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 چکيده
آیرد او در مری شرماران معاصر عررب بره م( یکی از شاعران بزرگ و نامدار جه 9111ای )متوفّ البیاتی عبدالوهّاب

میران  از هرای تراریخی ایرران بروده اسرت شخصریّت های خود تحت تأثیر بزرگران شرعر وسروده بخشی از آثار و

  ایرن را به ایران داشته و اندکی قبل از مرگش به ایران سفر کررده اسرت توجّهوی بیشترین  ،شاعران معاصر عرب

عنروان ه های ایرانری برشخصیّتو از شهرها و ا او داشته است  ای در شعراب گستردهنتایج و بازت ،تمدّسفر کوتاه

د بره در دل داررا آنچره  بررد واش سرایه افکنرده اسرت بهرره مریاستبدادی که بر جامعره نمادی برای بیان دردها و

بره عنروان  حالّجو از ، سهرودی، حافظ خیّامهایی چون شخصیّتاز  البیاتی کشد می ها به تصویراین نقابکمک 

از میران شرهر هرای ایرران نیرز از نیشرابور ، تهرران، و  کندمیان رنج انسان امروز یاد آرمانی برای بی هاییشخصیّت

ایرن  دریابرد  مرینظیرر شرباهتی بری ها و وطرن سرتمدیدخ خرود؛ چراکه میان آنکندر یاد میمکرّ شیراز و اصفهان

هرا و شرهرهای ایرانری بره از نرام البیراتی عبردالوهّاب توسّطها رپذیریتأثی چگونگی اینتا است شده  تالش ،مقاله

 شود  نمایش گذاشته

 های ایرانی ها و نامنقاب فرهنگ و ادب ایرانی،، البیاتی عبدالوهّابتطبیقی،  ادبیّات واژگان کليدی:
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 پيشگفتار. 2
 تأثیرپذیریشرران از و هراملّتن ادب میررا و گرابطرۀ فرهنر از کرره اسرت دانررش جدیردی ،تطبیقری ادبیّرات

 اروپرای شررقی شرکل گرفرت  سرپ  در وآمریکرا  فرانسره، تطبیقی در ادبیّات گوید سخن می یکدیگر

 وجامعره از یرک زیرسراخت  ،شرقی اروپایتطبیقی  ( در نگاه پژوهشگران مکتب999: 9111 )الخطیب،

و  ادبیّراتو  هسرتند ساخت جامعرهزیر ،های اجتماعی و سیاسیواقعیّتاست   گرفتهشکلروساخت  یک

  پیرردایش و چگررونگی درچشررمگیری  وانکارناپررذیر  تررأثیر ،هررای جامعررهسرراختزیر  هنررر روسرراخت آن

 از جامعره پیونردی ناگسسرتنی دارنرد؛ و ادبیّرات ،رویکررد در این دارند  جامعه هنر و ادبیّاتگیری شکل

انروا   سربب پیردایش اجتمراعی شرباهتیرن ا همانند باشد، کشور چندهمین رو اگر شرایط اجتماعی در 

 ،الردّینجمرال )سرعید هرای تطبیقری نردارد شدر پژوه جایگاهی ،زبان و قومیت شود وادبی مشترک می

طوری که زبران ه ب ؛متقابل وجود داشته است ۀرابط گذشته هایزمانو اعراب از  ( میان ایرانیان22: 9381

 و ادب عربی نیرز از فرهنرگ و و زبان، فرهنگ قرار گرفته عربادب  و فارسی تحت تأثیر زبان ادبیّاتو 

میران  در اسرت  و بریش حفرظ شرده معاصرر هرک کرک خراین رابطه، در دو گشته است  ن متأثرایرا ادبیّات

مهردی  محمّرد، النّجفری صافی ، احمدالزّهاوی بزرگی مانند جمیل صدقی عراق، شاعران شاعران معاصر

بسریار  فارسری ترأثیر ادبیّراتزبران و  ،از فرهنرگ ،السّریاب شراکر و بردر لبیراتیا عبردالوهّابجواهری، ال

هرایی از جلروه اسرت ترا آن گانو ترالش نویسرند سعی ،گفتاردر این (228: 9332ی، محمّداند  )رفتهپذی

جهران  گ عرراق ور، شراعر برزالبیراتی عبردالوهّابشرعر ر فارسی د فرهنگ، نمادها، زبان و ادبیّات نفوذ

