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چکيده
عبدالوهّاب البیاتی (متوفّای  9111م) یکی از شاعران بزرگ و نامدار جهان معاصر عررب بره شرمار مریآیرد او در
بخشی از آثار و سرودههای خود تحت تأثیر بزرگران شرعر و شخصریّتهرای تراریخی ایرران بروده اسرت از میران
شاعران معاصر عرب ،وی بیشترین توجّه را به ایران داشته و اندکی قبل از مرگش به ایران سفر کررده اسرت ایرن
سفر کوتاهمدّت ،نتایج و بازتاب گستردهای در شعر او داشته است او از شهرها و شخصیّتهای ایرانری بره عنروان
نمادی برای بیان دردها و استبدادی که بر جامعره اش سرایه افکنرده اسرت بهرره مریبررد و آنچره را در دل دارد بره
کمک این نقابها به تصویر میکشد البیاتی از شخصیّتهایی چون خیّام ،سهرودی ،حافظ و از حالّج بره عنروان
شخصیّتهایی آرمانی برای بیان رنج انسان امروز یاد میکند و از میران شرهر هرای ایرران نیرز از نیشرابور  ،تهرران،
شیراز و اصفهان مکرّر یاد میکند؛ چراکه میان آنها و وطرن سرتمدیدخ خرود شرباهتی برینظیرر مرییابرد در ایرن
مقاله ،تالش شده است تا چگونگی این تأثیرپذیریها توسّط عبردالوهّاب البیراتی از نرامهرا و شرهرهای ایرانری بره
نمایش گذاشته شود
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،عبدالوهّاب البیاتی ،فرهنگ و ادب ایرانی ،نقابها و نامهای ایرانی
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 .2پيشگفتار
ادبیّرات تطبیقری ،دانررش جدیردی اسرت کرره از رابطرۀ فرهنرگ و ادب میرران ملّتهرا و تأثیرپذیریشرران از
یکدیگر سخن میگوید ادبیّات تطبیقی در فرانسره ،آمریکرا و سرپ

در اروپرای شررقی شرکل گرفرت

(الخطیب )999 :9111 ،در نگاه پژوهشگران مکتب تطبیقی اروپای شرقی ،جامعره از یرک زیرسراخت و
یک روساخت شکلگرفته است واقعیّتهای اجتماعی و سیاسی ،زیرساخت جامعره هسرتند و ادبیّرات و
هنررر روسرراخت آن زیرسرراختهررای جامعرره ،تررأثیر انکارناپررذیر و چشررمگیری در چگررونگی پیرردایش و
شکلگیری ادبیّات و هنر جامعه دارند در این رویکررد ،ادبیّرات و جامعره پیونردی ناگسسرتنی دارنرد؛ از
همین رو اگر شرایط اجتماعی در چند کشور همانند باشد ،ایرن شرباهت اجتمراعی سربب پیردایش انروا
ادبی مشترک میشود و قومیت و زبان ،جایگاهی در پژوهشهرای تطبیقری نردارد (سرعید جمرالالردّین،
 )22 :9381میان ایرانیان و اعراب از زمانهای گذشته رابطۀ متقابل وجود داشته است؛ به طوری که زبران
و ادبیّات فارسی تحت تأثیر زبان و ادب عرب قرار گرفته و زبان ،فرهنگ و ادب عربی نیرز از فرهنرگ و
ادبیّات ایران متأثر گشته است این رابطه ،در دورخ معاصرر هرک کرک و بریش حفرظ شرده اسرت در میران
شاعران معاصر عراق ،شاعران بزرگی مانند جمیل صدقی الزّهاوی ،احمد صافی النّجفری ،محمّرد مهردی
السریاب ،از فرهنرگ ،زبران و ادبیّرات فارسری ترأثیر بسریار
الجواهری ،عبردالوهّاب البیراتی و بردر شراکر ّ
پذیرفتهاند (محمّدی )228 :9332 ،در اینگفتار ،سعی و ترالش نویسرندگان آن اسرت ترا جلروههرایی از
نفوذ فرهنگ ،نمادها ،زبان و ادبیّات فارسی در شرعر عبردالوهّاب البیراتی ،شراعر برزرگ عرراق و جهران
عرب معاصر مورد بررسی قرار گیرد
این تحقیق بر اساس پژوهش کتابخانهای و از طریق فیشبرداری صورت گرفته است و امیرد مریرود کره
در پایان کار اهداف و نتایج حاصل از آن به دست آید
 .2-2پيشينة پژوهش

تاکنون در زمینۀ تأثیرپذیری عبدالوهّاب البیاتی از فرهنگ و ادبیّات ایران کک و بریش کارهرایی صرورت
گرفته است :مانند مقالهای مقایسهای میان البیاتی و اخوان شاعر معاصر ایران به نام «دغدغههای اجتماعی
شعر عبدالوهّاب البیاتی و اخوان ثالث» به نگارش فرهاد رجبری اسرتادیار و ع رو هیرأت علمری دانشرگاه
گیالن ،مقالهای با عنوان «مشعلهای نور جان میسپارند» که توسّط موسی بیدج نگاشته شرده اسرت و بره
بیان سخنرانی عبدالوهّاب البیاتی در تاریخ  9338/1/99در مورد ایران پرداخته اسرت مقالرهای برا عنروان
عبدالوهّاب البیاتی و حافظ شیرازی توسّط اسرتاد احمرد پاشرا زانروس دانشریار دانشرگاه برینالمللری امرام
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خمینی (ره) قزوین به رشته تحریر درآمده است و در آن به وجوه مشترک شعری این دو شاعر ایرانری و
عرب پرداخته میشود نمونهای دیگر مقالهای تحت عنوان «قنا حالّج در شعر عربی معاصرر» اسرت کره
به طور نمونره از اشرعار عبردالوهّاب البیراتی بره عنروان شراعر معاصرر عررب در کنرار اشرعاری از صرال
عبدالصّبور نام برده میشود این مقاله توسّط دکتر کبری روشنفکر ،اسرتادیار دانشرگاه تربیرت مردرّس بره
رشتۀ تحریر درآمده است همچنین ترجمۀ آثار او از قبیرل فعّالیرتهرایی اسرت کره در مرورد ایرن شراعر
گرانقدر صورت گرفته است ولی متأسّفانه این کارها آنطور که باید و شاید وافی بره مقصرود نبودهانرد
لذا بر آن شدیک این موضو را به طور دقیق و علمی بررسی نماییک
عبدالوهّاب البیاتی از سردمداران شعر معاصر عرب است که در اواخرر حیرات ادبری خرود بره عرفران
متمایل شده و خصوصاً تمایل فراوانی به ادبیّات عرفانی ایران از خود نشران داده اسرت؛ بره ویرژه آنگراه
که قصد سرودن عاشقانهها را دارد:

تالد ِالت ّدِيَ /ک تا ِ َ تا
إصنَع اِلی الناس یئِ ُّن راویاَ /
قال جاللال ّدین« /شریین» یا حبیبتي شتریین /النتاَی َک تی َتن قَ یتف /ق ِ
ِ
قال جاللال ّدین (البیايت ،8002 ،ج )524 :1
ننیَ /
الس َ
ّ
ترجمه :بشنو از نی چون حکایت میکند /جاللالدّین گفت /:شیرین ای دلدار من /نی حکایت میکنرد از راهری/
شناور در خون /حکایت میکند هک چون روزگار /جاللالدّین گفت

عبدالوهّاب البیاتی که تمام عمر در آرزوی دیدن مدینههای فاضلۀ شیراز و نیشابور بود ،اندکی پریش
از وفاتش به ایران آمد و مدّتی را در ایران گذراند او به بسیاری از شخصیّتهای شعر ،عرفران ،فلسرفه و
حکمت ایران؛ از جمله فریدالدّین عطّار ،حالّج ،موالنا ،عمر خیّام ،حافظ ،شرم

تبریرزی و سرهروردی

عشق میورزید تنها در یک دفتر شعریِ او با عنوان «الّتي یت يت وی یت يت» آنکه میآید و نمیآید 92 ،برار از
نیشابور و به همین اندازه هک به مناسبتهای مختلف از خیّام نام برده بود او مجموعه شعری دیگر بره نرام
«قمر شیراز» در تأثیرپذیری و ارادتش به حافظ دارد که به وسیلۀ عبدالرّضا رضرایینیرا بره فارسری ترجمره
شده است
 .1-2مختصری دربارة عبدالوهّاب البياتی

«عبدالوهّاب البیاتی ( ،)9111-9129جهانیترین شاعر معاصر عرب و از نخسرتین پیشرگامان شرعر امرروز
است وی دورخ آموزش متوسّطه را در بغداد به پایان برد و در سال  ،9121پ
رشتۀ زبان و ادبیّات عرب در دانشسرای عالی بغداد ،به تدری

از فراغرت از تحصریل در

و نویسندگی در مطبوعات اشتغال یافت؛

امّا به سبب فعّالیتهای سیاسی در سال  9321از کار اخراج و بازداشت شد سرانجام بره سروریه ،بیرروت
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و قاهره رفت و بعد از انقالب ژوئیۀ  9128به عراق بازگشت به مدّت  9سال در شروروی اقامرت کررد و
بعد از مدّتها دوری از وطن به عراق بازگشت البیاتی مبارزی آزاده بود و عرالوه برر تبعیرد و آوارگری
دائک ،دستکک دوبار از او سلب تابعیت شده بود شهرت او جهانی و پیوندهای او با بزرگان شرعر و ادب
جهان هکچون ناظک حکمرت ،نررودا ،اوکتاویوپراز ،رافائرل آلبرتری ،رسرول حمزاتروف ،مرارکز و یاشرار
کمال معروف است» (اسوار)989 :9389 ،
اصوالً اعالم و شخصیّتهای تاریخی ،ادبی و فرهنگی ،جایگاه ویژهای در شرعر و آثرار عبردالوهّاب
البیاتی دارند (بیدج )992 :9338 ،بسیاری از اشعار او به زبانهای زنردخ دنیرا از قبیرل انگلیسری ،آلمرانی،
فرانسه ،اسپانیایی ،روسی و فارسی ترجمه شدهاند؛ مثالً دفتر شرعر «اشتاار ي املنفتی» بره زبران ازبکری« ،قمرر

