در مقابل، سمیح .القاسم استسمیح

اما این  ،واری کمتر بهره بردهکریم به نسبت حمیدی سبز

که آمیخته او چونان درهمذهن و ضمیر در اثرپذیری 

. اثرپذیری باشد« حل»پذیری او از نوع تأثیر موجب شده

بسیار در ظاهر  است که یهایاثرپذیری حل، جزءبه شیوه 

 اثرپذیری. شودنشان داده مینامرئی و کمرنگ 

همراه است که  های بیانی و بدیعیالقاسم، با زیباییسمیح

از بهترین نوع بینامتنیت شناخته شده و بدان بینامتنیت 

 گویند.انگیزشی می

 

ی نبینامت، شعر فارسی و عربی، بینامتنیت قرآن، :هاکلیدواژه

 .القاسم و سبزواریاثرپذیری پنهان، سمیحانگیزشی، 
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Abstract 
The sensibilityof the Qur'an,which is 

God’sterms,is aprofound and widespread 

subject in Persian and Arabic literature.Samih 

al-Qasim and Hamid Sabzevari inspired the 

Holy Quran in their poems.The present study is 

aimed to investigate the Qur'anic intertextuality 

in the poems of these two poets.This library-

based study was performed by investigating the 

poems of the two poets.At first,the theoretical 

foundations of the research were designed and 

based on which the poems of the two poets were 

extracted and the necessary analysis was 

performed.Theresults showed that Sabzevari 

often used Holy Quran by translation, a 

resuitingand this method was mainly based 

oncreating the content or confirmation and 

emphasis as well as indicating further awareness 

andsensibility, and his inspiration by the Qur'an 

is more in comparisonwithSamih al-Qasim.In 

contrast, Samih al-Qasim used less holy 

Qur'anic verses than Hamid Sabzevari;Thus, the 

creativity of Sabzevari in using God’s Words is 

less than that of Samih al-Qasimwith 

powerfulcreativity.Samih al-Qasim,in his 

sensibility,has overwhelmed and greatly 

reduced the adoption rate to minimal and in 

some cases to zerosince the Samih al-Qasim’s 

sensibilityis accompanied by recitativeand 

exquisite beauties as the best type of 

intertextuality called motivational 

intertextuality. 
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 مسئلهبیان مقدمه و 

ید، یکی از بنبی یهترد  ادب و معنوی های لفظیما

کالم خداوند که از  ،قرآن. فارسی قرآن مـجید اسـت

مصاحف  نازل و در طریق وحی بر پیامبر اسالم)ص(

 صورت متواتر به ما رسیده است.ده و بهشآوری جمع

ـــخنوران برای قرآن ـــلمانی که ب س زبان عربی ه مس

ــته ــرف هرگز کتاب ند،اوقوف داش ؛ نبوده مذهبی ص

ــیوی و یک  اینامهینیآ بلکه بـــرای زنـــدگانی دنـ

شا ب ستگاری آن جهانیه راهگ ست. ر قرآن در  بوده ا

صیات مــــذهبیش صو  شگرف هایویژگی ،کنار خ

را برای  و هسـت که پیوسـته آن دیگری نیز دارا بوده

ـــیان وپایان نیروی بی منبع صورته شعرا و ادبا ب  بـ

ـــشخور دل الوصول اخذ و اقتباس و انگیز و سهلآبـ

ــت هنرمندان برای خلق اثر هنری و  الهام درآورده اس

ستفاده می کنند. خویش از چیزی به عنوان ماده اولیه ا

ـــنگ ۀماد یه پیکرتراش، س نقاش بوم و  ب؛چو و اول

ها و... است. موسیقیدان، آالت موسیقی و نت و رنگ

نده  ـــ یب و نویس نیز برای خلق هنر و اثر هنری اد

ماد یه ۀخویش از  ـــود میاول نا ای س ما برد و آن ه

سازه ستم، در  1هنر سی سازه در یک نظام و  ست. هنر ا

نشیند و معماری زبان را خلق هنرمند می ۀنگاه خالقان

آفریند. در حقیقت، شعر و ادبیات کند و زیبایی میمی

م چیدمان  گون و در هر نوع و ژانری درگونه ۀبا ه

سازه خلق می ۀهنرمندان ست که شود. اینهنر گونه ا

سندگی  ۀشعر و چه در حوز ۀادبیات چه در حوز نوی

با زبان خلق می ـــوددر زمین زبان و  ما فراتر از  ،ش ا

شیند: زبان عادی و در جایگاه اثری هنری  می شعر »ن

دهد و در حقیقت، ای است که در زبان روی میحادثه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Art Article 

عر خود و با اثر هنری خود عملی شــعر با شــ ۀگویند

دهد که خواننده میان زبان شعری او در زبان انجام می

ـــاختارگرایان  - و زبان روزمره و عادی یا به قول س

ــاس می -چک: زبان اتوماتیکی کند. این تمایزی احس

تواند علل بســـیاری داشـــته باشـــد، عللی تمایز، می

شناخت. اتفاقاً شده و عللی غیر قابل  شعر  شناخته 

ــت که علت  یا حقیقی ــعری اس ــعر ادبی، همان ش ش

ـــاحات  تمایز آن از زبان مبتذل و معمول، در تمام س

ست شفیعی کدکنی، « قابل تعلیل و تحلیل نی (1385 :

 و اثرپذیری تا یمد هســتوهش درصــدژ(. در این پ3

ــعار دو شــاعر مســلمان  ــیوۀ اثرگذاری قرآن بر اش ش

سمیح سبزواری و  سم الایرانی و لبنانی،  سی را قا برر

ـــ ـــخ دهیم. ؤکرده و س پاس روش االت پژوهش را 

نادی و  ـــ گردآوری اطالعات این پژوهش از نوع اس

ستفاده از کتب و ای به طریق فیشکتابخانه برداری و ا

پژوهش های مقاالت مرتبط با موضوع است و پرسش

 به شرح ذیل است:

ــمیحح - ــبزواری و س ــم در بیان مفاهیم مید س القاس

 ؟اندات و مضامین قرآن بهره بردهخود از آی

ـــیوه - ـــبزواری و تــأثیرهــای ش پــذیری حمیــد س

 ونه است؟القاسم از قرآن چگسمیح

 

 پیشینة پژوهش

بارۀ  ثار تأثیردر تاکنون آ یات،  حدیث در ادب  قرآن و 

بســیاری تألیف شــده که هریک به نوبۀ خود ســهمی 

ـــزا در تعریف و تعیین جایگاه این منابع مهم و هب س

ترین اند. از جمله مهمدر ادبیات فارسی داشته سرشار

 توان به موارد زیر اشاره کرد:این آثار می
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ـــی تأثیر - تألیف علی  قرآن و حدیث در ادب فارس

نه :(1377اصـــغر حلبی ) تاب نمو هایی از در این ک

صر بالغی قرآن در خیال انگیزی و بالغت  کاربرد عنا

 است. شعری اشعار شاعران کالسیک پرداخته شده

ــی - ــعر فارس ــماعیل آذر  قرآن در ش تألیف امیر اس

به در بخش :(1394) تاب  پذیری تأثیرهایی از این ک

گو  از قرآن اشاره شده است. همچنین شاعران پارسی

صر بالغی از قرآن مت م نا ،ثرندأشاعرانی را که در عنا

 کند.هایی از اشعار آنان را ذکر میبرده و نمونه

یان و رجبی  - مد له1395)مح قا با عنوان ( م ای 

«  های ادبیات پایداری در اشعار حمید سبزواریجلوه»

گارش یداری کرمان ن پا یات  ند. کردهدر نشـــریۀ ادب ا

ــگران ــبزواری را در این پژوهش پژوهش ــعار س ، اش

رابر بررسی کرده و مفاهیم مبارزه و انتقاد، هشدار در ب

ــمن، توجهیبی ــبت به دش ــامح نس ها و دوری از تس

ری از تفرقه و اختالف را  در اشـــعار ســـبزواری دو

سعی دارد تا  صتی  شاعر در هر فر سته و  سته دان برج

ــات مردم را برمی ــاس ــعور و احس ــور و ش انگیزد. ش

ظلمجلوه چون،  ــایــداری  یزی، هــای ادب پ ت ـــ س

فشانی در اشعار سبزواری طلبی، مبارزه و جانشهادت

 بازتاب گسترده دارد.