  گیرد قرارمعاصر مورد بررسی عرب 

کره  رودو امیرد مری است گرفته صورتبرداری فیش طریق ازای و پژوهش کتابخانه اساس براین تحقیق 

 آید  دسته ج حاصل از آن باهداف و نتای کار پایاندر 

 پيشينة پژوهش. 2-2

و بریش کارهرایی صرورت  ککایران  تأثیرپذیری عبدالوهّاب البیاتی از فرهنگ و ادبیّات ۀتاکنون در زمین

های اجتماعی دغدغه»و اخوان شاعر معاصر ایران به نام  ای میان البیاتیای مقایسهمانند مقاله گرفته است:

به نگارش فرهاد رجبری اسرتادیار و ع رو هیرأت علمری دانشرگاه « شعر عبدالوهّاب البیاتی و اخوان ثالث

اسرت و بره  شرده که توسّط موسی بیدج نگاشته« سپارندمی های نور جانمشعل»ای با عنوان مقالهگیالن، 

ای برا عنروان مورد ایران پرداخته اسرت  مقالره در 99/1/9338 تاریخبیان سخنرانی عبدالوهّاب البیاتی در 

 امرامالمللری عبدالوهّاب البیاتی و حافظ شیرازی توسّط اسرتاد احمرد پاشرا زانروس دانشریار دانشرگاه برین
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ک شعری این دو شاعر ایرانری و رآن به وجوه مشت درآمده است و در ریبه رشته تحر قزوینره( ) خمینی

 کره اسرت« ج در شعر عربی معاصررقنا  حالّ» عنوانای تحت مقاله ای دیگرشود  نمونهعرب پرداخته می

صرال   اشرعاری از کنرار معاصرر عررب در به طور نمونره از اشرعار عبردالوهّاب البیراتی بره عنروان شراعر

س بره روشنفکر، اسرتادیار دانشرگاه تربیرت مردرّ کبری دکترشود این مقاله توسّط می نام برده بورالصّعبد

 اسرت کره در مرورد ایرن شراعر هراییالیرتقبیرل فعّ از اوآثار  ۀ  همچنین ترجماست درآمدهتحریر  ۀرشت

  انردنبودهه مقصرود که باید و شاید وافی بر طورآن کارها اینفانه است  ولی متأسّ گرفته صورتگرانقدر 

 و علمی بررسی نماییک  دقیق طورشدیک این موضو  را به  آن برلذا 

در اواخرر حیرات ادبری خرود بره عرفران  که استعرب  معاصر از سردمداران شعر البیاتی عبدالوهّاب 

 گراهآن بره ویرژه ؛به ادبیّات عرفانی ایران از خود نشران داده اسرتتمایل فراوانی خصوصاً  متمایل شده و

 ها را دارد:صد سرودن عاشقانهکه ق

شتریین/ النتاَی َک تی َ تن َق یتف/ قتالِد ِالتّدِي/ َک تا ِ  َ  تا  یا حبیبتي« شریین» /الّدینقاَل جالل /ِئنُّ راویا  إصَنع اِلی الناس ی
ننَی/ قاَل   (524: 1 ، ج8002)البیايت،  الّدینجاللالسِّ

از راهری/  کنرد/ نی حکایت میمن دلدارگفت:/ شیرین ای  الدّیناللجکند/ بشنو از نی چون حکایت میترجمه: 

  گفت الدّینکند هک چون روزگار/ جاللشناور در خون/ حکایت می

پریش اندکی  شیراز و نیشابور بود، ۀهای فاضلآرزوی دیدن مدینه در تمام عمر که البیاتی عبدالوهّاب 

های شعر، عرفران، فلسرفه و شخصیّت ازبه بسیاری  او  گذراند در ایران تی رابه ایران آمد و مدّوفاتش  زا

سرهروردی  و تبریرزی ، حافظ، شرم خیّام، موالنا، عمر حالّج، عطّار فریدالدّین ؛ از جملهایران حکمت

برار از  92 ،آیدآید و نمیمی آنکه« الّتي  یت يت وی یت يت»ن عنوا با او شعریِ دفتریک  ورزید  تنها درعشق می

نرام  دیگر بره مجموعه شعری اوبرده بود   نام خیّام از های مختلفندازه هک به مناسبتو به همین ا نیشابور

نیرا بره فارسری ترجمره ضا رضراییعبدالرّ ۀوسیله که ب ارادتش به حافظ دارد و تأثیرپذیریدر « قمر شیراز»