أخ رر» و «ق یتتف الا یت » برره زبرران روسرری« ،أِتتاریف َّ همت » برره زبرران چینرری ترجمرره گردیررده و بسرریاری از
کتابهایش هک چندین بار تجدید چاپ شدهاند (البیاتی ،2118 ،ج  )93 :9کتراب حماک ت ي نیستاِرر تنهرا
نمایشرنامۀ البیرراتی اسررت شرراعر در ایررن نمایشررنامه برررای بیرران دیرردگاه خررود نسرربت برره اوضررا زمانرره و
سردمداران وقت ،نقاب عمرر خیّرام را برمریگزینرد و افکرار و ترأمّالت خرود را دربرارخ عشرق ،زنردگی،
مرگ ،مفهوم عدالت و انقالب ،از زبان او میگوید (محمّدی به نقل از اربوس ایوسو)928 :9311 ،
دکتر احسان عبّاس ،دربارخ قصاید البیاتی و تجربۀ شعری و منحصرر بره فررد برودنش در برین شراعران
جدید عراق ،کتابی را با عنوان بتدالرّّا البیتايت وال ّمتا الا اقتا ترألیف کررده اسرت (بی رون)92 :9113 ،
دکتر شفیعیکدکنی در کتاب شعر معاصر عرب ،بخشی از شعرهای عبردلوهّاب البیراتی را تحرت عنروان
«آوازهای سندباد» را ترجمه کرده است او در این کتاب ،مقدّمۀ جامعی هک دربارخ سربک شرعری بیراتی
نگاشرته اسررت عرفران غریفرری مجموعره شررعرهای «تبعیرد» و «چشرمان سرگان مرررده» و یوسرف عزیررزی
بنیطرف هک پارهای از اشعار او را در کتاب «آوازهای خون» به فارسی ترجمه کردهاند از ویژگریهرای
شررعر بیرراتی ،گسررترش در حرروزههررای مختلررف اسررت او در زنرردگیش دغدغ رۀ آزادی داشررت بیشررتر
شخصیّتهای او در رؤیاهای بازگشت به سر میبرند وی هک در سرودن مجموعرههرای شرعری پرر کرار
است و هک در اشتغال به امروری چرون ترجمره (ال ّراوی 1 :9381 ،و  )91شرعر بیراتی هرک چرون گرروه
گستردهای از شاعران معاصر عرب ،غالباً سراسر اندوه ،غک و عاطفه ،مبارزه و آرمانگرایی است
از جمله عوامل مؤثّر بر شعر البیاتی ،میتوان بره میررا شرفاهی عررب اشراره کررد؛ یعنری ترانرههرا و
قصههایی که او از زمان کودکی شنیده بود او میگوید« :ترانههای کشاورزان و قصّههای مردمری رایرج
در روستا ،اوّلین عامل شکوفایی شعر من بودند » (البیاتی)222 :9113 ،
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 .1پردازش تحليلی موضوع
 .2-1عبدالوهّاب البياتی و فرهنگ و ادبيّات ایران
بیاتی از شیفتگان فرهنگ و تمدّن ایرانی است و شاید در میان شاعران و نویسندگان عرب ،کمترر کسری
را بیابیک که اینگونه ،نمادهای فرهنگی و تاریخی ایران را در شعر خود به کار گرفتره باشرد .بیراتی بررای
اوّلین بار ،در تابستان  9338به ایران آمد تا سرزمینی را که دهها سال در رؤیاهای شعریش ح وری سربز
داشت ،از نزدیک ببیند؛ سرزمین سهروردی ،عطّار ،شم  ،موالنا و حرافظ را ایرن دیردار اوّل ،چنانکره
به خود او الهام شده بود ،سفر آخر او نیز بود و دو یا سه هفته بعد ،در سروریه از دنیرا رفرت (رضرایینیرا،
« )8 :9381ماه شریراز» ،نظرری بره کتراب «الطّراستنی حتالّج»« ،محاکمره در نیسرابور» ،رنجهرای فریدالردّین
عطّار ،تصویر جوانی سهروردی و بازخوانی دیوان شم

تبریزی ،تنها چند عنوان برگرفتره از کتابهرا و

شعرهای او هستند
وی پ

از ورود به ایران گفت« :این نخستین سفر من بره کشروری اسرت کره در سرالهای کرودکی

آرزوی دیدنش را داشتک و شاید هک آخرین دیردار مرن از ایرنجرا باشرد وقتری بچّره برودم ،خانرۀ مرا در
نزدیکی مرزار (عرارف برزرگ) عبردالقادر گیالنری در بغرداد برود تابسرتانها اطرافیانمران بره ایرران سرفر
میکردند و در بازگشت ،برای ما از طبیعت ،از مردم ایرران و از زیباییهرا و خوبیهرا سرخن مریگفتنرد؛
البتّه آنها به اقت ای گرایششان سخنی از ادبیّات به میان نمیآوردند اوّلین برخورد من با ایرران در دورخ
ابتدایی بود که من ترجمۀ شعر عمر خیّام را بره عربری خوانردم و شریفتۀ ایرن شراعر شردم؛ امّرا بعردها کره
انگلیسی یاد گرفتک و خیّام را به انگلیسی خواندم ،دریافتک که بیش از  21ترجمۀ گونراگون از شرعر خیّرام
به زبان عربی وجود دارد؛ امّا هیچکردام رو شراعر را منتقرل نمریکردنرد همران ترجمرۀ فیترز جرالرد را
برگزیدم؛ چراکه او توانسته است رو گریزان و سررگردان شراعر را پیردا کنرد بعرد از خیّرام ،در همران
دوران کودکی ،موالنا را در کتابخانۀ پدربزرگک پیدا کردم به ایشان گفتک برای من شر بده کره او چره
گفته است؛ امّا پدربزرگ میگفت این متون شر پذیر نیستند اینها متون معجزهآمیزی هستند کره فقرط
باید خواند و درک کرد نه به آن افزود و نه باید از آن کاست» (بیدج)992 :9338 ،
امّا ،البیاتی اوّلین کسی بود که واژخ نقاب را در کتاب خاطراتش تجربۀ شعری من به کرار بررد و ایرن
اصرطال برره یکرری از اصررطالحات رایررج در نقررد معاصررر عربرری تبردیل شررد (عبّرراس )231 :9381 ،وی
نقابهای خود را از میان نمادها ،اسطورههای عشق و بیمرگی ،سرکشی و عصریان ،رسرتاخیز و انقرالب
برمیگزیند و از رهگذر اسطورههرای کهرن شررق ،یونران و شخصریّتهای برجسرتۀ صروفی و دینری ،بره
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نقابهای خود رهنمون میشود انتخابهرای او بیرانگر تلفیقری هماهنرگ از تمرایالت شراعرانه و بیرنش
ژرفاندیش وی بودند نقطۀ عطف او و نمادهایش ،سرکشی و عصیان و دستیابی بره رهرایی از رهگرذر
انقالبیگری هستند (فوزی )222 :9383 ،ویژگری اختصاصریترر البیراتی ،گررایش و توجّره عمیرق او بره
اسطورهها و شخصیّتهای تاریخی شرق اسالمی است به عبارتی موجزتر ،این شاعر بررای سرخن گفرتن
از اوضا و احوال زمانۀ خود و پیرامونیان به غور در تراریخ برخاسرته و خرود را در قالرب شخصریّتهایی
در ادوار مختلف تاریخی جلوه داده است البیاتی در شعرهای خود از این اعالم و مکران سرخن بره میران
میآورد (بیدج )991 :9338 ،نقابهای ایرانی در شعر او ،شامل بزرگانی مانند خیّام ،حالّج ،سرهروردی
و شهرهایی چون نیشابور ،شیراز ،تهران و اصفهان هستند البیاتی به تاریخ معاصرر ایرران نیرز بسریار توجّره
داشته است او در کتاب متون شرقی خود از امام خمینی (ره) ،کودتای  28مرداد ،دکتر مصردّق و نیرز از
عید باستانی نوروز نام میبرد
البیاتی خود دربارخ گرایش به شرق و میرا شرقی و اسالمی اینچنرین مریگویرد« :شرعر مرن شررقی
است؛ هرچند جامۀ مدرن بر ترن دارد مرن بره موضروعات شررقی اکتفرا نمریکرنک بره زبران شررقی و برا
اندیشههای شرقی مینویسک و در کنه و جان شرقی زندگی میکنک شخصیّتهای شعری من برگرفتره از
فرهنگ خودی است اسطوره ،تاریخ ،رمز ،خیال و عاطفۀ شرق اسالمی میراثی با هزاران گنج اسرت کره
باید از آن بهره ببریک » او با خوانردن شرعر شررقی از ایرران ،پاکسرتان و هنرد ،خرود و دردهرای مشرترک
انسانهای شرقی را در آن میبیند (همان)992 :
 .2-2-1نقاب شخصيّتهای ایرانی
 .2- 2- 2- 1خيّام

خیّام از نخستین شاعران فارسیزبان است که مورد شناخت شاعران عربزبان قرار گرفته است ایرن امرر
از طریق ترجمۀ رباعیات او صورت گرفته است توجّه و اهتمام عربها به خیّام و رباعیات وی ،کمترر از
عنایت فارسیزبانان نیست ترجمۀ رباعیات خیّام به بیش از  81رسیده و شهرت او و رباعیّاتش در جهران
عرب آشکار است امروز عربها اعک از روشنفکران ،فرهیختگان ،ادیبان ،شاعران و مردم عوام ،با خیّرام
و رباعیات او آشنا هستند (محمّدی )99 :9311 ،هرچند بازتاب آوازخ خیّرام در خرارج از ایرران بیشرتر از
کشور خودش بوده؛ امّا این شرهرت ،مرهرون خاورشناسری مشرهور بره نرام ادوارد فیترز جرالرد اسرت کره
گزیدهای از رباعیات خیّام را در سال  9821ترجمه کرده و به چاپ رسانده بود شرهرت خیّرام بره دنبرال
این ترجمه جهانگیر شد؛ پ