ـــمی ) - هاش له1395محمودی و  قا با عنوان ( م ای 

بررســی مضــامین پایداری در شــعر محمد مهدی »

حمید ســبزواری « ســرود درد»و مجموعۀ « جواهری

ته ـــ یات تطبیقی نوش عات ادب طال لۀ م ند. در مج ا

پژوهشـــگران در پژوهش خود، به خاســـتگاه ایرانی 

ستیزی، دعوت به مبارزه علیه بودن هر دو شاعر، ظلم

یدوار کردن مردم د ـــت ظلم، ام گداش ر پیروزی، بزر

 اند.شهدا و ستایش آزادگی و سرزمین پرداخته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. dialogism 

القاســم، یحو آثار ســم یزندگ یبررســ ینۀزم در

هایبا رو ییهاپژوهش جام مختلف یکرد شـــده  ان

عناصــر  یقیتطب یلهای تحلنامهیاناســت. ازجمله پا

شعار س یحمس مقاومت در ا سن ح سم، ح و  ینیالقا

صر امینق شعر  (؛1389پور )زارع برمی، ی ضه در  انتفا

شاهسمیح سم ) مت ادبیات مقاو و (1389 ،حسینیالقا

، القاسم )ابویسانیسمیحفلسطین و بازتاب آن در آثار 
ها بازتاب توان اشاره کرد ودر این پژوهشمی (1389

ررسـی و نشـان میح بهای مقاومت در شـعر سـجلوه

 طالب باال، مقایســۀاما با توجه به ماســت، شــده داده 

اثرپذیری از قرآن در شعر این دو شاعر، پژوهشی نو 

 است.  و بدیع است که تاکنون تحقیق و بررسی نشده

 

 مبانی نظری

 پذیری از قرآنتأثیربینامتنیت و . 1

ــتم مطرح  ۀنظری ــتین بار، در قرن بیس بینامتنیت نخس

شـــناس بزرگ، دو شـــد و ریشـــه در مطالعات زبان

سور، دارد صورت ویژه به  ،سو اما باختین بود که به 

ـــئلـۀ بینـامتنیـت )هرچنـد خود هیچ گـاه چنین مس

با پرداختن به نظریۀ  ،اصطالحی را به کار نبرده است(

ـــان داد. 1وگوییگفتار و منطق گفت پس از  توجه نش

به جمع کردن آرا ـــتوا  یاکریس یات  و ءوی ژول نظر

را « بینامتنیت»سوسور و باختین مبادرت ورزید و نام 

یه را در هاد و این نظر حث ن ه بر این مب  1960 ۀد

ۀ میالدی تبیین کرد. بــاختین بــا مطرح کردن نظریــ

ـــت که گفته تأکیدها، مکالمه بنیاد بودن گفته ها داش

شان وابسته به آنچه پیشتر گفته شد و نیز معنا و منطق

سوی دیگران خواهد بود و  نحوۀ دریافت آتی آنها از 

ــخگوی گفتههزبان ــین آن دو در ا خود پاس های پیش
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 هایی را برخواهندمرحلۀ بعد خود برای دیگران پاسخ

نابراین، نمی ـــت که یک انگیخت. ب توان انتظار داش

گفته یک معنای واحد داشته باشد، بدون اینکه با آثار 

شد  . (36: 1389)آلن، « قبل و بعد ازخود در ارتباط با

گرایی نیز که با نام مکالمههمین نظریه مکالمه بنیاد، 

خوانده شد، پایۀ نظریۀ بینامتنیت شد که ژولیاکریستوا 

جه  ها متو عد به موضـــوع » شــــد.آن ب این منطق 

شناختی» سوم در شود و بهاثر وارد نمی« زیبا طور مر

شود. از سوی دیگر، این منطق سخن شاعرانه خفه می

سی سا صهبه یکی از ا شخ شود و ها تبدیل میترین م

: 1377)تودوروف، « یابدرداخت هنری خاصــی میپ

36). 

ست شعر نکتهفرمالی ای را مطرح ها در بحث از 

سئلۀ کلی کرده سبات میان متون ادبی»اند که م را « منا

ـــد. این پیوندهای درونی میان متون نیز پیش می کش

یک دوره، خواه از آن دوره به  های )خواه متعلق 

به پیروی از  فاوت( را امروز  بات »باختین مت ـــ ناس م

هنر همچون »خوانیم. این بحث، با مقالۀ می« بینامتنی

شان « شگرد شد. او در این مقاله ن سکی آغاز  شکلوف

شویم، اطمینان داد که هر چه بیشتر با دورانی آشنا می

ها و تصاویری که شاعر به کار برده یابیم که انگارهمی

قریبًا ت ،اســت )و به گمان ما ابداع خود شــاعر بودند(

ته عار دیگری وام گرف ـــ ند. بی هیچ دگرگونی از اش ا

سیم می صاویری که تر شاعران نه در ت کنند، نوآوری 

یافتنی است. اشعار  ،گیرنددر زبانی که به کار می کهبل

شــاعران بر اســاس شــیوۀ بیان، شــگردهای کالمی و 

مایز می کدیگر مت بان از ی ندکاربرد ویژۀ ز ـــو «  ش

مدی،  به آن در دورهکه  (58: 1384)اح عد  های ب

توان دریافت بینامتنیت انگیزشـــی گفتند. بنابراین، می

که غور شاعر یا نویسنده درآثار ادبی و فرهنگی زمان 

شــود اثری غنی و گرانقدر خود و گذشــته، باعث می

یات اریخ ادببراساس مشاهداتی که ما در ت»خلق کند. 

مان داریم، می کخود نان بگوییم  با اطمی ه هر توانیم 

سته -شعر ماندنی در  -به طور کلی هر اثر ادبی برج

ـــکلتاریخ ادب ـــل ش ای از گیری مجموعهیات، حاص

غلب چندین اهای یک نســل و تجربه ؛هاســتتجربه

فردوسی، استمرار کارهای امثال دقیقی  شاهنامهنسل. 

ست شفیعی کدکنی، « و قبل از دقیقی ا (1391 :386) 

های تصاویر و نقش هاواژهاز  شاعران با قدرت تخیّل،

ـا آیات و احادیثرنگارنگ می ـه ب  ،سازند و آنگاه ک

ـطوره ،کالم ،فلسفه ،تاریخ ـجوم و اس ـیزند،ن  ها درآم

ــازندمــــــی ایآمیخته گذار خواهد بود و تأثیرکه  س

غایت هنر نیز، همین اثرگذاری اســت. قرآن به عنوان 

ــم ــان ۀچش ــه جوش معرفت و کمال به عنوان  همیش

های متنی شاعران و نویسندگان قرار گرفته سرچشمه

ـهره»و  ـن ب ـیمهها گیریای ـرن سـوم آغاز از ن های ق

ــومی ــروده روزگار، هرچند از آن د.ش های کمی به س

 چیزی در دســت داریم به و اگردســت ما رســیده 

 ۀپراکنده و گســیخته اســت که داوری دربار ایاندازه

ستاز قر برداریهرهۀ بنحو شوار ا شواری  .آن د این د

شعر دری و بدان به دالیل نوپا ست بودن   که خاطر ا

و  چرخیدعشق و غزل می یا بر محور مدح و ستایش

شـــــته ها،این محورها و مایه  ؛با قرآن کمتر پیوند دا

ـــرا که با گذشت زمان و گسترش شعر فارسی و  زیـ

ــتفاده از ــتر به اس ــوعاتی که نیاز بیش  پدیدآمدن موض

یث حد برداری از این منبع ، بهرهداشــــت قرآن و 

شان نیز، شتری فراهم کرد. زمینه جو برخی از  مثالً بی

ـالکیان آن را حـرمت پنداشتند و گاهی به شکنی میم

 انجامید که ســیوطی درشــاعر می تکفیر و تفســیق

فاق» طاهر  «تلبیس ابلیس» در ابن جوزی ،«ات و میرزا
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صــــوفیه ــــدو علی که هر «االخیار حتفة»قمی در  ه 

)اقبال، « داندهکراین موارد اشــــاره  نــــوشته شده به

1367 :12.) 