  شده است

 البياتی عبدالوهّاب ةمختصری دربار .2-1

 امرروز شرعر پیشرگامان نخسرتینو از  عرب معاصر ترین شاعرجهانی ،(9111-9129) البیاتی عبدالوهّاب»

از تحصریل در  پ  از فراغرت ،9121در سال  و بردپایان  ه را در بغداد بهتوسّطمآموزش  خدور ویاست  

 ؛ل یافتاشتغا مطبوعات در نویسندگی ودانشسرای عالی بغداد، به تدری  عرب در  ادبیّات و زبان ۀرشت

 بیرروتبره سروریه،  سرانجامر اخراج و بازداشت شد  از کا 9321های سیاسی در سال فعّالیتسبب به  مّاا
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در شروروی اقامرت کررد و  سال 9 مدّتگشت  به به عراق باز 9128 ۀز انقالب ژوئیقاهره رفت و بعد ا و

و آوارگری  وه برر تبعیردو عرال آزاده بود مبارزی البیاتیبه عراق بازگشت   از وطن دوری هامدّت ازبعد 

ادب  و شرعرگان راو با بز جهانی و پیوندهای اوشهرت سلب تابعیت شده بود   او از دوبار ککدست ،دائک

و یاشرار  ناظک حکمرت، نررودا، اوکتاویوپراز، رافائرل آلبرتری، رسرول حمزاتروف، مرارکز چونهکجهان 

 ( 989: 9389 )اسوار، « کمال معروف است

 عبردالوهّاب آثرار وای در شرعر جایگاه ویژه ،و فرهنگی تاریخی، ادبی هایصیّتشخ و اعالم اصوالً 

، آلمرانی ،از قبیرل انگلیسری دنیرا خهای زنرداو به زبان اشعار بسیاری از (992 :9338 )بیدج، دارند  البیاتی

قمرر »، ازبکری برانبره ز« املنفتی اشتاار ي»دفتر شرعر  مثالً ؛نداشدهترجمه  فارسی وفرانسه، اسپانیایی، روسی 

از  بسرریاری و برره زبرران چینرری ترجمرره گردیررده« أِتتاریف  َّمهتت  »، برره زبرران روسرری« ق یتتف الا یت »و « رأخ رر

تنهرا  نیستاِرر حماک ت  ي کتراب( 93: 9 ، ج2118)البیاتی،   نداهک چندین بار تجدید چاپ شده هایشکتاب

 و دیرردگاه خررود نسرربت برره اوضررا  زمانرره برررای بیرران نمایشررنامهشرراعر در ایررن   اسررت البیرراتی نمایشرنامۀ

 عشرق، زنردگی، برارخرا در خرود تترأمّال و افکرار و گزینردرا برمری خیّرام عمررنقاب  ،وقت سردمداران

 (928: 9311ی به نقل از اربوس ایوسو، محمّد) گوید از زبان او می ،انقالب و هوم عدالتمف مرگ،

 شراعران برین در برودنشو منحصرر بره فررد  شعری ۀربو تج البیاتیقصاید ، دربارخ عبّاسدکتر احسان  

ّّا را با عنوان کتابی  ،عراق جدید ( 92: 9113 )بی رون، سرت ترألیف کررده ا االا اقت ا والّمت البیتايت  بتدالر

عبردلوهّاب البیراتی را تحرت عنروان های بخشی از شعر ،عرب معاصر کتاب شعر در کدکنیدکتر شفیعی

 بیراتی شرعری سربک خمۀ جامعی هک دربارمقدّ ،و در این کتابا  است کرده را ترجمه «آوازهای سندباد»

 و یوسرف عزیررزی « مان سرگان مررردهچشرر» و «تبعیرد» شررعرهایغریفرری مجموعره  عرفران اسررت  نگاشرته

هرای   از ویژگرینداکرده ترجمهبه فارسی « خون آوازهای» کتاب را در او اشعار ازای طرف هک پارهبنی

بیشررتر   داشررتآزادی  ۀدغدغرر شزنرردگی دراو   هررای مختلررف اسررتدر حرروزه گسررترش ،یرراتیشررعر ب

 کرار پرر هرای شرعریمجموعره ودنبرند  وی هک در سریاهای بازگشت به سر میؤر در های اوشخصیّت

 گرروه چرونبیراتی هرک  ر( شرع91 و 1: 9381 ،اوی)ال ّر  امروری چرون ترجمره به  هک در اشتغال و است