به ترجمۀ گزیدهای از رباعیات حکیک نیشابوری روی آوردنرد بریش از دو
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سوّم ترجمههای عربی از رباعیات خیّام ،از روی ترجمههای جرالرد صرورت گرفتره اسرت (محمّردی بره
نقل از ندوشن )99 :9311 ،شاید در جهانِ معاصرِ عرب هیچ شاعری به انردازخ خیّرام مرورد عنایرت قررار
نگرفته باشد به جرأت میتوان گفت :اعراب معاصر حتّی بیشتر از شاعران کالسیک خرود ،متوجّره خیّرام
التامجا الا ِیتّ ل ِا یتّا اخلیّتاي از یوسف حسین
و رباعیات او شدهاند برای اثبات ادّعا کافی است به کتاب ّ
بکّار مراجعه کنیک اعراب معاصر ،خیّام را ولتر شرق نامیردهانرد و ترا امرروز برالب برر  11ترجمرۀ معتبرر از
رباعیات وی ارائه کردهاند (محسنینیا به نقل از بکار 23 :9381 ،بره بعرد) عراقریهرا بعرد از مصرریهرا،
بیشترین عنایت را به خیّام و رباعیات او داشتهاند (همان) یکی از این شاعران ،عبدالوهّاب البیاتی است
از میان شاعران ،البیاتی بیش از همره از خیّرام ،افکرار و اشرعار او ترأثیر پذیرفتره اسرت وی شخصریّت
خیّام را بیش از هر شخصیّتی به خود نزدیرک مرییافرت و برا براور ایرنهمرانی ،نقراب خیّرام را بره محراق
شخصیّت خود برد و برای هرچه برجستهتر کردن جلوههای این تشابه تالش کرد (فروزی)222 :9383 ،
البیاتی اوّلین برخورد خود با ایران را در دورخ ابتردایی بیران میکنرد کره ترجمرۀ شرعر خیّرام را بره عربری
خواند و شیفتۀ این شاعر شد (بیدج )992 :9338 ،بیاتی به انردازهای تحرت ترأثیر خیّرام قررار داشرت کره
خیّام را معادل واقعی خود در اشعارش قرارداد
وی در دو مجموعۀ کامرل از شرعرهای خرود بره نرامهرای «الّتي یت يت وی یت يت» و «املتر ي احلیتا » دربرارخ
خاصری بره خیّرام
ّ
زندگی باطنی خیّام و اندیشهها و فلسفۀ او در زنردگی سرخن مریگویرد بیراتی اهتمرام
داشت و به او بعد اسطورهای بخشید خیّام ،رأس مثلّث مهمّی بود که نقش بارزی نیز در شرعر بیراتی ایفرا
کرد و این مثلّث عبارت بود از خیّام ،عایشه معشوقۀ خیّام و نیشابور ،شهر خیّام
از آنجا که به اعتقاد البیاتی هستی به عشق زنده است ،او برای خیّام که یک شخصیّت کامل با تمرام
ت ادهای درونی خود است ،عشق میآفریند و این عشق را در کالبد زنی به نرام «عایشره» مریدمرد واژخ
عایشه از « یش» یعنی زندگانی گرفته شده و شاعر با گرره زدن سرنوشرت خیّرام برا عشرق عایشره ،او را از
اعصار و قرون عبور میدهد و زنده نگاه میدارد البیاتی در معرّفی عایشه میگویرد« :دخترر جروانی برود
که خیّام در جوانی به او دلباخته شد و عشقی عظیک یافت؛ امّرا ایرن دخترر در جروانی بره بیمراری طراعون
درگذشت و خیّام هرگز در اشعار خود نامی از او نبرد عشق خیّام به او از آن جهرت اسرت کره خیّرام در
تمام حقایق ،جز حقیقت مرگ تردید کرده است و با این عشق زنده مانده است (بیدج)992 :9338 ،
نام معشوقۀ البیاتی فروزنده بود البیاتی چند ماه پیش از مرگ خود ،پرده از راز خود دربارخ فروزنرده
(همکالسیش در دارالمعلّمین و دخترر وابسرتۀ فرهنگری ایرران در عرراق) برداشرت و مجموعرۀ «ُِ ائیت إلتی
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حالظ المریاز » را به وی اهدا کرد او در سال  9111طیّ چند مصاحبه ،خاطرات این عشق را افشا کررد و
دیری نپایید که به دنبال خیال معشوقۀ دیرین روانۀ دیار او شد و بدینسان سرنوشرت ،آخررین سرفر ایرن
شاعرِ همیشه در سفر را ،در  2ژوئیۀ  9111ایرران ،دیرار فروزنرده ،قررار داد (فروزی بره نقرل از موسروی،
)222 :9383
عمر خیّام از شخصیّتهای بسیار محبوب البیاتی است و نیشابور نیز آرمانشرهر اوسرت اندیشرۀ تقابرل
میان مرگ و زندگی نزد خیّام ،در شعرهای البیاتی نمود و جلروه مرییابرد او خیّرام را بره زنردگی هنرری
خود فرامیخواند و از زبان او فریاد برمیآورد :جز خدا کسری پیرروز نیسرت البیراتی ترأمّالت خیّرامی از
احوال مرگ و ف ای جسک را به تأمّالتی معاصر و سیاسی مبدّل میکند و با آن احوال و اوضا مبرارزان
و انقالبیون و زندگی و شهادتشان را بازگو میکنرد (بیردج )991 :9338 ،خیّرام در مقدّمرۀ رسرالۀ جبرر و
مقابله ،با لحنی تلخ و گزنده دربارخ زمانۀ خود مینویسد« :دچار زمانهای شردهایرک کره اهرل علرک از کرار
افتادهاند و جز عدّخ کمی باقی نماندهانرد کره از فرصرت بررای بحرث و تحقیقرات علمری اسرتفاده کننرد
برعک ِ حکیک نمایان دورخ ما ،همه دستاندرکارند که حق را به باطل بیامیزند؛ جز ریاوتردلی

کراری

ندارند اگر دانش و معرفتی نیز دارند ،صرف اغراض پست جسمی میکنند اگر با انسرانی مواجره شروند
کره در جسرتجوی حقیقرت صرادق و راسرخ اسرت و روی از باطرل و زور مریگردانرد و گررد ترردلی

و

مردمفریبی نمیگردد ،او را مرهون و شایستۀ استهزا میدانند» (دشتی)83 :9389 ،
یان ریپکا در تحلیرل اوضرا اجتمراعی و سیاسری عصرر خیّرام مرینویسرد« :در ایرن دوره هرر چیرزی
زودگذر و ناپایدار پنداشته میشد بزرگان ناگهان قربانی آدمکشان بینام و نشان میشردند و اعتقادهرای
کهنه جای خود را به باورهای نو میدادند خیّام که با وجود این اوضا عاصی شرده برود ،نتوانسرت بره
درک اجتماعی خود تحقّق انقالبی ببخشد

چنرین اسرت کره منفری گرایری در جهرانبینی خیّرام پدیرد

میآید و شکّاکیت کک امیدش به بدبینی بیدرمان تبدیل میشود» (یان ریپکا )211 :9331 ،شرایطی کره
البیاتی در بغداد آن روز شاهد آن بود ،شباهت بسیاری بره عصرر خیّرام در نیشرابور ایرران داشرت مطالعرۀ
آثار خیّام و پی بردن به این وجوه مشترک در آثارش را که تحرت ترأثیر اوضرا سیاسری و اجتمراعی آن
زمان بود ،میتوان علّتهای اصلی شیفتگی بیاتی به خیّام دانست رابطۀ محکرک بیراتی برا خیّرام در دیروان
«الّي یت يت وی یت يت» آشکار میشود؛ به گونرهای کره بیراتی در مقدّمرۀ ایرن دیروان مریگویرد« :ایرن دیروان،
سرگذشت زندگی درونی عمر خیّام است؛ کسی که در تمام دورهها نیسرت در حرالی کره منتظرر کسری
بود که میآید و نمیآید» (البیاتی ،2118 ،ج )23 :2
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نیشابور شهر خیّام است که در آن متولّد شده است؛ امّا بیاتی آن را معادل موضوعی شهر بغرداد قررار
داده است که پیوسته با تصویرهایی از فقر و ویرانی در ذهن او نمایان میشود بیراتی در قصریدخ «الطّفرلت »
با زبان خیّام ،از نیشابور به جهنّک تعبیر کرده است شاید زبانی گویراتر و تأثیرگرذارتر از خیّرام بررای بیران
ظلک حاکک نیافته است که شرحش در توصریف شرهرهای ایرران در شرعر بیراتی خواهرد آمرد او برا زبران
خیّام ،از انتظار طوالنیش برای کنار زدن شبهای ظلمانی شکایت میکند در قصیدخ «احلج » میگوید:

ِ
ِ
ائح اَ/حتتالِي /والتتدو ُ
وج ّفتتت الا/ت ُ
وس ت َ طت أَستتنانُ َ
تَت ََّت هأ اخلیّتتايَ /
ائح اَ/حتتالي /و َّ َج ت یَ  َ/ت ت ُ
تاي /و َّ َج ت یَ  َ/ت ت ُ
ِ
ِ
!س ت س ُ ی تا
تل قَت َ
تدلیا قت َ
تار وي ا/قت ِ
تداَ //
تال ت وقالتتت ال یت ُ
وجَّ ت لت َ
لَتتر َ َ
تال وقالَتتت احلیتتا  /لَت َ
الانت ُ
َین یتتا َرِّتتا ُسُ /
تا //ال یت ُ
یم /وتُماِل اهلَمیمَ (البیايت)28 :8002 ،
احلَ َج َ ال ه َ
ترجمه :خیّام از پا درآمد /دنردانهایش افتراد /عروسران رؤیاهرایش ،بیرداریش را از برین بردنرد /و کررم برر فرراز
چهرهاش و در جامها به هیجان درآمد  /عندلیب و بادها به من گفتند /شرب و زنردگی بره طرول انجامیرد /پر

ای

خدا کجاست /خورشید تو تا سنگ پوسیده را زنده کند /و ویرانه را شعلهور سازد؟
 .1- 2- 2- 1سهروردی
 .2-1-2-2-1الگوی اندیشة آزاد

مبارزه در راه عقیده و آوارگی در تبعیدگاهها ،نوعی از انروا رنرج اسرت کره خرود را برر موضرو شرعر
پیشگامان تحمیل کرده و آنها به همین خاطر ،نمادهایی سنّتی را به کار گرفتهاند کره تجربرههرای آن برا
تجربههای این شاعران همخوانی دارد از جملۀ این نمادها ،سهروردی اسرت ( )283اسرت کره البیراتی او
را الگوی اندیشۀ آزاد به شمار مریآورد کره در راه عقیردخ مارکسیسرتیش دچرار رنرج و گرفتراری شرده
است او بخشی از عمررش را در تبعیردگاه سرپری کررد راز برخرورد برین تجربرۀ شرعری بیراتی و تجربرۀ
صوفیانه سهروردی روشن میشود این برخورد در قصیدخ «صترر ل ّستَّ ور َی ي شتباِ » بیاتی نمود مرییابرد
این قصیده از  1بند تشکیل شده که بند اوّل آن با این عبارت آغاز میشود:

ِ
یا تتی َرأس تا وأنتتا
لَرکتتا َ البُ ت ُ تتدا ا ل تتا ِ ل ت ِ
تا /المتتا ِ /یتتا رّ  ،ن َف ت َد البُ ت ُ َ /و تتا زلت ُ
تت َ تتی شتتاقئ أحبُتتر /ال هم ت ُ
صبیا( .البیايت ،8002 ،ج )584 :8
ا ِز ُ
لت َ
ترجمه :اگر دریا قلمی باشد برای کلمات ،باز شاعر فریاد برمیآورد /پروردگارم ،دریا پایران مرییابرد /و مرن هرک
چنان بر ساحل آن راه میروم /برف پیری بر سرم نشست و من هک چنان جوانک
 .1-1-2-2-1وجه اشتراک سهروردی و البياتی

سهروردی در جوانیش از غربت ،گرفتاری و تنهایی در رنج بود؛ همانگونه که البیاتی نیرز از ایرن مسرأله
رنج میکشید هرر دو مدّعینرد بره ایرن خراطر مبرارزه مریکننرد کره اشرراق بره عشرق و معنرا بره زنردگی

 /911کاوشنامۀ ادبیّات تطبیقی ،سال سوّم ،شمارخ  ،92زمستان 9312

بازمیگردد هرر دودر راه آزادی بسریاری از چیرزهرا را از دسرت دادنرد ایرن مطلرب را بیراتی در خرالل
قصیدهاش پ

از پذیرش نماد آن ،همانطور که ذکرش گذشت ،بیان کرده است

 .9- 2- 2- 1حالّج

در آغاز دهۀ  ،21حالّج به عنوان رمز ادبی جهران شرناخته شرد و شراعران و ادیبران در رثرا و تمجیرد وی
بسیار سخن راندند (منصور )988 :9111 ،حالّج کسی است که مانند فقها و عالمان دیرن ،اعمراق وحری
الهی را به صورت عالی درک کرد (همان)93 :
قصیدخ « يا احلالّج» بیاتی ،از قصیدههایی به شمار میآید که رنج انسران امرروز را نشران میدهنرد و
اینکه چگونه با قدرتهای سرکوبگر به رویارویی میپردازد شخصیّت حالّج نیز به همین دلیرل آرمرانی
و ایدهآل به شمار میرود به این دلیل که نمایندخ نماد صوفیانهای است که جنبۀ رنرج و مررگ بره خراطر
عقیده را به تصویر میکشد این ویژگی در بیشتر شخصیّتهای صوفیانه به وفور یافت میشود بیراتی در
بهکارگیری این ویژگی ،به خاطر وجود شباهتهای زیاد بین آن دو موفّق اسرت؛ چرون هرر دو شراعر در
برابر وضعیّت موجود ،اندیشهورز و شورشی بودهاند پیامد این انکار و اعتراض ،غربت و رنج است ایرن
قصیده از  9بخش تشکیل شده کره بخرش نخسرت آن «مریرد» اسرت ،خرود بیراتی اسرت در ایرن بخرش
جنبههای مثبتی در شخصیّت حالّج مثل ایثار ،فداکاری و همدردی با بینوایان در رنجها و دردهایشران بره
تصویر کشیده میشود این همدردی ورزیدن به شکل زیر تجلّی مییابد:
والف اغ و...