 ترین عواملاساسی یکی ازتردید، قرآن کریم بی

 های فرهنگی از جملهفرهنگ و جلوه درگذار تأثیر

انـدک  کـه ایگونه به است. ادبیات فارسی بوده

ات ـو همزمان با حی زول قرآنـد از نـی بعـزمان

های این مبارک پیامبر اسالم)ص(، نشانه

های بزرگ فرهنگی و اجتماعی و اعتقادی دگرگونی

از لحاظ زبانی و  کرد. بروز آوریشگفت به سرعت

عـرب و  و نـویسندگان ادبی، ابتدا شاعران و خطیبان

گسترش نفوذ دین اسالم در ایـران و دیـگر  سـپس با

العرب، شاعران، ادبیان و ةور جزیرهای مجامـلت

این جریان  تأثیر تحت نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی

 شاعران و ادیبان ایرانی پس از» مواج قرار گرفتند.

پذیرش دیـن اسـالم، بـه کارگیری و استفاده از قرآن 

و حدیث را در شعر و کالم منظوم و مـنثور خـود به 

همت خویش  ۀشرعی وجه دینی و ثواب اعتقاد عنوان

، گوی سبقت را از مرور ساختند و در این مضمار، به

: 1382 نیا،)محسنی« همگنان عـرب خـود ربـودند

اگر »چنان عمیق شد که  کم اشتغال به قـرآنکم .(252

به  شنونده ،گفتمی ای از قرآنکسی حرفی یا کلمه

ک حـتی اگر ی یافت.هـمه آیه و معنی آن توجه مـی

تمام آیه و  عارف رفت،می به کار رمز کلمه از آن به

ای هرچند برای عده یافت؛محتوای آن را درمی

 «ترتیب الدول» به روایت .ماندمی پوشیده امر حقیقت

القادر  از خلیفه (421)متوفی  سلطان محمود غزنوی

نام او را در خـطبه بیاورد  خواست (422)متوفی  باللّه

 خواهم کرد که اگر محمود تهدید سرباز زد.و خلیفه 

ای خلیفه نامه بغداد را بر پشت پیالن بیاورم. سنگ

بوبکر  شدند. متعجب همه «.الم» فرستاد با مضمون

خلیفه بـه سـوره  من دانم! گفت: قهستانی حاضر بود.

ألم تر کیف فعل ربّک » :است کرده اشاره فیل

 مود نادم گشت و دیگرمح (.1/)الفیل «بأصحاب الفیل

و منزلت  تعظیم (.13:1374 ،)حلبی« ادب نگه داشت

تمام وجود  قرآن نزد ایرانیان به حدی بود که گویی با

لو أنزلنا هذا القرآن علی جبل » که: بـودند پذیـرفته

( 21/)الحشر «لرأیته خاشعا متصّدعا من خشیۀاللّه

قی در این موف ۀالبته هیچ شاعر و نویسند(. 16)همان: 

های هنرمندان قبل از داده شود که ازعرصه یافت نمی

خود استفاده نکرده باشد، ولی اساس آن است که 

 .شاعر آنها را روحی تازه ببخشند و ترکیبی نو دراندازد

شاعری که از جعبۀ خویش نگوید و پیوسته گرِد »

گاه تواناییِ سرایشِ شعِر سخنان مردمان گردد هیچ

و شاعر بعد از مهارت در شاعری اگر  ناب را ندارد

معنی غریبی شنید اجازه دارد از آن عبارت استفاده 

ولی نباید عیناً آن را بیاورد تا از تهمت انتحال و  ،کند

( و این 191: 1366)عنصرالمعالی، « سرقت مبرّا باشد

واقع همان بینامتنیت انگیزشی است که  در

 خوبی بیان کردهها پیش آن را به عنصرالمعالی سال

 است. 

 

 سبزواری حمید. 2

شهور به حم یممتحن ینسح سال  یسبزوار یدم در 

مســلمان و معتقد  یادر ســبزوار در خانواده 1304

، با وجود «عبدالوهاب»پدرش  .چشم به جهان گشود

ــادق ممتحنی هر  نابینایی و پدربزرگش مالمحمد ص

دو اهل شعر و ادب بودند. سبزواری اصول شاعری 

مان عنفوان کودکی و اوان  پدر آموخت. در ه را از 

هادت  ـــ یان ش ماه محرمی جر گانی در  ند لت ز دو
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ضرت علی سیار ح شعر درآورد و ب صغر )ع( را به  ا

ار گرفت. از این زمان شعرگفتن مورد تشویق پدر قر

غاز  جدی آ به طور  یت راه کررا  بدا مان  د و در ه

ستیزی شعر و شاعری، به دلیل روحیۀ آزادگی و ظلم

که داشـــت به مبارزه با رژیم پهلوی پرداخت و بعد 

ــعر  از جنگ ــد و بالندگی خود را در ش تحمیلی رش

شادمهر،  شان داد )ابراهیمی و  (. 64: 1389انقالب ن

سبزواری میاز  سرود های توان به کتابجمله آثار 

سپ، درد سپ، یدهسرود  به رنگ ،یاران یاد، یدهکاروان 

کرد.  و ... اشــاره یگرد یســرود ،آمده آمده دشــمن

ستاد سوتشاعر پ یسبزوار یدحم ا شک انقالب به  ی

سن و ب یلدل شنبه  یماری،کهولت  خرداد  22بامداد 

 گفت. را وداع یدارفان یسالگ 91در سن  95

 

 القاسمسمیح. 3

سـمیح محمّدالقاسـم یکی از شـاعران بزرگ معاصــر 

ست سطین و جهان عرب ا سلمان و  .فل از خاندان م

س  یمِ یازدهمرامه و متولد  ۀدر منطق یندروزی آل ح

 1992 ،شــهر زرقاء اردن اســت )القاســم در .م 1939

پدرش از افســـران ن19الف:  های(.  . بود مرزی یرو

 یو فرهنگ یعلم ییفضــا یح،ســم یخانوادگ یطمح

شت. ا شار از یندا سر ضای  و فرهنگ و ادب  علم ف

اســتعداد  ییدر تبلور فرهنگ و شــکوفا یمینقش عظ

فا کردوی ا ـــی ندان حس به علم و  یشدر گرا ین. خا

ست فرهنگ معروف شوای اشند. پدربزرگ پدریه  پی

مادری پدربزرگ  تا و  ـــ هل روس  ینتراش از بزرگا

سلمانان دروزی یفۀفقهای طا صدوق، « بود م (2000 :

ـــال (.315 ـــمیح بین س م. در  1945تا  1935های س

مدرســـۀ نصـــارای التین و مدرســـۀ ابتدایی رامه به 

 1948سال  تحصیل پرداخت. در خالل تحصیلش، در

ستم را  ای تلخ رویم. حادثه شونت و  داد و انواع خ

ــرائیلی تجربه کرد ــاور، « از جانب نیروهای اس )ابوش

تحصیالت متوسطه را بعد از این حادثه . (442: 2003

تر اسانطه در ناصره به پایان رساند و در مدرسۀ عالی

ـــال» پس از آن به آموزش 1957تا  1955های بین س

متوسطه در همین شهر مشغول شد. وی همچنین یک 

سال در موسکو به فراگیری فلسفه، اقتصاد سیاسی و 

ـــی پرداخــت ــان روس . (116: 1986)کنفــانی، « زب

سیس هاییشو گرا یادب یالتتما از همان  یحسم یا

ـــن نا او .بروز کرد ینوجوان ینس و  یهای ادبییتوا

عال ـــرکت در ف با ش  یهای فرهنگیتهنری خود را 

ــه و ــعرها  مدرس ــرودن ش ایفای نقش در تئاترها  س

شان سم« دادن سمیح در طول  (.21: الف/ 1992 ،)القا

اشـــته های مختلفی دحیات خود، مشـــاغل و فعالیت

ــغول بود،  ــت. او مدّتی به تدریس در مدارس مش اس

های سیاسی، توسط وزیر معارف ولی به دلیل فعالیت

اســـرائیل از کار برکنار و در منطقۀ صـــنعتی حیفا به 

های او (. عمده فعالیت22کارگری وادار شــد )همان: 

ها و مجالت متعددی از ا روزنامهب»در مطبوعات بود. 