  است ییگراآرمانو  غک و عاطفه، مبارزه ،اندوه سراسر غالباً، عرب رمعاص شاعران ازای گسترده

 هرا و یعنری ترانره ؛شرفاهی عررب اشراره کرردتوان بره میررا  می ،البیاتیبر شعر  رمؤثّله عوامل از جم 

مردمری رایرج  هایهقصّکشاورزان و  هایترانه» گوید:  او میبود شنیدهکی دهایی که او از زمان کوقصه

 (222: 9113 ،البیاتی) « شعر من بودند عامل شکوفاییین اوّل ،وستار در
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 . پردازش تحليلی موضوع1

 و ادبيّات ایران فرهنگ و البياتی عبدالوهّاب. 1-2

 کسری کمترر ،یان شاعران و نویسندگان عربو شاید در م استو تمدّن ایرانی  بیاتی از شیفتگان فرهنگ

بیراتی بررای  .گرفتره باشرد کاره خود ب شعر و تاریخی ایران را در رهنگیف نمادهای، گونهاینبیک که یابرا 

ح وری سربز  ششعریها سال در رؤیاهای ه دهبه ایران آمد تا سرزمینی را ک 9338تابستان  در ،بارین اوّل

 کرهچنان، اوّل  ایرن دیردار را موالنا و حرافظ ،شم  ،عطّار ،سرزمین سهروردی ؛از نزدیک ببیند ،داشت

 نیرا،)رضرایی در سروریه از دنیرا رفرت  ،یا سه هفته بعد و دو او نیز بود آخر سفر خود او الهام شده بود،به 

 الردّینفرید هرایرنج، «محاکمره در نیسرابور» ،«حتاّلجراستنی الطّ »، نظرری بره کتراب «ماه شریراز» ( 8: 9381

و  هراکتابعنوان برگرفتره از تنها چند  ،دیوان شم  تبریزی بازخوانی و ، تصویر جوانی سهروردیعطّار

  ندسته او شعرهای

کرودکی  هایسرالدر بره کشروری اسرت کره  من سفراین نخستین »وی پ  از ورود به ایران گفت:  

مرا در  ۀخانر ،برودم بچّره وقتری باشرد  جراایرن زهک آخرین دیردار مرن ا شاید وآرزوی دیدنش را داشتک 

 اطرافیانمران بره ایرران سرفر  هاتابسرتان  برود ر بغردادنزدیکی مرزار )عرارف برزرگ( عبردالقادر گیالنری د

 ؛گفتنردمریسرخن  هراخوبیو  هرازیباییاز مردم ایرران و از  ،طبیعت ازبرای ما  ،در بازگشت و کردندمی

 خبرخورد من با ایرران در دور یناوّلآوردند  مینادبیّات به میان سخنی از  گرایششانبه اقت ای  هاآن البتّه

بعردها کره  امّرا ؛ایرن شراعر شردم ۀرا بره عربری خوانردم و شریفت خیّامشعر عمر  ۀمن ترجم که بودابتدایی 

 خیّرامگونراگون از شرعر  ترجمۀ 21یافتک که بیش از در ،را به انگلیسی خواندم خیّامانگلیسی یاد گرفتک و 

جرالرد را  زیترف ۀهمران ترجمر  کردنردرو  شراعر را منتقرل نمری کردامهیچ امّا ؛به زبان عربی وجود دارد

در همران  ،خیّراماز  بعرد توانسته است رو  گریزان و سررگردان شراعر را پیردا کنرد  او چراکه ؛گزیدمرب

 چره او یشان گفتک برای من شر  بده کرهبه ا  بزرگک پیدا کردمپدر ۀکتابخانر د دوران کودکی، موالنا را

فقرط  کره ندسته آمیزیمعجزهمتون  هااین ندشر  پذیر نیستگفت این متون پدربزرگ می امّا است؛ گفته

 ( 992: 9338 )بیدج، «آن کاست از نه باید افزود و آن بهنه   کرد درکو  خواند باید

 ایرن و کرار بررده ب شعری من ۀتجربکتاب خاطراتش  در نقاب را خژوا که بود کسی یناوّل البیاتیامّا،  

 وی  (231: 9381، عبّرراس) دیل شرردعربرری تبرر معاصررر نقررد طال  برره یکرری از اصررطالحات رایررج دراصرر

انقرالب  و رسرتاخیزمرگی، سرکشی و عصریان، یهای عشق و بخود را از میان نمادها، اسطوره هاینقاب