الا
َس َ طَت ي َ
ترجمه :در تاریکی و پوچی سقوط کردی

البیاتی در این قصیده با نقاب حالّج چهرهای انقالبی پیدا میکند و هدفش انقالب و سرکشی اسرت؛
بیش از آنکه به شهادت ،عشق ،فنا و حلرول بپرردازد البیراتی آغرازگر نقراب حرالّج نبرود؛ بلکره شراعران
عبدالصربور برا قصریدخ « ستا احلتالّج» منظرور از جملرۀ «أنتا احلتف»
ّ
بسیاری با او همراه بودنرد؛ ماننرد صرال
حالّج که سبب به دار آویختن او شد نیز ،در شعر البیاتی فریاد انقالبی است (منصور)988 :9111 ،
حالّج در شعر البیاتی نمادی برای قربانی عشق است که در تاریخ ،شهید عشق مریگرردد و بیراتی در

شعر «إلی ؤمت ال هسالي ي ِ لِنی» از دفتر « م و ق ید ن ِت لنی» میگوید« :أنتا شتَّی ُد الاِمتف ي ِال ُ ُکتم» (البیراتی،
 ،2118ج )31 :9
 .3- 2- 2- 1حافظ

عبدالوهّاب البیاتی در سفرش به ایران ،در شعر حافظ تأمّل کرد و در قصیدهای با عنروان «ِ ائیت إلتی حتالظ

شتریازَی» (مویهنامهای برای حافظ شریرازی) آن را متبلرور سراخت البتّره نمایشرنامۀ حماک ت ي نیستاِرر و «مراه

بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی 912 /

شیراز» را هک باید به اینها افزود او دربارخ حافظ گفته است« :او یک شاعر و عارف است؛ شراعری کره
خارج از قیدها و بندها ،شاعری با تمام خوبیها و بدیهاست» (بیدج)992 :9338 ،
شعر «ِ ائی التی حتالظ شتریاز »  92بند و حدود  89بیت دارد که در قالب شعر نرو «سرپید» سرروده شرده
است مروری بر قصیده و محتوای آن نشان میدهد که البیاتی بعد از مطالعات فراوان دربرارخ حرافظ ،برا
سبک عرفانی او تا حدود زیرادی آشرنا شرده اسرت؛ بره گونرهای کره اگرر او ایرن اطالعرات را نداشرت،
نمیتوانست به این خوبی از عهدخ سرودن این قصیده برآید البتّه ناگفته نماند که گرایش خود شراعر بره
سبک عرفانی ،در خلق این قصیدخ عارفانه دربارخ حافظ نقشی مهک داشرته اسرت بیراتی هرکچرون حرافظ
شیرازی ،دنیا را بیاساس و عمر را به اندازخ یک دانه ریگ بریارزش مریدانرد و بره آن باوراسرت کره از
عمر جز دانه ریگی نمانده است؛ پر

ارزش فکرر کرردن نردارد و بایرد دنبرال معبرود و معشروق حقیقری

باشیک

ِ
ِ
ِالغناء (البیايت)862 :8002 ،
د/
أین ابر ق يبَ /لَ ی ت ُ
ََل یَبف ي الا سرَی حبّ َر ِلَ /
ترجمه :از عمر جز دانه ریگی باقی نمانده است /معبود قلب من کجاست؟ /چرا آواز سرنمیدهد؟

زیباست اگر این معنا از البیاتی را با این دو بیت از حافظ قرین بدانیک:
بیا که قصر امل سخت سستبنیاد است

بیرار برراده کرره بنیرراد عمررر بررر برراد اسررت

غالم همّرت آنرک کره زیرر چررو کبرود

ز هرچه رنگِ تعلّرق پرذیرد آزاد اسرت

 .1- 2- 2- 1شمس تبریزی

البیرراتی در مجموع رۀ «النّتتار وال َ تا » ،شررعری برره نررام «جتتاللالت ّدین ال و تی» دارد کرره در آن دوبررار از زبرران
جاللالدّین با این مطلع میگوید:

إصت ِ إلتتی النتتا یَتتئِ ُّن راویتتا /...قتتال جاللال ت ّدین /:النتتار ي الن ت  /وي ل ترا
النري َسال املاضا َع الباکا( ...البیايت ،8002 ،ج )524 :1
ترجمه :به نی گوش کن که در حالی که راوی اسرت ،نالره سررمیدهرد /جاللالردّین گفرت /:آترش در نری /برین
تکّههای سوزان و غمگین است /هرک

تت واحل ت ین .قتتال جاللال ت ّدینَ :تتن را /ي
احملت ّ

بخوابد ،گذشته را با گریهکنندهاش فراموش میکند

البیاتی نای را رمز رو آتشین انقالبیون میداند (متقیزاده به نقرل از اسرماعیل )911 :9319 ،منظرور
از آتش ،امید آزادگی و رهایی است که انقالبیون در سر میپرورانند
 .6- 2- 2- 1نامهای ایرانی

ازجمله نامهای ایرانی که بیاتی در دیوان اشعار خود به کار برده عبارت است از« :شرهرزاد»« ،زرتشرت» و
«شیرین» که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد:
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 .2-6-2-2-1شهرزاد

شهرزاد قصّهگو ،نام شخصیّت اصلی تخیّلی ،در داستانهای هرزار و یرک شرب اسرت شرهرزاد از جملره
نامهای ایرانی است که بیاتی در دفتر شعر خود با نام «أِاریف َ َّ هم » در شعر «ا /ری الساید» خرود دو برار بره
آن اشارهکرده است:

نفح احلُ  /و ُّ
ارر ِالضیاع( .البیايت ،8002 ،ج )8142 :1
ک ال ه با /شَّ زا  /لَ َس َ َت و ا َ ه
وأ َر َ
الم ُ
الی ُ
ترجمه :شهرزاد ،صبح رسید /سکوت کرد و حزن و احساسِ /ویرانی به من گذشت

منظور از «شهرزاد» ،آزادی و رهایی از ستک است؛ سرتمی کره هرر صربح و شرام برر سراکنان عرراق سرایه
میافکند
در شعر «احل می»:

وقرالت ُل ال ّ ّجتتار وال ُف ستتا والتدهي واحلَت می /ویُرلَتتد می تتد نتتد الفجت ِ لتتی أحضتتا ِ (ّتتارو ال شتتید) /ویاتتر ُ لا ِر ُستتَّا یُغنّتتیََ :ل
تَار َ ،شَّ زا (مها  ،ج )800 :1
ترجمه :و قافلههای بازرگانان و سوارکاران و خون و  /متولّد شردند سرپ

در آغروش هرارون الرّشرید در صربح

مردند سوارکار آن در حالی که آواز سرمیداد /:بازنگشتی شهرزاد

تفرريتَ ،شتتَّ زا س ویاتتر لارستتَّا یغنتتی تتت
 زا املاتتا  -جستتدا ِ س ترا املدین ت ي امل ت ا َ /جستتدا یُبتتاع /یتتا أنت َتت ،یتتا ُ ت َ
ش ل َّا ،حیايت شَّ زا س /کُیا ِاقا الناس کانت کال ُف ّ ا َ ي اهلَراء( .مها )
ترجمه :جسدی در بازارهای شهر به حرّاج گذاشته شده است /جسدی فروختره مریشرود  /ای ترو ،ای گنجشرک

من ،شرهرزاد و سروارهنظامش برازمیگرردد؛ در حرالی کره آواز مریخوانرد /زیرر برالکن آن ،زنردگی مرن اسرت
شهرزاد  /هکچون زندگی بقیۀ مردم ،مثل تاولی در هوا بود
 .1-6-2-2-1مجوسی و زردشت

اسالم ایمان به پیامبران گذشته را صریحاً هکردیف برا ایمران بره پیرامبر اسرالم (ص) اعرالم کررده اسرت
زردشت هک به عنوان یک پیامبر الهی شرناخته شرده اسرت؛ چنانکره در سرورخ حرج ،آیرۀ  ،93زرتشرتیان
مجوس نامیده شدهاند؛ و آیین آنان در ردیف پیروان ادیان آسمانی آورده شده است
البیاتی نام دو شعر خود را «اجملرسی» و «ّ يا قال زرا شت» گذاشته است و بیان میکند:

ترل /یتتا َهلتتا تتن نَبتتت ک ب ت ّ /تتي التتدنیا الّتي تم تبِانا رتتتا وغ ِ ت  /کتتا َ قَ تتيب تتل ُشتتُال َ تتی
اجملرستتی تتن المت ل ل جتتار یَ ت ُ
اِ/را ِ یَس جدَی املَ َُب ( .البیايت ،8002 ،ج )814 :8
ترجمه :زرتشتی از بالکن همسایه می گوید /:ای وای بر گیاه روی کلبه  /این دنیایی است کره مرا را سریر مریکنرد

در حالی که مرده و غریبیک /قلب من هکچون گدایی است که در کنار درها ،محبّت را میجوید

بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی 913 /

البیاتی مجوس را رمزی برای انقالبیون میداند همانطور که مجوس آترش را مریپرسرتد ،انقالبیرون
نیز آتش آزادی و انقالب را میپرستند (عید )383 :9182 ،البیراتی از ریرا و تزویرر دولتمرردان عرراق بره
ستوه آمده است و پیوسته از ستمی که بر او و ملّت عراق مریشرود سرخن مریرانرد و خرود را در کشرور
خود هکچون غریبی میداند که در پی دوستی و صلح است:

ِ
یغت ُ الاتتا ََل ي ال ه ت ِ
کَّتتا حضتتارا الغ ت ا
ت /ویَ تت ُّتد َجترا َ ال ت ِّ ِ
نی /ویُنا یت غنّیَّتتا و ّ
تل ال تتا َ
ُ
َ
ید َ نَّرکتاب تتی اِ/ترا لیت َ
ِ
ِ
أِناء ال هس ِ
بیلّ /ي ال ی ّ َ َد ا ،صف ا /وّا أنت قَ ی بد( ...البیايت ،8002 ،ج )814 :8
الفا نی /واملُُبُّر َ َو َ
ترجمه :جهران در سرکوت فرورفتره اسرت  /و در شرب نرو ،براد هرکچرون اسرب سررکش برر درهرا مریکوبرد /و
آوازخوانها و کاهنان جنگهای پیروز /و دوستداران و در راه ماندگان تو را فرامیخوانند /ایرن شرب بره پروچی
گذشت /و تو سرگردان و آواره شدی

منظور از باد ،حکومت ستمگر زمان است که بیرحمانه آرامرش را از سراکنین شرهر سرلب مریکنرد
شاعر خود را منجی آزادی مردم کشورش میدانرد؛ بره طروری کره تمرامی قشررهای سراکن در شرهر ،از
آوازخوانها و کاهنان تا دوستان و در راه ماندگان را چشک انتظار خود بیان میکند تا سرایۀ اسرتبداد را از
سرشان کک کند
 .9-6-2-2-1شيرین

شیرین ،شخصیّت تاریخی با وجهۀ داستانی و از معشوقههرای مشرهور و کرامروای ادب فارسری ،معشروق
خسرو پرویز ،محبوب فرهاد و سپ

همسر خسرروپرویز بره روایرت شراهنامه و خسررو و شریرین نظرامی

است
شاعر در مجموعۀ «النّار وال

ا » ،در دو شعر «جاللال ّدین» و «النَّّایت » نام شیرین را بره کرار بررده اسرت

که توجّه او را به این داستان عاشقانه نشان میدهد در شعری که به نام جاللالدّین سروده ،چهار برار نرام
شیرین را به کار میبرد و از او با نام عشقش یاد میکنرد شراعر برا معشروقۀ خرود از برد عهردی روزگرار
سخن میگوید و خود را به پروانهای مانند میکند که سرگردانی استبداد حاکک ،بال و پرش را سروزانده
است

ضن اجلبنی (البیايت ،8002 ،ج )542 :1
ین» یا حبیبي« /شریین» ُار ال ا  /احتقت ل اش ی /تَتغَ ّ
«شری ُ
ترجمه :شیرین ،ای دوست من  /شیرین حیرانی روزگار /بسترم را سوزانده  /و پیشانیک را چرین و چرروک کررده
است
اس
ین» یتاحبیب ی /قّتت ا/جت ُ
أیَُّّا ال ِّا  /املرج الاَيراء ا  ،تيرع البُ و ا الما اإلنسا  /لرقن ا/وقتا « /شتری ُ
ي دائن ال ّدخا  /امحل اإلنسا ی ا/رض َ ر ( .مها  ،8002 ،ج )526 :8
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ترجمه :ای ملوان /موج باکره بازگشت؛ از دریا عبرور کررد و شراعر بره سررزمین خرویش بازگشرت /محبوبرۀ مرن
شیرین  /زنگها در شهرهای آلوده نواخته شدند /و انسان بر روی زمین مجبور به زندگی مریشرود؛ در حرالی کره
مرده است

شاعر ملّتی را که اسرتبداد ،حقوقشران را زیرر پرا بگرذارد و اختیارشران را بردزدد ،هماننرد مررده و آن
سرزمین را آلوده میداند
او در آخرین دفتر شعری خود «متون شرقی» نیز اشاراتی به امام خمینی و دکتر فراطمی مریکنرد :وی
انقالب را میستاید و امام خمینی (ره) را به عنوان رهبری کاردان و روشنفکر میپذیرد
امام خمینی (ره) در حالی که فرزندش را به خواندن کتاب حافظ شیرازی تشویق میکند و میگوید:

ِ
ِ
دار
اإل تاي اخل یتتي قتا َل لِ َرلَتتد  َ /:یت َ ِ َ ت اء «حتتالظ المتریاز » /لَت َُّت َتر أل َ
تل َ ا لت نّتتاِ /تالط یف إلتتی ُت ُد الامتتف /است َ
ضُ
ف الط یف( .البیايت)42 :1222 ،
اإل ُاي إلی اجلَّ ال انی  /واِ َسم/ِ ،...نه َ ُّ ،ر أیضا ،کا َ یَا ِ ُ
ترجمه :امام خمینی به فرزندش گفت /:کتاب حافظ شیرازی را بخوان /راهی را که بره شرهرهای عشرق مریرسرد،
بیشتر از ما میشناسد /امام به سمت دیگری سر چرخاند /و خندید چون او راه را میشناسد

تال :إنّنتا
تا النهت َ َ َتع «ستیّد تاو »« /ستیّد َ تاو » ترقت َ َت ِن ال َ َاتا ق َ
یري ق ِل الغَرغاء «لاق ا» ي قَّت ا ُ /کن ُ
تت َ
َ
ألا ُ
ب ر َ ی کارث َِ /ینَ ا کانَت رأی ا/ی اِ /ل /تغطی مساوا الااَل( .مها )66 :
ترجمه :روز مرگ فاطمی در تهرانَ /با آقای مکاوی نردبازی مریکرردیک /آقرای مکراوی از برازی دسرت کشرید/
گفت :ما به مصیبتی مشغول شدیک /در حالی که پرچک آرزو آسمان عالک را میپوشاند
 .1-2-1نقاب شهر

البیاتی ازجمله شاعرانی است که به شیوههای مختلف ،شهرهای ایران را به منظور پربار شدن اشرعار خرود
مورد توجّه قرار داده است مهکترین شهرهای ایرانی کره در سررودههای او از آنهرا یادشرده «نیشرابور»،
«شیراز»« ،تهران»« ،اصفهان» و «تبریز» هستند که در ادامۀ ایرن نوشرته بره توضریح مختصرر دربرارخ هریرک
میپردازیک:
 .2- 1- 2- 1نيشابور

نیشابور روزی خاسرتگاه پیرروزیهرا و مرکرز لشرکر و موفّقیرت فرمانردهی پیشررفته در عمرق ایرران برود
نیشرابور نمایررانگر حررالتی از سررقوط و عقبنشرینی اسررت؛ برره گونررهای کره آن را شررهری غررارت شررده و
فروپاشیده به تصویر میکشد (ال ّاوی)1 9 :9381 ،
شاید البیاتی به دلیل اینکه نیشابور با سابقۀ درخشان خود نتوانست بعد از هجروم آشروبگران و ویرانری
و آثار سوء پ

از آن دوباره سربلند کند ،آن را معادل شهر بغداد میداند که پیوسته با فقرر و ویرانری در

ذهنش نمایان میشود و در اشعارش از آن نام میبرد

بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی 911 /

البیاتی چندین بار در اشعار خود از نیشابور یادکرده است:

کل الغ ا ِ ِ ن ُّناُّ ،وا ِنِ
برر /وِتائِ ُارا خترا َ النُ ِ
تل
الا َِا الفا ِرغ  /وسا ِرقُر اَ /
اس /ک ُّ
ُّ
یساِررَ /
َقفال وال َ
َ
َ
تاس /وقتا ِر ُرا أجت َ
ِ
ِ
اجارّا وّی لی املَ ِ
خاض (البیايت ،8002 ،ج )64 :8
َّجررَ /
الغُ ا َِ َ ُ را َو َ
جََّّا املَ ُ
وض َ
َ
ترجمه :همۀ جنگجویان از اینجا؛ از نیشابور گذشتند /درشکههای خالی /دزدان کودکان و گورهرا /فروشرندگان
انگشترهای مسی /کوبندگان بر زنگها /تمام جنگجویان بر صورت آبلرهزدهاش ترف کرردهانرد /و در حرالی کره

درد زایمان میکشید با او همبستر شدند

البیاتی در این سروده ،هنگام توصیف شهر نیشابور ،تصویری زشت و تاریک ارائره مریدهرد از نظرر
او نیشابور ،نماد شهری ترسو ،ذلیل و شکستخورده است؛ مانند واقعیّت جهان عرب که در برابر ظلرک و
ستک سر فرود آورده و از فرزندانش نه حمایت میکنرد و نره آنران را در آغروش مریگیررد شراید علّرت
توصیف اینگونۀ نیشابور این باشد که بیاتی زادخ آسیبهای وارده به نیشرابور (بغرداد) در حملرۀ مغروالن
بوده است او در این شعر خود و دیگران را مالمت میکند که چرا نیشابور را نجات نمیدهند و چررا در
شب تاریک آن چراغی برنمیافروزند نیشابور غالباً در شعر البیاتی بره همرراه تصراویر و نمادهرای منفری
جلوهگر میشود کره نمایرانگر واقعیّرت شکسرتخرورده و عقبنشرینی دوران کنرونی اسرت (ال ّراوی،
)91 :9381

َُري ح َ ِ
النرر /یَس ُ ُخ ِج ُدّا وتَمرَی َحیّ لی النّار (البیايت ،8002 ،ج )24 :8
رل رأسَّا ُ
ُ َ
ترجمه :من به چشک غیب نیشابور را میبینک که اطراف سر آن/کرک ها میچرخنرد /پوسرتش کنرده مریشرود و

زندهزنده در آتش کباب میگردد

وی در شعر «ِ ائی » ،تصویر نیشابور را اینگونه ارائه میدهد و میگوید:

ُیم نیماِرر /لِ ا ِ ََّا املََّجرِر ،لِ ااََِل السف َی /ل ب ِ
ُد ُ الی َج ِ
یت ال َد ِمی املُ ِ
رحش امل وِر (البیايت ،8002 ،ج )22 :8
َ
ُ
َ
ُ
ترجمه :به جهنّک نیشابور بازگشتک/که قعرش دور افتاده در عالک پایین /در خانۀ قدیمی و وحشتناک و سرد بود
ِ
ِ
ِ
الا یَاء (مها  ،ج )20-22 :8
رر وثُ ی الطُغا واآلهل َ
ُ
لاد لنیساُِرر لرج َِّ ََّا ا/خ  /یا خم ُ
ترجمه :بازگرد به نیشابور با چهرخ دیگرش /ای مست و بر شورشیان و پروردگار کوران شورش کن