له  حاد جم ید و االتّ جد یت ال مدیر کاری کرد و  هم

شت. در  سۀ هنرهای ملی در حیفا را بر عهده دا س مؤ

زمان تأسیس اتحادیۀ نویسندگان عرب و اتحادیۀ کل 

ــمیح  ــرائیل، س ــطینی در اس ــندگان عرب فلس نویس

)همان(. البته ســمیح « ریاســت آن را برعهده داشــت

ها یا دبیر وی نکه به صورت جدی به فعالیتقبل از آ

ست بود ضو حزب کمونی سی،  «آورد، مدتی ع )الجیو

ها378: 1997 بار عار انقالبی و  (. او  ـــ لت اش به ع

عال ـــ هاییتف ـــیس غالگر  یمرژ یهعل اشیاس ـــ اش

ستیصه همچنان  سمیح حال، ینشد. با ا یزندان یونی
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ــط ــرائ یندر فلس ــازش با اس امتناع  هایلیماند و از س

 .یدورز

آثار  ی،مختلف ادب هایینهالقاســم در زم ســمیح

دارد. تمام آثار او  ماندگاریمنظوم و منثور ارزشمند و

« ملةالقاسم الکا یحأعمال سم»در شش مجلّد با عنوان 

س به ست که چهار مجلّد آن مختص آثار  یدهچاپ ر ا

به ّد آن  ثار  منظوم اســــت و دو مجل ثار منثور )آ آ

شده نمایشی، داستانی و مقاالت( وی اختصاص داده 

 است.

 

 اصلیبحث 

ـــاعر از قرآن الهام گرفته اند و اثرپذیری هر هر دو ش

دو بیشــتر به صــورت باطنی و پنهانی بوده اســت. 

ــورت پنهان، یعنی  ــورت پنهان، بهاثرپذیری به ص  ص

شعر  حدیثی را در -یا تصویری قرآنی شاعر مضمون

پایه آیه یا روایتی  و یا سخن خود را بر خویش بیاورد

که  خود اشاره کند گیریکه بـه بهره ن بنیاد نـهد بـی

 کنیم:انواعی دارد و در ذیل بدان اشاره می

 

 گیریوام. 1

در این شـــیوه، که در زیرمجموعۀ اثرپذیری واژگانی 

با »قراردارد،  حدیثی  یا  یا ترکیبی قرآنی  مان واژه  ه

سیبی ببیند، به زبان  ساختار عربی خود، بدون آنکه آ

 (.16: 1386)راستگو، « یابدمیو ادب فارسی راه 

 

 برآیندسازی . 2

مه از قرآن ته می یک کل یب گرف با آن ترک ـــود و  ش

شیوه واژه یا ترکیبی بی»ند: کنمی آنکه خود به در این 

ــورت واژه یا ترکیب در قرآن آمده ــد، بر پایۀ ص  باش

ساخته  ستانی قرآنی  ضمون آیه یا دا مانند:  .شودمیم

ـــدن ـــابقه نومید نش ـــتگو، « از س (. 18: 1386)راس

ستانی  بر برآیندسازی پایه مضمون آیه یا حدیث یا دا

 سبقت، ید بیضا، مثل .شودمی ساخته حدیثی -قرآنی

سی، سی، دم عی سف، پیراهن نفس عی  کلبه احزان، یو

ــطوفان نوح آتش موسی، ــوح شتی، کـ  عمر نوح، ،نـ

 .نگین سلیمان، صبر ایوب ملک سلیمان،

ــاعر  اه ــعر، ش اکبر را در بیت خوش در این ش

ــتفاده از کلمۀ  ــانده و آن را با اس در نقِش « نغمۀ»نش

 است: الیه نشاندهمضاف

 ها  در ظالم شب خروش بام

 هادامـر انـد بـافکنیـرزه مـل 

 ود      ـربمی رـاکباهۀ ـنغم

 هاخواب نوشین از سر خود کام

 (1: 1368)سبزواری، 

ــیطان را با ترکیب  ــبزواری خطوات و گام ش س

شت ابلیس» شت کرسازی زیبا ترکیب« انگ ده و بردا

ـــت:  کرده آزادی از این آیۀ قرآن ارائه  ینَ الَّذِ یُّهَاأَ»اس

ـــَّ  َا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الش َانِامَنُوا ل خُطُوَاِت  یَتَّبِعْوَمَن  یْط

شَّ  ْضلُ اللَِّه  یَأْمُرُفَإِنَّهُ  یْطَانِال َشاء وَالْمُنکَرِ وَلَوْلَا فَ بِالْفَحْ

َدًا وَلَکِنَّ  یْکُمْعَلَ َدٍ أَب َا مِنکُم مِّنْ أَح َا زَک ُهُ م وَرَحْمَت

َشاءمَن  یُزَکِّیاللَّهَ َسمِ یَ سانى که  اى «:یمٌعَلِ یعٌوَاللَّهُ  ک

ـــپاى از پى گام ید،اآورده یمانا و  یدمنه یطانهاى ش

[ نهد ]بداند که یطانهاى شــهر کس پاى بر جاى گام

سند وامى شتکارى و ناپ ضل خدا او به ز دارد و اگر ف

شما نبود، هرگز ه شما پاک  یچو رحمتش بر  کس از 

[ خداســت که هر کس را بخواهد ینشــد، ولى ]انمى

ــگردانپاک مى ــد و خـ  داناست[ شنواىِ دا ]ست کهـ

 .(3)نور/

 

 از هر کران نقش خیانت آشکار است
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 انگشت ابلیس زمان هر سو به کار است   

 (171: 1368)سبزواری، 

 آور سحر است نشانکه پیغامقسم به فجر 

 که شب به بستر یلدای خویش محتضر است   

 مرگ ز سیمای او عیان بینم

 اش گران بینمنفس به سینۀ پر کینه    

 (244-246: همان)

 شکند قدرت پیکار شماپشت ستم می

 گسلد غرش رگبار شمازهره زهم می

 شکفدشما تا که به لب میغنچۀ تکبیر 

 ه زند مرغ دل از لذت گفتار شماـنغم

 (243)همان: 

ـــت که بخشـــی از آن،  غنچۀ تکبیر ترکیبی اس

است که با غنچه ترکیب  اثرپذیری از نوع ترجمه بوده

ــده و در مجموع اثرپذیری  ــازی را آاز نوع برش یندس

 است. ساخته 

 صبح روشن:

 روید  شبی که در دل آن شب سپیده می

 رویدمرا امید رهایی به دیده می

 داشت     صبح روشننشید مرغ که پیغام 

 روییدچکیده میز تار حنجرۀ خون

 (205: همان)