بره  ،صروفی و دینری ۀبرجسرت هایشخصریّتن شررق، یونران و کهر هرایاسطورهاز رهگذر  و گزیندبرمی
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انه و بیرنش یقری هماهنرگ از تمرایالت شراعراو بیرانگر تلف هرایانتخاب شود میخود رهنمون  هاینقاب

 رهگرذر ازرهرایی  بره یابیدستو  عصیان وسرکشی  ش،و نمادهای وا عطف نقطۀ  ندبود اندیش ویژرف

عمیرق او بره  توجّرهو  گررایش ،البیراتیترر ( ویژگری اختصاصری222: 9383 )فوزی،  ندسته گریانقالبی

 گفرتن سرخنبارتی موجزتر، این شاعر بررای عه ب تاریخی شرق اسالمی است  هایشخصیّت و هااسطوره

 هاییشخصریّتبرخاسرته و خرود را در قالرب  تراریخ درپیرامونیان به غور  و خود ۀاز اوضا  و احوال زمان

خود از این اعالم و مکران سرخن بره میران  شعرهایدر  البیاتیدر ادوار مختلف تاریخی جلوه داده است  

 سرهروردی، حالّج، خیّام مانندانی شامل بزرگ ،ایرانی در شعر او هایبنقا( 991: 9338)بیدج،  آورد می

 توجّرهز بسریار به تاریخ معاصرر ایرران نیر البیاتی  ندستهاصفهان  و ، تهرانچون نیشابور، شیراز شهرهایی و

از نیرز و  مصردّقمرداد، دکتر  28، کودتای )ره( خود از امام خمینی شرقی متون کتاب دراو داشته است  

 برد ید باستانی نوروز نام میع

شرعر مرن شررقی »د: گویرمری چنریناین اسالمی ومیرا  شرقی  و گرایش به شرق خدربار خود بیاتیال 

برا  و شررقیکرنک  بره زبران مرن بره موضروعات شررقی اکتفرا نمری  ددار ترن برمدرن  ۀهرچند جام ؛است

گرفتره از های شعری من برشخصیّتک  کنو جان شرقی زندگی می نویسک و در کنهمیشرقی  هایاندیشه

 کره اسرتاسالمی میراثی با هزاران گنج شرق  ۀاسطوره، تاریخ، رمز، خیال و عاطف  فرهنگ خودی است

 خرود و دردهرای مشرترک  ،هنرد ون ، پاکسرتاایرران از شررقی شرعرخوانردن  با او «ریک بهره بب آن ازباید 

 (992: )همان بیند می آن درهای شرقی را انسان

 ایرانی هایشخصيّتنقاب  .1-2-2

 خيّام. 1-2-2-2

 امرر ایرن است  قرار گرفتهزبان شاعران عرب شناخت مورد که است زبانفارسیشاعران از نخستین  خیّام

 از کمترر ،رباعیات وی و خیّامبه  هاعربو اهتمام  توجّهاست  گرفته  صورت رباعیات اوۀ از طریق ترجم

در جهران  شاتو رباعیّ اورسیده و شهرت  81به بیش از  خیّامرباعیات  ترجمۀ نیست  زبانانفارسیعنایت 

 خیّرامبا  ،مردم عوام و شاعرانادیبان،  ،کران، فرهیختگاناعک از روشنف هاعرب امروز است  آشکارعرب 

 از بیشرتردر خرارج از ایرران  خیّرام آوازخ بازتاب( هرچند 99: 9311ی، محمّد) آشنا هستند  وارباعیات  و

جرالرد اسرت کره فیترز نرام ادوارد  مشرهور بره یشناسرمرهرون خاور ،این شرهرت امّا ؛بوده خودش کشور

بره دنبرال  خیّرام شرهرت رسانده بود  چاپ بهو  کرده ترجمه 9821سال  در را خیّام رباعیات ازای گزیده

 از دو بریش  دنردآور رویای از رباعیات حکیک نیشابوری گزیده ۀبه ترجم پ  ؛مه جهانگیر شداین ترج
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ی بره محمّرداسرت  ) گرفتره صرورتهای جرالرد از روی ترجمه ،خیّام رباعیاتاز ی های عربترجمه سوّم

مرورد عنایرت قررار  خیّرام خهیچ شاعری به انردازعرب  معاصرِ جهانِ در ( شاید99: 9311، ندوشن ازنقل 