درست است که بیاتی در ظاهر ،نام حقیقی این شرهرهرا را ذکرر مریکنرد؛ امّرا آنهرا را در مفراهیک و
مرادهای مورد نظر جای میدهد گاهی به صورت نماد و گاهی بره صرورت اشراره و یرا بره عنروان یرک
شهر آرمانی که میتواند از طریق آن بهشت گمشدخ خود را پیدا کنرد مفهروم آرمانشرهر در شرعر بیراتی
در مقابل تصویر مدینۀ فاسقه (دشمنشهر) قرار دارد او برای ایرن دشرمنشرهر از اسرامی زیرادی اسرتفاده
کرده است که رایجترین آنها نام نیشابور است شاعر صفات این دشمن شرهر (نیشرابور) را کره همره در
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عذاب و حرمان و جنگهاست و بر اساس دروغ و حقّهبازی ساخته شرده ،برا صرفات آن شرهرِ آرزوهرا؛
یعنی همان آرمانشهر  -که بغداد باشد – مقایسه میکند (جونی)922 :9389 ،
البیاتی در مجموعۀ «الّي ی يت وی ی يت» توصیفهایی از شهر نیشابور ارائه میدهد که در واقرع توصریف
بغداد است او شهر نیشرابور را نمرادی بررای شرهر کرودکی خرویش کره در آن متولّرد شرده اسرت قررار
میدهد و از فقر مادّی و معنوی که در جهرنّک آن تراب آورده ،سرخن بره میران مریآورد او بره ناچرار بره
تخیّل پناه میبرد و واقعیّت شهر را با رؤیای مدینه فاضرلهای کره دسرت نیرافتنی اسرت ،عروض مریکنرد
(محمّدی )21 :9311 ،میگوید:

تت نفستتا َ ت هت ِ
ُولتتد ُ لتتی َجُت ِ
یت َزنبَ تتا ِت َ َ ِن ال ت هدو ِاء...
نی /ضتتاعَ ِ ت ّتي اخلَتتی ُ
تفررِ /ت َ َ ِن اخلُب ت ُ  /إشتت ُ
تاِرر /ل ت ُ
َو ُ
الا ت ُ
تیم نیست َ
(البیايت ،8002 ،ج )66 :8
ترجمه :در جهنّک نیشابور متولّد شدم /خود را دوباره کشتک /ریسرمان و گنجشرک را از دسرت دادم /بره بهانره نران
زنبقی خریدم /با پول دارو

قصیدهای که بیاتی در آن به خود امید میدهد و آرزو میکند که شب نیشابور پایان پذیرد:

أیهت ُت ََّتتا اجلنِّیت  /تَنتتاثَ َی حطتتاي /تتع الت وَی والتترر املیت ِ
تت وا َ/تر ِاي /وخضتتبی ِالت ِ
تدي ّياالستترر /وأی /تتا النَّت َ الّتتي لتتی اخت ِتل
ُ
ََ ُ َ َ
ّ
ِ
ا َ ور ّشی النرر /لی ل ِ
النمرر( .مها  ،8002 ،ج )28 :8
البيور /لی ّي
نیساِرر /ل َب ُيرَی
َیل
َ
َ
َ
ا/رض ال ی تن ُ /
ترجمه :ای پری /پراکنده شو /همراه با رؤیاها و برگهای مرده و سالها /و ایرن دیروار را بره خرون آغشرته کرن/
رودی را که در درونک مرده بیدار کن و نورافشانی /در شرب نیشرابور /و دانرهها بپاشرد /در ایرن زمینری کره منتظرر
رستاخیز است

البیاتی در شعر «املخاض»( )9در مورد نیشابور مینویسد:

تت ي ُخ ِ
یرق ت ُ تبَت ِّال َِا ت ِ ال هیت ِتل (مهتتا  ،8002 ،ج :8
وجََّّتتا املیت ُ
رأیت ُ
تاجع ال نّتتنی /کتتا َ ُ
تاِرر ي س ت ی ِّا اری ت تضت َ
تت نیست َ
)664
ترجمه :نیشابور را که برهنه با اژدها همبستر بود دیدم /چهرخ مرگگونۀ او در بندهایی از عرق شبانه اسیر بود

کل ا » میگوید:
در شعر «ال َیل ي ِّ

ِ
َّرر (مها  ،8002 ،ج )22 :8
إندلاا َش َار ُ /
نیساِرر /تغسل وج َََّّا الب ی َد الماحاَ امل َ
َ
ترجمه :شرارخ آتشی برافروز /تا نیشابور را بسوزاند /و چهرخ احمقانه و رنگپریده و شکستخوردخ او را بشوید

در شعر «تسع رِا یا » نیز نام نیشابور را میآورد:

نیساِرر خت ع کاحلی ثر ح هنا /وت س ا/صفا ( ...مها  ،8002 ،ج )22 :8
لا هل
َ

ترجمه :شاید نیشابور هکچون ماری لباس حزنش را دربیاورد /و زنجیرها را بشکند

بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی 999 /

البیاتی ،نیشابور را هکچون ماری میدانرد و امیرد پوسرتانردازیش را دارد منظرور از پوسرتاندازی،
رهایی از روزگار سختی است که استبداد برایش ایجاد کرده است

ِ
ِ
رر» َت ه أخت َی /لت لَ َ ت «اخلیّتاي» ّتي املت ه  /،أ أقضتی لَی ََت ِ
تنیَ /وي
صتد ال َف َ تاَِ /ات َد أن ضتاء ال ی ََت َ
نی ي َ
ُزر ُ «نیستاُِ َ
ِ
ِ
ِ
ضتتی  /کانَتتت ّ تا أُج ت َ َس ت َف َی إلتتی «خ استتا َ »( ...البیتتايت،
ال هتتبا ،/أّ ت َدتي إحتتدَی جراری ت  /ثَت َ
طا ت ن ت َد ل ّ
تالو َوَر ا وق َ
)22 :1222
ترجمه :این بار خیّام به من اجازه داد /تا بعد از گذراندن دو شب ،دو شب دیگر را /در جایگاه فلکریش بگرذرانک/
و در صبح ،یک کنیز /،گل سرو و بستهای سکّۀ نقره به من هدیه داد /،سه بار دیگر از نیشابور دیردن کرردم /ایرن
پاداش سفر من به «خراسان» بود
 .1- 1- 2- 1تهران

بیاتی در اشعار خود به شهر تهران توجّه نموده است و از این شهر به عنوان نمادی برای انقالب و خیرزش
یاد کررده اسرت شرهری کره مرردم در آن علیره ظرالک قیرام کردنرد و خرود را از ظلرک و اسرتبداد رهرایی
بخشیدند (جونی)921 :9389 ،
البیاتی در مقدّمۀ دیوان خود میگوید :این دیوان سرگذشت زندگی درونی عمر خیّرام اسرت ،کسری
که در تمام دورهها نیست ،در حالی که منتظر کسی بود که میآید و نمیآید او در سررودخ «ال ّجتل الّتي

کا یغنّی» میگوید:

َ تتی أِ ترا ِ قَّت ا َرأینتتا َُ /رأینتتا یُغنّتتی/
 826و )822

ت اخلیّتتاي ،یتتا أختتت ،نننتتا  /تی جبَّ ِت جت /

یتتف( .البیتتايت ،8000 ،ج :1

ترجمه :بر دروازخ تهران او را دیدیک/که آواز میخواند /ای خواهرم ما گمان کردیک /که بر پیشرانی خیّرام زخمری
عمیق است

البیاتی در این سروده ،خیّام را به عنوان نماد شاعری زخمی آورده است او را در زمان مصردّق یعنری
همان ملّی شدن صنعت نفت قرار داده است و پسر به صلیب کشیدخ او را در آستانۀ قصر شراه بره تصرویر
کشیده است ،قبل از آنکه انقالب امام خمینی (ره) ،شاه را براند و انتقام مظلومین را از ظلرک و اسرتبداد او
بگیرد او در این سروده نماد خیّام ،مصدّق و شاه را به کار گرفت او واقعیّتی را کره خرود در آن بره سرر
میبرد نشان میدهد؛ چرا که او پیوسته با حکومت عراق مخالف بود در واقع خیّام ،همران البیراتی شراعر
مجرو است شاه نیز نماد سلطه مستبدی است که میخواهد تمام صدای آزادیخواه و عردالتطلب را
خاموش کند (محمّردی )211 :9311 ،بره نظرر او سراکنان تهرران دارای صرفت انسرانی هسرتند انسرانها
دوباره در تهران متولّد گردیدنرد و از دل انقرالب متولّرد شردند آنهرا بره اصرل خرویش بازگشرتند و از
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بنرردگی و بردگرری آزاد گشررتند (جررونی )921 :9389 ،البیرراتی در شررعر «ال ّ ترر والّ/تل» در مررورد تهررران
میگوید:

ِ
ض ن آمسَاهلا ال َ ا  /و ه
ِاِل املُ َِ
رف لی اجلَنتائِن املُاَ ه َت  /لَ ا َشت
ُتقَ  /تَن َف ُ
لَر ُامجات أج َ
اء َّي ال رر املَُ ِّق  /إلَ لَ ا َ ت ُ
ِ
ِ ِ
یح( ...البیايت ،8002 ،ج )25-26 :8
َ
وزنبَت َ  /وإِ َ َس ت م ُ
ار /وّی َ ی س ی ِّا تُدا ا ال ی ار /و َا َ أوزور ُ

ترجمه :اگر اجزاء این چهرخ پارهپاره جمع مریشرد /قطعراً بابرل سروخته برمریخاسرت /خاکسرترهای کهنرهاش را
میتکاند /و پروانه و زنبق در باغهای آویزان /پرواز میکردند /و عشتار میخندید در حالی که برر روی بسرترش/
گیتار مینواخت /و اوزوری

بازمیگشت

او تهران را قرینِ بابل میداند که مانند چهرهای متالشی و تکّهتکّه است که اگر دوباره کنار هک قررار
گیرد ،برمیخیزد و خاکستر کهنهاش را میتکاند و آرامش به آن بازمیگردد و اشارههایی که بره عشرتار
(الهۀ عشق و باروری) و اوزوری

(پادشاه خیرخواه افسانهای مصر) و سرباء (پادشراه عرادل یمرن کره بره

حقّانیت ح رت سلیمان ایمان آورد و مردم او نیز موحّد و خداپرست شدند) دارد ،نشان ایرن اسرت کره
شاعر اعتقاد دارد مردم تهران خود باید بررای رهرایی از ظلرک و اسرتبداد قیرام کننرد کره در ایرن صرورت
خدایان اسطورهای به کمکشان میآیند
البیاتی در انتهای این مجموعۀ شعری ،شهر غیر آرمانی تهران را مطر میکند بیراتی آرزو مریکنرد
که همۀ شهرهای زیر سلطه هکچون تهران قیام کنند؛ شرب تارشران را نرابود کننرد و افقشران را بره سروی
دریچههای نور باز کنند شکّی نیسرت کره طراغوت از روی زمرین محرو خواهرد شرد و خورشرید آزادی
میدرخشد و غکها پایان میپذیرد (جونی)921 :9389 ،
میگوید:

ی ِ هد یا ست ا ُ
ُ /أ دت َد املَانتی وأ زت ِّ ال ُ
املیت احلی ِال زا ٍ وی اا ٍ  /ین ُف ُخ لی ال ا ِ
َ
ُ ّ
ج  26 :8و )22
ترجمه :ای سقراط /باید که معنا را بیابیک و پردهها را پاره کنیک /باید کره انتخراب کنریک /بایرد کره پوسرت از شراه
تار /یِت هد أ یُست خ ج دالمتا أ
تا َ
ُ /یِت هد أ َ َ
ِ
 لا هلَ
نیساِرر /خت َ ُع کاحلیت ثتر َ ُح هنتا وت ست ُ