ــبزواری پرداختن به  از ــعر س نمودهای دیگر ش

ــت که در ــوع ظفر و پیروزی اس ــبح  موض ترکیب ص

 صادق نشان داده است:

 صبح صادق قدرت کاذب شکست    

 های دام اهریمن گسسترشته

 اهرمن اسیمه از میدان گریخت   

 تا کجا افتد گریبانش به دست

 (3: همان)

 

َّۀَأتَذکُرُ ر ... و الءالکُتْبِ و الزُّم هدو ع /رسِالج ن

ــتَبه... التَّارِیخْ صــۀَ...أتَذکُرُ ح /لوهالح ــتاذُ یش  /واألُس

ــبعه ــمات /فَینهانَا بِإص  ویزجرُنا:  /...عنِ اللَّفَتاتوالبس

َاألیام یانتَبِهوا/ ... وفییومٍمن َا  /کَفَ ناخَواء   ...تَلفَّتن فَزَلزلَ

ـــلُولَا /المقعدالغَالی ـــمش  ...و مرَّالدرس ... مرَّالدرس

 «  احالمولَمنَفهمسوی  / بِبِطءالعام

 (1/205القاسم: )سمیح

ــد ها و داری/ و زمان کتاب یادای زنگ را به ص

ـــاگردی باز دختر ها... و آنهمش  یارا/ ...آ ینونمک ی

ستاد را که به  یادرا به  یخکالس درس تار داری... و ا

از  /کردیم یپس با انگشتش ما را نه /کردیم شک ما

.../ و ما را سرزنش ها خنده به اطراف نگاه کردن ها و

کاف یکردم قت کن یکه:  ـــت، د .../ و روزی از یداس

 یبودن آن صـــندل ی... ناگاه خالیمکرد نگاه /روزها

که کرد/ و یزعز ـــو ما را ش باارزش  درس  کالس و 

به آرام گان و  گان لن  یگذشــــت...کالس درس لن

ـــت... به کندی  ـــال/ و ما جز رؤ یک گذش و  یاهاس

 «.یدیمنفهم یزیآرزوها چ

راست فرجام آدمیان مرگ و پس از آن قیامت کب

« آلخر آخره»القاسم در شعر خویش با واژۀ که سمیح

 است: آن را نشان داده

 /رْـالسریـکبِـأتقلبـومفَقـی  /کـأنآتیـاولتـح

 رـألحضَنَ /یـآتـأنْـاولتـح  /رْ ـاألخیـدقالنَّائیـالفَنـفی

 /رْـالضَّمیـفَیـفیمن  /راتـالحسـبِ  /وعـالمقطُـأسک

 ... /فَقیرْ لکنّنی  /کَمحاولت /حاولتأنْآتیک

ن حیاتی / سامحنی ـک عـذراً لموتـمعتَ  /حاولتأنآتیک

 .و اقسم لن اسامحهم الخر آخره

 (193-3/188: 1992)القاسم، 
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روزی که قلبت را  /یایمتالش کردم که نزد تو ب

شکافت ستر  س /یدر ب ست/ تالش  ین هتلدر واپ دورد

شم که بر /یایمکردم که ب سرت را به آغوش بک  یدهتا 

سرت شد/ با ش یدگاهدر تبع /هاح که  یدموجدان/ کو

ـــ /یایمنزدت ب ـــتماما ته /یدمچقدر کوش تالش  /یدس

که نزدت ب نده  /یایمکردم  تا پوزش بخواهم از ز

خاطر به  گت بودنم،  ند  /مر ـــوگ ...مرا ببخش/ س

 به بخشـــمشـــان!/ پسینم یامتق یانتا پا /خورمیم

ـــمت ما برخ ـــت من/ تو م /یزس چقدر  دانییدوس

 «.یمدوستت دار چقدر /دانییتو م /یمدوستت دار

 

 فردوس  .3

هاصـــ باکانَ ع وتُ ماً /اقَوِ ســـحوراًکانَ م /جِی ...نَغَ

هالف ـــأفلَتَ فاق یفردوس َا  /ناآ ـــابو لَفَّن  /ناأعماق یفانْس

 کما و /ناأشــواق نْم /دالخام زنناح نْم ذوۀٌجتَفاقَتفَاســ

شَ ذبالع وتُهاص /فُجأه لَأقب شَ  یتَال  ینا...تارِکاً ف /یوتَال

 /ارتَعاشاو نیناًح

ــائ ...   /یمــاالمحبوبواللَّحنَ الرَّخ رَوانْتَظرنــا الطَّ

ـــ /یبِ جناحاالغَ یالدقَد م ردوسِالفرُ...طائ  یدو النَّش

س ... کرَیصار ذ /ه.../ صار لَوعا... راحورالمسح احرُال

ــارنَجو وق لعدکب نْنحنُ م /یص ــَ ــیهدأْش  یونٌ و ع /یس

 «  یتَرنُو و تَند هدس

 (32-34 /1: 1992)القاسم، 

ــدا ــحورکننده و ن یبعج یشص  یرومندبود/ مس

ما پراکند/  یایدن در بود که فردوس ییهابود/ ...نغمه

ما را دربرگرفت و در اعماق وجودمان نفوذ کرد/ پس 

ــد/ پاره یدارخاموش اندوهمان ب آتش ای ازپاره ای ش

به ناگاه/  یش آمد،که پطور و همان /یاقماناز آتش اشت

ما  یانم و نابود شد/ ...و در یمتالش ینشصدای دلنش

ی برجای گذاشـــت/ ...و یلرزها یاق وو اشـــت یدلتنگ

 /ین شدیممنتظر پرندۀ محبوب و آهنگ خوش و دلنش

گســتراند/ و  یب...پرندۀ بهشــت بالش را به ســوی غ

 اشتیاق یک به تبدیل /...رفت ...افسونگرِ مفتون ۀتران

شد ...شد ایخاطره  /شد ما بعد از تو  /...نجوایی 

شتیاقی هستیم که آرام نمی و چشمان بیداری   /گیردا

 «.هستیم که منتظر و گریان است

 

 پذیری از نوع ترجمهتأثیر .4

 پذیری از نوع واژهتأثیر. 1-4

در این شیوه، شاعر از گردانیدۀ فارسی واژه یا ترکیب 

ـــتگو، د گیرمی و یا آیۀ قرآنی بهره (. 17: 1386)راس

ـــیوۀ ترجمه با التزام به متن عربی، ـــی ش  میانۀ روش

مۀ مۀ آزاد و روان اســـت ترج به لفظ و ترج . لفظ 

یات و احادیثبهره یا ترجمۀ آ در  گیری از برگردان 

این نوع از اثرپذیری، نویسنده به جای اینکه اصل آیه 

 ، آنخویش به کار گیرد ۀو نوشت کالم در را بـه عربی

 گرداند. به فارسی بر می را

 عزم دارم نشکنم پیمان خود را با رسول   

 عهد بستم نگسلم پیوند جان را از امام                 

 پایبندم  تا به حفظ خود یاران وطن    

 های عافیت بر من نگردد پای دامجلوه               

 (299: 1368)سبزواری، 

 ابیات زیر که برای شریعتی سروده سبزواری در

شریعتی باید از  صاص  ست، عقیده دارد خونبها و ق ا

شـــود. واژۀ قصـــاص و ابلیس که از  دشـــمن گرفته

واژگان قرآنی اســـت با برگردان فارســـی در شـــعر 

 است: گونه جای گرفتهسبزواری این

 ستانیم   ما خونبهای تو ز دشمن می

 ستانیمرزن میاز فرق این دیوانه گ

 ستانیم   داد دل از این دیو ریمن می
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 ستانیمستان، جان و سرو تن میزین جان

 (362: 1376)سبزواری، 

سروده سبزواری  ست که خدا   در جای دیگر،  ا

ســتایند و کافران و بزرگان دین، داد مظلومان را می و

 ظالمان را قصاص خواهند کرد:

 شهسواری ز دل گرد برون آید   

 هاکفش رایت آزادی انسان در

 داد بستاند و کیفر دهد و گیرد   

 هاداد این این ملت مظلوم ز خافان

 (293: همان)

ــمیح ــم نیز از واژهس های قرآنی برای بیان القاس

 مفاهیمی غیرقرآنی بهره جسته است:

ج یثُ،الغَ ادکج یاالغَ ادکال   /صـــلِ الو منَز یثُ، 

 «لم تجز و المدی موصدُ بالمدی /یتفارکَ الفَصلِ،و

 ( 2/567: ج1992)القاسم، 

مان  بارد، ای ز باران بر تو ن بارد،  باران بر تو ب

ۀ من پرداخت نشده و مسافت کفار یی،وصال/ و جدا

 «.استشدهو فاصله به مسافتی دیگر بسته

چون و چرای ملتی ســبزواری ســرســپردگی بی

 ستاید:مقاوم را در برابر ولی خویش می

 کم جلودار است بر هامون بتازیدح

 هامون اگر دریا شود از خون بتازید 

 بردن از حکم جلودار    فرض است فرمان

 گر تیغ بارد گو ببارد نیست دشوار

 (8: 1368)سبزواری، 

که  ته از مفهوم قرآنی اســـت  این شـــعر برگف

 فرماید: می

ُسوَل یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِ» یعُوا الرَّ

ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ

ْآخِِر  َّهِ وَ الْیَوْمِ ال ِالل ولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ب ـــُ َّهِ وَ الرَّس الل

نُ تَأْوِیالً ـــَ ـــان ای «:ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْس  یمانکه ا یکس

طاعت  یداآورده امر  یایو اول یامبرو پ یدکنخدا را ا

طاعت کن گاه در امریدخود را ا اختالف  ی. پس هر 

س یافتیدنظر  آن  یددار یمانا یناگر به خدا و روز بازپ

خدا و پ به  بدار یامبررا  بهتر و  ینا یدعرضــــه 

 (.59)نساء/ است ترفرجامیکن

نام و عملکرد در این اثرپذیری بهره گرفتن از 

صیت در این بیت،  .گیردمی جایهای قرآنی نیز شخ

 سبزواری به فرعون اشاره کرده است: 

 /هنگامی که پیکر نحیف بردگانش آماج بود

داشت و نه بر ها میشد اگر کاخی از دلرا چه می فرعون

 (11: 1368)سبزواری،  هادل

َا النَّبِیُّ » َا أَیُّه ِدِی َاه َافِقِینَ وَاغْلُْظ  ج َّارَ وَالْمُن الْکُف

 (.9)التحریم/« مْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُعَلَیْهِ

اى پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان 

ــت و چه بد  ــان دوزخ اس ــخت بگیر و جایگاهش س

 .سرانجامى است

 جهاد:

 با بذل جان از سعی خود حاصل گرفتی

 گرفتیخویش را کامل جهاداجر    

 (360: 1376)سبزواری، 

 تنگ بندید تنگۀ رزمگران را میان    

 هر که زبونی کند در خور پیکار نیست

 (282: 1368)سبزواری، 

 

 پذیری ترجمه از نوع مفهوم و محتواتأثیر. 2-4

مفاهیمی که از قرآن اقتباس شده و در شعر دو شاعر 

 است: به صورت پنهان، آشکار شده
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 حب وطن و محافظت خانه و کاشانه -

ستهیکی از  ضعات برج شعار مو سبزواری در ا ای که 

 پرستی است.دوستی و میهنکار برده، میهنخویش به

شه» حب »های ملی و دینی با طرح روایت تطابق اندی

قول شــارع مقدس و دین اســالم « الوطن من االیمان

های دینی سبب شد، تا ایرانیان عشق به میهن و آرمان

 (. 68: 1380)کاکایی،  «دهند نظر قرار را مدّ

 نهادیم    تاراج و باج و فتنه را گردن

 خفتیم غافل خانه بر دشمن نهادیم

 (6: 1368)سبزواری، 

ـــتی نیز، دروطن ـــع دوس ـــمیح بازتاب ااش ر س

ای گسترده دارد و این مفهوم الهی در شعر او به گونه

که شــائبۀ هر گونه  هنرمندانه و بدیع پردازش شــده

 است: حداقل رسانده اثرپذیری را به

ــینُثغَْْری ح یلَکف /یالقَلدع بِیبیح یا ــاس  یوفس

نیح فی و /ســاتینُب دریصــ  دع /بِیبِیح یا /یائلْأ ضــْ

یاًو یاًفَت ـــع ینیع یلَک ف /جمیالو قَوِ  یا... /ارأقمارأش

 نابِلْشَعرِی س یلَک ف بِیبیح

 ( 338-3/337)همان منبع: 

من  برایت در دهان /محبوب من، اندکی بازگرد

هاست/ و در ها و بستانام باغسه ره است/ و درسینه

های نر است/ ای محبوب من/ جوان و آغوشم گوزن

قوی و زیبا بازگرد/ برایت در چشـــمانم شـــعرها/ و 

هایی است ... / ای محبوب من، برایت در گیسوانم ماه

 هاست.سنبل

بلکه  ها،یدگاهنه تنها در تبع کندیم تأکید یحسم

ندینم فراموش وطن را یزن یآوارگدر دوران  . در ک

از  ییجدا ۀهای آوارگان همچون کبوتری نالاردوگاه

و عشق به وطن اراده و استقامت او  دهدمی وطن سر

 :کندیم یترا تقو

مأفونُ ها ال ـــمع ...أی َاس یاوإراده /ف  /صـــوترؤ

 ألحمام الزاجِلُالمنفیالینسیبِالد  ... /وزغاریدوالده

 ( 1/116: 1392، )سمیح القاسم

و اراده را/ و  یاای ابله... پس بشــنو/ صــدای رؤ

ـــان تبعهای تولد را.../ کبوترنامههلهله ـــدهرس  یدش

 کند.یرا فراموش نم ینشسرزم

 

 خبریهشیاربودن و پرهیز از غفلت و بی -

شند و سبزواری مردم را زنهار می دهد تا ظاهربین نبا

 به زخارف دنیوی دل نسپارند:

از عظیم  /رام ثالث مینــدیشدر عظمــت اه

 .(11: 1368)سبزواری،  کن ها یادتازیانه

سبزواری در شعر زیر، علی شریعتی را به لحاظ 

ست و از مرگ او ت ستوده ا شیاری  سف أبیداری و ه

 برد:خورد و حسرت میمی

 خفتی چرا ای روز و شب بیدار بوده  

 روشنگر این شامگاه تار بوده

 با خستگان خفته در پیکار بوده   

 شب تا سحر با رنج و محنت یار بوده

 (356: 1376)سبزواری، 

در این شعر، شاعر موضوعی قرآنی که بیدار بودن 

ای در و آگاه بودن اســـت را با برداشـــت آزاد به گونه

شانتأثیرشعرش جای داده که   داده پذیری را کمرنگ ن

ـــت حاظ محتوایی و مف ،اس به ل ما  ته از هومی واما گرف

 اه مجید است.کالم

 

 نکوهش نفاق و دورویی -

 مبادا آن نهال نفاق پاگیرد   

 که هر چه شرط کرامت بود ز ما گیرد

 (25: 1368)سبزواری، 
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 نکوهش اختالف و تشویق بر وحدت کلمه -