 خیّرام توجّرهعران کالسیک خرود، مشا از بیشتر حتّی معاصرتوان گفت: اعراب ت میأه جرب  نگرفته باشد

یّتالتّ کتاب به عا کافی است اثبات ادّ برای  اندشدهو رباعیات او  ا یّتامجا  الاِ  از یوسف حسین  یّتايا  اخل  لِ 

 از معتبرر ۀترجمر 11مرروز برالب برر ا ترا وانرد را ولتر شرق نامیرده خیّام ،معاصر اعراب یک نکار مراجعه بکّ

 ،هرامصرری از بعردهرا بره بعرد( عراقری 23: 9381 از بکار، به نقل نیامحسنی) اند دهکررباعیات وی ارائه 

 است  البیاتی عبدالوهّاب ،از این شاعران یکی همان( ) اندداشتهو رباعیات او  خیّامبیشترین عنایت را به 

 شخصریّتوی اسرت   پذیرفتره ترأثیراشرعار او  و افکرار ،خیّرام زابیش از همره  البیاتی ،از میان شاعران 

را بره محراق  خیّرامهمرانی، نقراب براور ایرنبرا  ویافرت ی به خود نزدیرک مریشخصیّتیش از هر را ب خیّام

(  222: 9383)فروزی،   کرد تالشاین تشابه  هایجلوه کردن تربرجستهخود برد و برای هرچه  شخصیّت

را بره عربری  خیّرامشرعر  ۀترجمر کره کنردمیابتردایی بیران  خیران را در دورین برخورد خود با ااوّل البیاتی

قررار داشرت کره  خیّرامای تحرت ترأثیر به انردازه بیاتی( 992: 9338)بیدج،  این شاعر شد  ۀشیفت خواند و

 داد واقعی خود در اشعارش قرار معادل را خیّام

 خبراررد« احلیتا  املتر  ي» و «الّتي  یت يت وی یت يت»هرای خرود بره نرام شرعرهای از کامرل ۀوی در دو مجموع 

 خیّرامبره  خاصّریاهتمرام  بیراتی  گویردمری سرخناو در زنردگی  ۀها و فلسفو اندیشه خیّامزندگی باطنی 

نیز در شرعر بیراتی ایفرا بارزی  ی بود که نقشمهمّ مثلّثرأس  ،خیّام بخشید  ایاسطوره بعد اوداشت و به 

  خیّامشهر  ،ابورو نیش خیّام ۀ، عایشه معشوقخیّامعبارت بود از  مثلّثاین  و کرد

 امکامل با تمر شخصیّتیک که  خیّامبرای  او ،هستی به عشق زنده است البیاتیکه به اعتقاد  جاآناز  

 خواژ  دمردمری« عایشره»به نرام  زنی البدآفریند و این عشق را در کمی عشق ت ادهای درونی خود است،

از  را او ،عایشره عشرقبرا  خیّرامسرنوشرت  با گرره زدن شاعر وشده  گرفته یعنی زندگانی«  یش»عایشه از 

 برود جروانی دخترر» گویرد:میعایشه  معرّفیدر  البیاتیدارد  می هانگ زنده و دهدمیقرون عبور  و اعصار

طراعون بره بیمراری  جروانی درایرن دخترر  امّرا ؛یافت عظیک یو عشقه شد دلباخت به او جوانی در خیّام که

 در خیّرام کره اسرتبه او از آن جهرت  خیّامعشق   دنامی از او نبر هرگز در اشعار خود خیّامگذشت و رد

 (992: 9338)بیدج،   است ماندهاست و با این عشق زنده  کرده تردیدمرگ  حقیقت جزحقایق،  تمام

 فروزنرده دربارخپیش از مرگ خود، پرده از راز خود  ماه چند البیاتی فروزنده بود  البیاتینام معشوقۀ  

ُِ ائیت  إلتی » ۀمجموعر و برداشرتفرهنگری ایرران در عرراق(  ۀتمین و دخترر وابسردارالمعلّ در شهمکالسی)



 9312 زمستان، 92نامۀ ادبیّات تطبیقی، سال سوّم، شمارخ / کاوش912
 

و  کررد افشا راخاطرات این عشق  ،چند مصاحبه طیّ 9111 سال دراو   کرد اهدارا به وی «  حالظ المریاز 

سرفر ایرن آخررین  ،سرنوشرت سانبدین و دیار او شد ۀدیرین روان ۀکه به دنبال خیال معشوق دیری نپایید