یُضت ّياملستخ ِالستیاُ/
اَ/صتفا َ( .البیتايت،8002 ،

کنده شود؛ باید به این هیوال شالّق زد /مرده زندهای بی زاد و بی رجعت/در خاکستر میدمیرد /ای کراش نیشرابور
مانند مار ،لباس غک خود را برکند و غل و زنجیر را بشکند
 .9- 1- 2- 1شيراز

شیراز به شهر شعر ،شراب ،باغ ،گل و بلبل معروف است واقعاً نمیتروان ایرران و زبران فارسری را بردون
شیراز و شاعرانی چون حافظ و سعدی تصوّر کرد شرهرت شریراز و شراعران آن جهرانی اسرت و وجرود
چنین شاعرانی برای افتخار یک کشور در سطح جهانی کافیست

بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی 993 /

بیاتی به شهر شیراز توجّه ویژهای داشته است او در یکی از سرودههای خود برا عنروان «ن تد ال ّمتا » بره
شهر شیراز به عنوان یک آرمانشرهر کره چرراغ و انگشرتر جرادو در دسرت دارد ،روی مریآورد او آرزو
میکند که در راه شیراز بمیرد؛ امّا به خاطر کلماتش به صلیب کشیده شده و دستش از دنیرا کوتراه مانرد
شیراز از نظر بیاتی شهر شاعران بزرگی چون حافظ و سعدی است که آنان را در خود پررورش مریدهرد
و به آنان افتخار میکند؛ به همین دلیل آرزو کرد وقتی بعد از مرگش این نقش ادامه یافت ،او نیز چنرین
باشد شیراز هکچون مدینۀ فاضلهای است که شاعران را ارج مینهد و ارزش این طبقه را مریدانرد؛ ولری
متأسّفانه شاعر در این شهر زندگی نمیکند؛ بلکه در شهری دیگر زندگی میکند ،شهری که پرر از الهرۀ
قصیدخ تهی و پوچ است که نه هدفی دارد و نه معنایی البیاتی معتقد است که شراعران شرهر او بره عشرق
متعالی و انسان اعتقادی ندارند او آنان را به مگ هرایی تشربیه مریکنرد کره در ضریافت حراکک بره سرر
میبرند خود او هک مثل حالّج است که به خاطر ایمان و اعتقادش به دار کشیده شرد (محمّردی:9311 ،
)221

ِ
ِ
ِ
ک
تری ا/لغتاز /لَتر أننّتی ُّ
تت تی َ رِت َ یتا شتریاز /لَتر أنهتي َمحَ ُ
لر ُ
تت لتی هنتا ِر َ
ثریت لی ال َ ِتم ،لتی خامتت َ الستُ ِّ
َی /یتا اَ َ
املِ با( /البیايت ،8002 ،ج )185-186 :8
ترجمه :ای کاش من در بطری و انگشتر جادویی تو جا میگرفتک /ای بانوی معمّاهرا /ای کراش مرن در دروازخ ترو
میمردم /ای کاش من در روز تو چراغی داشتک

شیراز نظر به اینکه مولد و مدفن حافظ بوده ،در شعر البیراتی جایگراه ویرژهای یافتره و البتّره بره حکرک
«شت ف امل تا ِتامل نی» این حقّ شیراز است که به خاطر گوهرهای گرانبهایی چون سرعدی و حرافظ چنرین
جایگاهی پیدا کند البیاتی شیراز را سرزمین مردان خدا و شهر حکمت و شعر مریدانرد و بردین مناسربت
به آن تهنیت و تبریک میگوید (پاشا)33 :9311 ،

اولیاء ِ
أرض ِ
و الما  /و ِ
للا (البیايت ،8002 ،ج )866 :8

سادَی شری ُاز /یا دین احل
لَ ُ
ترجمه :خوش بادت ای شیراز /ای شهر حکمت و شعر /و زمین اولیای خدا

توجّه البیاتی به شیراز از جهاتی جنبۀ نمادین دارد و به همین دلیل در چند بند از قصریدخ خرود ،شریراز
را به عنوان یک مکان نمادین مخاطب قرار مریدهرد و برا آن راز مریگویرد :وی در بنردهایی از قصراید
خود ،خطاب به حافظ شیراز ،او را در قالب یک زیباروی تصویر میکند و بره توصریف آن مریپرردازد
بیتردید شیراز میتواند حکک زیبارویی را داشته باشد کره مظهرر جمرال اسرت؛ چراکره شریراز سرعدی و
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حافظ را در دامان خود پرورانیده است عبدالوهّاب البیاتی آرزو میکند که زیبراروی شریراز دوبراره براز
گردد ،یعنی حافظ را دوباره ببیند و از غک فراق حافظ شیراز دور گردد (پاشا)33 :9311،

تفل الست م خم تترِر /أُنا یت َ ِ تن احلضتتیض /حمتقتتا ،ت یض /ر ِ
ین  /أنتا لتتی أس ِ
تال َو َجاتتی شتریاز.
اجتدَی قالتتت /وقت َ
َ
َ َ
َ تی تَاتتر َ
(البیايت ،8002 ،ج )862 :8
ترجمه :چه زمان برمیگردی؟ /من در پایینترین مکان مست هستک /از قعر چاه ندا میدهک /در حالی کره سروخته
و بیمارم /درخواستهای من طوالنی شد /ناخوشیک در شیراز به طول انجامید

خط به خطّ شعر قمر شیراز ،جای بسی تأمّل دارد و تحلیل آن در این نوشتار نمریگنجرد بررسری آن
را به عالقهمندان میسپاریک تا با مراجعه به دیوان البیاتی از زوایای آن پرده بردارند این شعر قربالً ترجمره
شده است مقاالتی نیز در این باب نوشته شدهاند و بر روی سایتهای اینترنتی به نمایش درآمدهاند

طری لَ اشا ُُ  /تُت َرلِّ َد ِ تن ِشتا  /إ ت أ حا ت
أح ُج قَ يب /أس ی ن ِ ِ ِشا  /ت له ُف جرّ لی ِ
قاع النَّ ِ اإلنسانی /تَ ُ
ق اَ شریازیا لی سنب ِ ن َل َّ ٍ
تل الغاِتا ِ و ُحت النّتار اِ/دیت (البیتايت ،8002 ،ج :1
تا َ ت ُفررا /یَت َت َتر هّ ُ لتی َینَیَّتا س ُ
)620
ترجمه :قلبک را زخک مریزنرک /و بره خرونش شرعرم را سریراب مریکرنک /گروهری در برن رود انسرانی درخشریدن

میگیرد پروانههایی سرو پر میکشند /از شعرم زاده میشود /زنی که یکری مراه شریرازی بافتره در خوشره /ای از
زر به دست دارد /در چشمانش عسل بیشهها و اندوه آتش ابدی فروزان میشود
 .3- 1- 2- 1اصفهان

البیاتی در سرودخ (آل هند) چشمان معشوقهاش را به شهر اصفهان تشبیه میکند:

ینتتاک (اصتتفَّا ) /أَرَی إلتتی أِ ِ
اجَّتتا احلَ تتاي /وُِاِ تتت اخلیّتتايَِ /انت ٍ
تدلیا لَ َ ت ُ ال َ/تتز َ ُ /رّز تتا أحلان ت ُ لتتی أحلتتا و ت تتا قب ت
ِ
ِاملداي( .البیايت ،8002 ،ج )44 :8
ّيال یل
ترجمه :چشمانت هک چون اصفهان است /که کبوتران بره برجهرای آن پنراه بردهانرد /و خیّرام برانگیختره شرد /برا
عندلیبی تشنه /در حالی که آهنگهایش را در میکده بخش میکرد /گنبد این شب را با شراب پر کرد

چشمان یارش زیباست؛ همانند شهر اصفهان که آرامش و اطمینان در دلهای تمام مخلوقرات ایجراد
میکند همانند برجهای اصفهان که کبوتران به آنها پناه میبرند؛ هکچنانکه چشمانش طررب و شرادی
را برمیانگیزد مانند شعرها و آهنگهایش در شب میکردهها برا صردایی بلنرد آواز مریخوانرد (جرونی،
)923 :9389
 .1- 1- 2- 1تبریز

البیاتی در دیوان «شم

تبریز» لجاللالدّین الرومی ،نامی از تبریز میبرد:
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ِ
ِ ِ
تل احلت ُتی
تح الت ّدین /یَمت ِ ُ تن «تربیت » َ /نَ ُُتي َِ کتا َ الااش ِتف واملَا ُمتتر َ /وکالنتا َمَ ب
تل َننتر ب  /املامتتر ُ ُّ َتر ال ُ
َّتا ُّ َتر لا َ! ُ
ِ
ت( .البیايت ،8002 ،ج )541 :8
وا ّ ا
وّ َر املَیِّ ُ
ُ
الااشف /لََّر حجا ب ُ
ترجمه :او شم الدّین است /از تبریز میدرخشد /برکات عاشق و معشوق را به من میبخشد /هرر دو سررخوش و
مجنونیک /معشوق همان زندخ مطلق است /امّا عاشق حجاب و مرده است

با تورّق آثار و اشعار البیاتی میتوان به عمق تأثیرپرذیری او از ادبیّرات و فرهنرگ ایرران پری بررد بره
عنوان مثال قصایدی چون « يا حالّج»« ،ال یل لر نیساِرر» ِ« ،ائی نیساِرر»« ،شتاء تن الت لی ت »« ،اجملرستا»،
«ّ يا قتال زرا شتت»« ،قت اء ي ک تا ل طراستنی ل ُتالّج» « ،تاقع تن تيا ل یدالت ّدین طّتار»« ،قت اء ي یترا !تح

تربی » تنها نمونههایی از این موضو هستند (البیاتی 1 :2118 ،به بعد)
 .1-1انقالب ایران

البیاتی معتقداست همانطور که ایرانیان با انقالبشان علیه شاه شوریدهانرد؛ او را کنرارزدهانرد؛ برراو چیرره
شدهاند و اختیار زندگی جدید خویش را به دست خود گرفتهانرد از دل مرردم امرام خمینری (ره) برآمرد
که دارای علک و درایت برود و هرک بره خرودش وهرک بره ملّرتش اعتمراد داشرت وضرعیت زنردگی مرردم
نامناسب بود و امام مسئولیت نجات مردم را از این شب سیاه بر عهده گرفتره برود ترا خورشرید آزادی برر
تهران بتابد و ای کاش بر نیشابور هک بتابد تا لباس حزن و اندوه بر او بپوشاند البیراتی از انقرالب اسرالمی
به عنوان نمونهای برای نجات و رهایی از وضعیت کنونی یاد میکند و به دنبال راهحلهایی مشابه کره برا
آن آرزوی شاعر معاصر عرب در مدینرۀ فاضرله بره تحقّرق بپیونردد مریگرردد بیراتی حرال را در گذشرته
میخواند و از گذشته به حال برمیگردد این سمبلها سقراط ،شاه انقالب ایران ،اتّفاقاتی هسرتند کره در
حافظۀ انسانها ثبت شدهاند برای ساختن مدینۀ فاضله (آرمانشرهر) ،شراه نمراد طراغوت اسرت و انقرالب
ایران برای هر انقالبی که برای آزادی ،عدالت و مساوات به پا میخیزد بیاتی این نشانهها را به کار بررده
تا جایگاه اجتماعی خویش را نشران دهرد کره در آن بررای سرمبلهای آزادی ،اجتمراعی و تحقّرق مقرام
انسانیت دعوت میکند و برای حقّ انتخاب و زندگی با تمام کرامت در شهری که به فرزنردانش احتررام
میگذارد و آنها را دوست میدارد و برای زندگی خوب هر آنچه الزم باشد فرراهک مریکنرد (جرونی،
)929-921 :9389
البیاتی نام انقالب ایران و شاه ،شخصیّتهای سیاسری آن زمران راهرک در شرعر خرود آورده و ایرن نشرانۀ
توجّه عمیق او به اوضا و حواد