 دیوارها به فاصله در میان ماست خط زخم  

 دور زمان به کام دل دشمنان ماست زین مرز

 آن زمان رسید که دل همدمی ندید     

 اختالف که پیدا میان ماست

 (358: 1376)سبزواری، 

 بودن شهیدان زنده -

است در ابیات زیر که سبزواری برای شریعتی سروده 

 اند:کند شهیدان همیشه زندهبیان می

 هرگز نخوابد همچو تو دانای فردی   

 دانشوری، شورآفرینی، رهنوردی

 کوشی یکه مردی    ، سختگردی دلیری

 سازی، اهل دردینوازی چارهانسان 

 (358: 1368)سبزواری، 

شعار مفهوم زنده شهیدان در ا بودن و مانا ماندن 

ســمیح القاســم نیز بازتاب یافته اســت. ســبک او در 

ست. خالقیت او تأثیر سیار خالقانه ا پذیری از قرآن ب

شده تا  اجزای خوگر )معتاد( را در  شی موجب  چین

ـــیار گونه اثاین و تی جدید دهدأنو، هی رپذیری را بس

های . چنین بیامتنیتی به قول فرمالکمرنگ نشان بدهد

: 1384)احمدی، « بینامتنیت انگیزشــی اســت»روس، 

 ( و بسیار سزاوار تحسین است:65

بِیراً مؤمنا/ یا بلبالً غَنَّی عیا قَصفَ الحبِقِ الَّتی سطَعت »

شیداًمحزِنا/ ...یا میتاً لکنَّ صوتَک خالد علَی الکُونغُو نَ

فی صوتنا!/ یا میتاً لکنَّ روحک خالد فیروحنا!/ یا میتًا 

هَل  ْت أ عد أنْ أیقَظ نا!/ نَم ب لد فی دین خا َک  لکنَّ دین

 .«یاألس یف حوِکص عدنَم ب /یالکَهف منْومِ الضَّنَ

 ( 63-1/61 :1392 القاسم،)سمیح

که بوی خوش  ایو نازک پونه یفظر ۀای شاخ

ای که ترانه یای بلبل /کرد و اعتقاد پخش یمانرا با ا

ـــ ینغمگ ـــر داد/ ...ای کس یا که از دن یبر کونگو س

صدارفته ست/ ای  یتای، اما  صدای ما جاودانه ا در 

ته یاکه از دن یکســـ مارف حت ای، ا ما  رو در روح 

س ست/ ای ک و  ینای، اما درفته یاکه از دن یجاودانه ا

ــت/ بخواب  یدۀو عق دین رد اتیدهعق ما جاودانه اس

 یدارب را از خواب غم و اندوه ینانبعد از آنکه غارنشــ

 .ات در اندوهیداریکردی/ بخواب بعد از ب

 

 طلبیشهادت -

 به کوی دوست سرو جان به باد باید داد

 فنون عشق به فرهاد باید داد مرز اختالف

 (208: 1368)سبزواری، 

شاعر ا شعاری چنین،  شهید در ا شمیم خوش  ز 

سرخوش می شهادت  شوق و و  شور و  شود و با 

 گوید:طرب می

 شنوم   بوی یاس سپید می

 شنومعطر خون شهید می

 عطر جان عطر جبهه عطر عروج    

 شنوماز دیاری بعید می

 (35: همان)

شهادت را  سمیح القاسم نیز مقام شهید و ارزش

اما با بیان دیرآشــنا و دیگرگون تا حالوت  ،ســتایدمی

ـــت لذت مجدد را بر مفهومی دس یه و در فهم و  ما

ـــاعر از اینکه می ـــاند. ش ـــترس بنش بیند جایگاه دس

سرور شهیدان )قبر( پر ست، غرق در  نور و عریض ا

 خواند:د و آن را سزاوار مقام شهادت میشومی

صاهأخَذُوا االتِّج لَنْ تَری  /داًواح داًواح َضواوم /حیحال

 یء...أی شَ /وتهِمم یإل حیحاالتِّجاه الص داًأخَذواعائ نهمم

 .یأم ضَرِ نزِلٌ؟ م/یحتَرَی/ هو هذَا المکانُ الفَس

 (522-521 /3: 1392)سمیح القاسم، 
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گرفتند/ و  یشرا درپ یحدرســت و صــح یرمســ»

ند/ هرگز نم یکی یکی کهبیرفت ـــ ینی  ها  یکس از آن

س شان را در یربازگردد/ م سوی مرگ ست به   یشپ در

 /یعمکان گســترده و وســ ینا /بینییم گرفتند/ ... چه

 «؟آرامگاه یاخانه است 

 

 انتقاد از ظلم و بدپویگی -

ــتمی که از طرف بیدادگران و  ــبزواری از ظلم و س س

ـــرزمینش می قان در حق س نه ناالی ند، معترضـــا بی

 گوید:می

  این چه نظمی است که باشند نگهبانانش 

 هاخردان، دزدان و کشخانسفلگان، بی

 (387: 1376)سبزواری، 

ـــمیح نیز  ارزش ـــندد و آنان را ها را میس پس

هایی که مشــترک میان همان ارزش .داردســپاس می

سمیح دلتنگ زیبایی و ارزش ست.  شر ا های ابنای ب

یای در پشت زرق وبرق دنگوید: گذشته است. او می

ــم مدرن، ــفا و ص ــتن یمیتیص ــ. یس آن  ید،نه خورش

نه افق، آن  و گرم و پرفروغ گذشــته اســت یدخورشــ

سبزه سترده.   یگرها دسبز و گل یگرها دافق واال و گ

شته ن سرخ هایآن گل ستندگذ سمی ست  یح.  در ج

با ح ـــت و همچنان  هاس از  دلتنگی و یرتوجوی آن

 و رونق کجا رفته است: یباییآن همه ز پرسدیخود م

 یوأشقَ یوأسألُ نَفس /أَلْوأس یلَأسألُ نَفس یوإنّ

بألَم /رْوأضــج رْ؟/ ه یأنقَ یکُنِالعشــْ  بحالصــ لِو أنضــَ

ه أعلی و  األُفقُ یکُنِألَم  /رْ؟أغب ردالو لِأصـــفَرْ؟/ 

 أرحب/ ألمم تکن الشّمس أزهی و أقرب 

 (3/169 :1392 القاسم،)سمیح

و از  و من باید از خود ســؤال کنم و بپرســم/ »

شوم، کشم و دلتنگ میعذاب میخودم، در حالی که 

تر و سرسبزتر نبود؟/ آیا صبح پرسم/ آیا سبزه پاکمی

زرد و رنگ پریده شده است؟/ آیا گل سرخ غبارآلود 

تر نبود/ آیا شــده اســت؟/ آیا افق باالتر و گســترده

 «.تر نبود؟تر و نزدیکتر، درخشانخورشید با شکوه

چه ســمیح القاســم در جای دیگر این مفهوم را 

و درانداخته و شعری ـوتی نـه کسـالقانـا و خـزیب

 است:سامان خلق کردههب

 یذُکرُ أ /ندیانْ؟الســ یۀَالفَجرِ/ أُغن صــفورۀأتَذکُرُ ع

 /یلِولِ اللَّیأالنَبعِ/ ف ۀِنَعناع َْۀی / طَراوالرُّعاۀ القُدامعضب

َلَّ ب یذکُرُم /قِالخَالئ ینَهل ظ تحت  /یاألرجوانلدالو ن

 .(228 / 4: 1392، القاسمسمیح) القَناطرِ

ــک ســپیده»  ۀآورد/ تراندم به یاد می آیا گنجش

ــی به یاد  درخت بلوط را/ آیا از چوپانان قدیمی، کس

شمه را/ در آغاز می شادابی نعناع چ آورد/ طراوت و 

شــب/ آیا در میان مردمان باقیمانده اســت/ کســی که 

یاد آورد/ در زیر  به  گاهکودک ارغوانی را  و  هاگذر

 «.هاپل

 

 شمردن فرصت غنیمت -

 گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است  

 گوید که ما را وقت تنگ استچاوش می

 گاه سفر  آمد برادر گام بردار    

 چشم از هوس از خورد، از آرام بردار

 (5: 1368)همان، 

 است:و در جای دیگر این چنین سروده

ورطه نزدیک اســـت و ســـالمت را فرصـــتی »