)فروزی بره نقرل از موسروی،  قررار داد  ،ایرران، دیرار فروزنرده 9111 ۀژوئی 2در  ،همیشه در سفر را شاعرِ

9383 :222) 

تقابرل  ۀاوسرت  اندیشر آرمانشرهرو نیشابور نیز  است البیاتی محبوب بسیار هایشخصیّتاز  خیّامعمر  

را بره زنردگی هنرری  خیّراماو   یابردمریجلروه نمود و  البیاتی شعرهایدر  ،خیّاممیان مرگ و زندگی نزد 

ی از خیّرامت ترأمّال البیراتی : جز خدا کسری پیرروز نیسرت آوردبرمیو از زبان او فریاد  خواندفرامیخود 

کند و با آن احوال و اوضا  مبرارزان میل تی معاصر و سیاسی مبدّتأمّالاحوال مرگ و ف ای جسک را به 

جبرر و  ۀرسرال ۀمردر مقدّ خیّرام( 991: 9338 )بیردج، کنرد ان را بازگو میو زندگی و شهادتش و انقالبیون

 کرار کره اهرل علرک از ایرکشرده ایزمانه دچار» نویسد:خود می ۀزمان خگزنده دربار و تلخ لحنی با ،مقابله

 کننرد  تحقیقرات علمری اسرتفاده و از فرصرت بررای بحرث کره انردنماندهکمی باقی  خعدّ جز و اندافتاده

کراری  ریاوتردلی  جز ؛حق را به باطل بیامیزند که کارندرانددست ههم ،ما خحکیک نمایان دور  ِبرعک

 شروندمواجره  انسرانی با اگرکنند  صرف اغراض پست جسمی می ،نیز دارندمعرفتی  و اگر دانش  ندارند

 وترردلی  گررد  وگردانرد مری زور وروی از باطرل  اسرت و راسرخ وحقیقرت صرادق  جسرتجوی در کره

 (83: 9389 )دشتی، « داننداستهزا می ۀشایست مرهون و را او گردد،نمی فریبیمردم

 چیرزی هرردوره  ایرن در» نویسرد:مری خیّرامعصرر  سیاسری ووضرا  اجتمراعی ا تحلیرل دریان ریپکا  

اعتقادهرای  و شردندو نشان می نامبیناگهان قربانی آدمکشان  بزرگان  شدزودگذر و ناپایدار پنداشته می

نتوانسرت بره  ،وجود این اوضا  عاصی شرده برود باکه  خیّام    دادندخود را به باورهای نو می کهنه جای

 پدیرد  خیّرام بینیجهران درچنرین اسرت کره منفری گرایری   انقالبی ببخشد     قتحقّ خوددرک اجتماعی 

 کره شرایطی (211: 9331 )یان ریپکا، « شودمیدرمان تبدیل کک امیدش به بدبینی بی اکیتشکّو آید می

 ۀایرران داشرت  مطالعر نیشرابور در خیّرامشباهت بسیاری بره عصرر  ،بود آن شاهدروز  آن بغداددر  البیاتی

اجتمراعی آن  تحرت ترأثیر اوضرا  سیاسری و که را آثارشبردن به این وجوه مشترک در  پی و خیّامآثار 

 در دیروان خیّراممحکرک بیراتی برا  رابطۀدانست   خیّاماصلی شیفتگی بیاتی به  هایتعلّ توانمی ،زمان بود

 ،ایرن دیروان»گویرد: مریایرن دیروان  ۀمرای کره بیراتی در مقدّگونره به ؛شودمی آشکار «اّلي  یت يت وی یت يت»

منتظرر کسری  کره حرالینیسرت در  هادورهکسی که در تمام  ؛است خیّامزندگی درونی عمر  سرگذشت

 (23: 2 ، ج2118، البیاتی) « آیدنمیآید و بود که می
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 معادل موضوعی شهر بغرداد قررار را آنبیاتی  امّا ؛است شده متولّد آن در که است خیّام شهر نیشابور 

« فرلت لطّ ا» خدر قصرید بیراتیشود  او نمایان میاست که پیوسته با تصویرهایی از فقر و ویرانی در ذهن  داده

 بررای بیران خیّرامتر از گویراتر و تأثیرگرذاراست  شاید زبانی  کرده تعبیر جهنّکاز نیشابور به  ،خیّامن با زبا