ایران است:
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 .9-1اشاره به کودتای  12مرداد

الما َِ ،ا َد اإلن ال
ی ح ر ت « ّد » /ا َ ِِب اس الطتائ ا الاِ اقیت َ /وأ ترا ِ اإل ربیالیت إلتی «قَّت ا » ل د تد ُ
ِ
ات ل خ ّ ار ،آخ ا أ ُ ( .ن رص الم قی )68 :1222 ،
إلی البیتَِ /ا َد ا لَ ُ
ترجمه :شاه بعد از شورش ضدّ مصدّق /اسکورت هواپیماهای عراقی /ویاری استعمارگرایان به تهرران بازگشرت/
ولی من به خانه بازگشتک بعد از اینکه /به سمت می فروش پیش رفتک

 .3-1نوروز

البیاتی به عید باستانی ایرانیان نیز اشاره میکند:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قبرر ال ُمَّداء (مها )68 :
ک لَنا اإلح ِفال ِاید النرروز /ل الا ی یَ َ
ثار احلَ ّدا َُ /وتَت َ َ
ّی َ
ل الا َ
نَّض ن قرب  /ل َریَی َکم َ
ترجمه :چرا آهنگر قیام کرد /و جشن در عید نوروز ما را ترک کرد /چرا از قبرش برنمیخیزد تا ببیند /قبرر شرهدا
چند تاست؟

ذکر تاریخ و شخصیّتهای سیاسی ایران در شعر عبردالوهّاب البیراتی ،شراعر پررآوازخ عراقری ،دلیرل
روشنی بر شیفتگی و عالقۀ وی نسبت به سرزمین کهن ایررانزمین اسرت نره تنهرا البیراتی؛ بلکره شراعران
معاصر او نیز توجّه خاصّی به ایران داشتهاند
نتيجه
با توجّه به تقابرل ادب و فرهنرگ ایرران و عررب ،مریتروان نشرانی از فرهنرگ و ادب متقابرل را در آثرار
شاعران هر دو دیار یافت جلوههای فرهنگ ایران ،از دوران کهن بر شعر شاعران عرب سایه افکنده بود
و تا دوران معاصر ادامه یافته است بررسی و پژوهش این بازتاب در عصر ما نمود بیشتری دارد کره البتّره
این امر مدیون شکلگیری ادبیّات تطبیقی در اروپای شرقی است به دلیرل تشرابهات فرهنگری ،فکرری و
جغرافیایی بین ایران و عراق ،این دو کشور تعامالت فرهنگی و ادبی بسریاری براهک داشرتند عبردالوهّاب
البیاتی از شاعران سرآمد شعر معاصر عرب است به کار بردن نام شهرهای ایران ،شخصیّتهای ایرانری و
اشاره به آداب و رسوم ایرانی مانند عید باستانی نوروز و شخصیّتهای سیاسری چرون امرام خمینری (ره)،
فاطمی ،شاه ایران و همچنین کودتای آمریکایی بیست و هشت مرداد در اشعار او ،نشانگر توجّره خراص
او به ایران است
پینوشتها
( )9به درد زایمان افتادن
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کتابنامه
الف :کتابها
 9اسوار ،موسی ()9389؛ پيشگامان شعر امروز عرب ،چاپ اوّل ،تهران :سخن
 2البیاتی ،عبدالوهّاب ()9311؛ ترانههای عاشق آواره ،ترجمرۀ عبدالرّضرا رضرایینیرا ،چراپ اوّل ،تهرران :فصرل
پنجک
)8002( ------------ .3؛ ا /ال ال ّما ی  ،بریوت :دار العودة.

)3993( ------------ .4؛ جت ِ ی ال ّما ی  ،الطّبعة الثالثة ،بریوت :املوسسة العربیة.
)3999( ------------ .5؛ ن رص ش قی  ،الطّبعة األولی ،سوریا :داراملدی.

 9جونی ،رُنا ()9389؛ « عناصر فرهنگ ایـران در شـعر معاصـر عـرب ،بـا توجّـه بـه شـعر سـياب ،بيـاتی ،یبـانی،

شمسالدّین» ،پایاننامۀ دکتری رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه تهران

 .7حیدر ،توفیق بیضون ()3993؛ اسطرر ال ی ِنی املخاض والری  ،الطّبعة األولی ،بریوت :دارا لکتب العلمیة.
 .2اخلطیب ،حسام ()3999؛ آلا ا /امل ار ِیا و الَ یا ،الطّبعة األولی ،بریوت :دار الفکر املعاصر.
 1دشتی ،علی ()9389؛ دمی با خيّام ،چاپ اوّل ،تهران :امیرکبیر

 91سعید جمال الدّین ،محمّد ()9381؛ ادبيّات تطبيقـی ،ترجمرۀ سرعید حسرامپرور و حیسرن کیرانی ،چراپ اوّل،
شیراز :دانشگاه شیراز
 99شفیعیکدکنی ،محمّد رضا ()9381؛ شعر معاصر عرب ،چاپ سوّم ،تهران :سخن
 92عبّاس ،احسان ()9381؛ رویکردهای شعر معاصر عرب ،ترجمۀ حبیباهلل عبّاسی ،چاپ دوّم ،تهران :سخن
 93عرفات ال ّاوی ،احمد ()9381؛ کارکرد سنّت در شعر معاصر عرب (بدر شاکر السّیاب ،خلیل حراوی ،نرازک
المالئکه ،عبدالوهّاب البیاتی ،ادونی  ،صال عبدالصّبور) ،ترجمۀ سیّد حسین سیّدی ،چاپ اوّل ،مشرهد :دانشرگاه
فردوسی
 .34عید ،رجاء ()3925؛ ن د ال ّما  ،ق اء ي ال ّما الا

احلدیث ،اإلسکندریة :منشأ املعارف.

 92محمّدی مزرعه شاهی ،مجتبی ()9311؛ «ایران در شعر معاصر شاعران بزرگ عراق» ،پایاننامۀ دکترری رشرتۀ
زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه تهران
املااص  ،الطّبعة األولی ،القاهرة :دار األمنی.

حممد ابراهیم ()3999؛ ا/ث ال ّ ري ي ال ّما الا
 .31منصورّ ،
 93یان ،ریپیکا ()9331؛ تاریخ ادبيّات ایران ،تهران :گوتنبرگ

ب :مجلّهها
 98بیدج ،موسی ()9338؛ «مشعلهای نور جان میسرپارند» ،مجلّة ادبيّات و زبـانهـا ،سرال دوّم ،شرمارخ بیسرت و
ششک ،صص 992- 992

 /998کاوشنامۀ ادبیّات تطبیقی ،سال سوّم ،شمارخ  ،92زمستان 9312

 91پاشا زانوس ،احمد ()9311؛ «عبدالوهّاب البیاتی و حافظ شیرازی» ،فصـلنامة لسـان مبـين ،دوره جدیرد ،سرال
دوّم ،شماره سوّم ،صص 13- 28
 21فوزی ،ناهده ()9383؛ «نگاهی به زندگی و شعر عبدالوهّاب البیاتی ،شاعر معاصر عراقی ،تکنیرکگرر نقراب»،
گوهران ،سال دوّم ،شمارخ چهارم ،صص 221- 298
 29محسنینیا ،ناصر ()9381؛ «خیّامپژوهی با تکیه بر جهان معاصر عررب» ،مجلّة دانشکدة ادبيّات و علـوم انسـانی

دانشگاه اصفهان ،دورخ جدید ،سال دوّم ،شمارخ سوّم ،پیاپی  ،3صص 3- 9

بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی 991 /

إنا اس ال وایا َن اله الَ ِ وا/

اإلی اينّ ي ِشا ِ
بدالرّا البیايت
ّ

1

ناص حمسينیا

2

أستاذ مشارک يف قسم اللّغة الفارسیة وآداهبا ،جامعة اإلمام اخلمیين (ره) ال ّدولیّة ،ایران
سبید اخرا

اسرل

3

طالبة املاجستری يف فرع اللّغة العربیة وآداهبا ،جامعة اإلمام اخلمیين (ره) ال ّدولیّة ،ایران
امل ّخص

م
ِ
ِ
أمم ِة
یُ َع ُّد
ّ
ین .ولقد تأثََّر يف مواض َعدی دة م ن آث ا ِرهِ وأش عا ِرهِ م ن ّ
أح َد شعراء الکبار َ
عبدالوهاب البیايت (3999م) َ
العرب املعاصر َ
ِ
ِِ
شعر ایران وآداهباَّ .
الس فر الَّ اي قَص َری األم ل ،النت ام
أکثر ُّ
قبل َوفاته .کا َن ِل اا ّ
إن البیايت کا َن لَه ُ
توجهاً باإلیران وسافَ َر إلی إیرا َن َ
واإلنعک اا املمت ّد يف ِش عرهَّ .
أن الش اعر یَس تَ ِم ُّد م َن األأل اء واألش یا اإلیرانی ِة حن ُو خیّ ام ،س هروردي ،ح اف وح جّ وأیض اً
أس ِه املظلومة َک ِ
سقط ر ِ
البِجد اإلیرانیة حنو نیشابور ،هتران ،شریاز واصفهان ملشاهبة م ِ
القن اع لِبی ِ
ان ام م واإلس تبداد الّ اي ألق ی إل ی
َ
َ
ّ ُ
ِ
ُُم تَ ِم ُ ِ َّ
ک ک ا َن ه اا الت أثّر م َن األأل اء وال بجد اإلیرانی ة يف ش عر
درا َکی َ
عهم َّل ه ویظه ر َش ی اً م ا يف قلب ه منه ا .ه اا املَق اد ی ُ
وم هب اا املوض وع إل ی امن .حن ن ّاراج ي یُه تَ ُّم بال ّدراس ات املقارن ة أکث ُر م ن ه اا يف
عب ّ
دالوهاب البی ايت وََل تَطبَ دراس ًة کانَم تَق ُ
اميت.
ال

ا ال ّدلی ی  :األدب املقارن ،عبدالوهاب البیايت ،الثَّقافَة واألدب اإلیران ،القناعات واألألاء اإلیر ِ
انیة.
ّ
ّ
ّ
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