اه بسی دشوار و طوالنی است/ شوق مقصد باریک/ ر
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ــۀ راه باد/ بیم  ــکوه لحظۀ دیدار/ رهروان را توش و ش

یدی  کار/ هیچ نوم بازوان از  باز دارد  بادا  نت م طوفا

ست مبادت از هجوم موج لطمه سنگین ا ها/ هر چند 

 زدن/ دریادالن را نیز شـــیرین اســـتســـینه بر دریا 

 .(21 )همان:

ست سم از د صت را گونهرفتن سمیح القا ای فر

اســـت که اثرپذیری را به کمترین حد دیگر ســـروده

ممکن نشان داده است و این نشان از قدرت خالقیت 

 شاعر دارد:

شَّ  یتُهاأ /اببِالب یالَّذ نِم لَعلَّه  ،...لَعلَّه /یخوخَه؟ال

ب و  یریپشــت در اســت/ ای پ یچه کســ.»! اب؛ الشــَّ

 ی جوان یدشا ید،...شا /ی؟کهن سال

 (3/291 :1392 القاسم،)سمیح

 و در جای دیگر پیری را چنین بر شمرده است:

 /قَلبِیتَمهلْ /منَاألهلْفیمنزلِالحزنِ /وصرت /کَبِرت

 وغم  /هرِمت /وضاقَتخُطای /تَرهلْ وصوتی

 (168 /3همان: )

شده شدهام پیر  سرای اندوه/ و  ضوی از  ام/ ع

شده است/ و گام  ضعیفیمقلبم به کندی زده/ و صدا

شته/ پ سخت گ شتنم  شده یربردا سالخورده  ام/ و و 

 ین.ام اندوهگشده ابری

که  «العود بطيئةالفوت  يعةسـر صةةةةةةةالفر»»حدیث 

ش نی دارد، توجه آیات و روایات را به غنیمت آقر أمن

 دهد.شمردن وقت نشان می

به  ـــعارش خطاب  ـــبزواری در برخی از اش س

 سراید:گرانه میمالمتخردان نازپرورد چنین کم

 مرز ایران جای مردان خداست  

 الستنی سرای سفلگان هرزه

 گو همه غوکان از این دریا روند   

 هر کجا خواب و خور است آنجا روند

 (257: 1368)سبزواری، 

 

 اندبدکاران با ابلیس پیمان بسته -

 خیمان   نامرد مردی از تبار سفله

 یماننامردمی را بسته با ابلیس پ

 شیرخیانت مادرش در کام کرده    

 نامش به فرمان قضا صدام کرده

 بازش به دامان خباثت پروریده    

 تکریتیان را ننگ دیگر آفریده

 (170: همان)

صلح با نابکاران اقتباس محتوایی از تعالیم  عدم 

شعار خویش آن  سبزواری در ا ست که  پرنور قرآنی ا

 است: را به کار گرفته

 ای خصم امان خورد و خوابت ندهیم  

 تا از دم تیغ تشنه آبت ندهیم

 از صلح مگو سخن که در پهنۀ رزم    

 جز برق سالح خود جوابت ندهیم

 (437: همان)

 است: یا در جای دیگر سروده

 نشینان ساحل بدانند  خوش

 تا که دریاست و این شور و حال است

 چشم سازی ز دریا ندارند    

 وساحل محال استسازش موج 

 ( 222: همان)

القاســـم در بیان مفاهیم مطمح نظرش از مســـیح

به عنوان مثال او برای  .مفاهیم قرآنی بهره جســته اســت

سرودن تکامل از آیاتی بهره جسته که به بهترین وجهی 

 است.  کارگیری صنعت تشبیه، تکامل را نشان دادهبا به
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 /یحکیأنَّهناکرِیاح /منْأجیالِ.../ نْأینَأتَیت؟

.../ تَتَسلَّلُ /وهناککَمایحکیبذره... / وهناکلََقاح

.../ إلَیالشَّمس /وتَشقُّالدرب /روحاًفیصخرَه

... /وهناکجذوراً /وهناکلقاحاً /یحکیأنَّهناکریاحاً

 (252 -253 /1392:1 القاسم،سمیح) متُمرِضبِالیأسل

ـــل ای؟ ... / ازکجا آمده» هایی که/ حکایت نس

کند که آنجا بادهایی هست/ و لقاح و پیوند است/ می

ای است/ کند بذر و دانهطور که حکایت میو آنجا آن

صخرهکه وارد می سیر را کند.... روحی را در  ای! / م

شید... / ... حکایت می /شکافدمی سوی خور کند به 

که آنجا بادهایی هست/ و آنجا لقاح و پیوندی است/ 

شه ستو آنجا ری ... که دچار بیماری یأس و  /هایی ا

ـــده ـــاره به آیۀ: و اه انبتکم من  .«اندناامیدی نش اش

تا با باتی از زمین  :االرض ن ما را چون ن ـــ خدا ش و 

 (.17 /برویانید )نوح

ــیح ــعیت مس ــم در جای دیگر، تغییر وض القاس

عل  با ف به بهترین « اعود»موجود را نیز  و تکرار آن 

و دیگرگونی را  نحوی نشـــان داده و به نوعی تکامل

 است: کرده بیان

ـــــــــــــأعـــــــــــودأمـــــــــــس  /س

ـــفَرْ ــالس ـــِمنَ ــالمطَرْ/أعودأمس  وأعود... /ویعودللغَیمِ

َالعواف من ـــِ عۀُ.../ أمس َاالمقطَّ یدین عۀُ /وتعودأ .../ الموز

ـــوالمقاهیوالمنازِلْ ناالجدیده /تُبنیالمدارِس ...  /تُبنیمدینتَ

  .وِزارات /فارات /إذاعات /صحف.../ صورملَونۀٌ

 (162- 161و  3/146: 1392 القاسم،)سمیح

سفرباز  شت/ به زودی از به زودی باز خواهم گ

و به زودی از ... گردد/و باران به ابر باز می /گردممی

گردد دســـتان گردم... / و باز میها باز میمیان طوفان

قطعه قطعه شـــدۀ ما/ و ]دســـتان[ تکه تکه شـــده و 

سه شده / ... مدر ها را ها وخانهخانهها و قهوهپراکنده 

شهر جدیدمان را میمی صاویری  سازد/ ...سازد/  ت

مه نا نگ / روز گار نهرن خا فارت ـــ ها/ س ها/ ها / رادیو

 .هاوزارتخانه

 

  گیرینتیجهبحث و 

یکرانی برخوردار اســت قرآن عظیم از چنان گســترۀ ب

نه از بشـــر معمولی  یدا کرا ناپ که غور در آن دریای 

ــت. قر ــت که در کنار ثقل آناممکن اس ن ثقل اکبر اس

ــر منزل نجات و  ــتی وجود آدمی را به س ــغر کش اص

سوق می ستگاری  گرفتن از آیات ناب و  دهد. بهرهر

سمانی در تار و پود وجود  مفاهیم متعالی این کتاب آ

تنیده شــده و هر مســلمان و آزاداندیشــی مســلمانان 

ست تا قامت رسای حقیقت قرآن را بیش از درصدد ا

سازدپیش جلوه شعر ایناز  .گر  رو، بازتاب قرآن در 

این اساس،  شاعران مسلمان بدیهی و واضح است. بر

شعار سبزواری و سمیح القاسم بررسی شد و معلوم ا

ـــاعر از قرآن الهام گرفته ـــد هر دو ش و هر دو اند ش

ــاعر نگاه عمیق و بینش  ــتواری نســبت به قرآن اش س

القاسم دارند. سهم اثرپذیری سبزواری بیش از سمیح

است و البته هنرمندی و خالقیت سمیح القاسم بیشتر 

سمیح ست. در اثرپذیری پنهانی  سبزواری ا سم از  القا

 است.  تر عمل کردهاز سبزواری موفق
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