برا زبران  او خواهرد آمرد  بیراتی شرعراست که شرحش در توصریف شرهرهای ایرران در  ظلک حاکک نیافته

 گوید:می «احلج » خدر قصید  کندشکایت می ظلمانی هایشببرای کنار زدن  شطوالنیاز انتظار  ،خیّام

َجتت   یَ َ/ تت   تت ائُح اَ/حتتالِي/و طت َأستتنانُ  وَجّفتتت الِا/تتاُي/ / وَستت َ یّتتايتَتََّتت هأ اخل َجتت   یَ َ/ تت   تت ائُح اَ/حتتالو  َّ ِي/ والتتدوُ  َّ
 ا َیَن یتتا رَِّتتاُ س/ !ُستت س ُ یتتا/قتتداِ// الَانتتدلیُا قتتاَل ت وقالتتِت ال یتتاُ// ال یتتُل قَتتاَل وقالَتتِت احلیتتا / لَتت لَتترَ  وَجَّتت  لتتاَر وي

 (28: 8002 ،البیايت)ُتمِال اهلَمیم َ احلََجَ  ال ه یَم/ و 
برر فرراز  کررم و، بیرداریش را از برین بردنرد/ رؤیاهرایشافتراد/ عروسران  هایشدنردان/ درآمداز پا  خیّامترجمه: 

/ عندلیب و بادها به من گفتند/ شرب و زنردگی بره طرول انجامیرد/ پر  ای درآمدبه هیجان  هاجامو در  اشچهره

 سازد؟ ورشعلها سنگ پوسیده را زنده کند/ و ویرانه را خدا کجاست/ خورشید تو ت

 سهروردی. 1-2-2-1

 آزاد ةالگوی اندیش .1-2-2-1-2

برر موضرو  شرعر را خرود ، نوعی از انروا  رنرج اسرت کره هاتبعیدگاهدر  آوارگی ومبارزه در راه عقیده 

برا هرای آن اند کره تجربرهرفتهی را به کار گسنّتنمادهایی  ،رخاط همین بهها و آن کرده تحمیلپیشگامان 

او  البیراتیکره  اسرت( 283) اسرتسهروردی  ،این نمادها ۀهمخوانی دارد  از جملاین شاعران  هایتجربه

 شردهدچرار رنرج و گرفتراری  شمارکسیسرتی خآورد کره در راه عقیردآزاد به شمار مری ۀرا الگوی اندیش

 ۀو تجربرشرعری بیراتی  ۀبرخرورد برین تجربر  راز کررد سرپری تبعیردگاهاز عمررش را در و بخشی ا  است

 یابرد بیاتی نمود مری« شتباِ  َّ ور َی يّستصترر  ل » خدر قصید برخورداین  شود صوفیانه سهروردی روشن می

 شود:آن با این عبارت آغاز می اوّلبند بند تشکیل شده که  1قصیده از  این

تت / َو تتاالبُتت ُ  نَفتتدَ  المتتا ِ / یتتا رّ ، َلرکتتاَ  البُتتُ   تتدا ا  ل    تتاِ  ل تتا/ِ  أنتتا و  ایُا   تتی رَأستتزلتتُت َ  تتی شتتاقِئ  أحبُتتر/ المه
 (584: 8 ، ج8002 ،البیايت) ازِلُت َصبیا . 

هرک  مرن ویابرد/ / پروردگارم، دریا پایران مریآوردبرمی فریادباز شاعر  ،کلمات برای اگر دریا قلمی باشدترجمه: 

 هک چنان جوانک  من ونشست  روم/ برف پیری بر سرمچنان بر ساحل آن راه می

 البياتیوجه اشتراک سهروردی و  .1-2-2-1-1

 مسرألهنیرز از ایرن  البیاتیکه  گونههمان ؛بود رنج درو تنهایی  گرفتاری ،از غربت سهروردی در جوانیش
ق بره عشرق و معنرا بره زنردگی کننرد کره اشررابره ایرن خراطر مبرارزه مری نردمدّعی دو هررکشید  رنج می
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ایرن مطلرب را بیراتی در خرالل   هرا را از دسرت دادنردآزادی بسریاری از چیرز در راههرر دو  دگردبازمی
 که ذکرش گذشت، بیان کرده است طور پ  از پذیرش نماد آن، همان اشقصیده

 حالّج .1-2-2-9

و تمجیرد وی  رثرا درشرناخته شرد و شراعران و ادیبران  جهران ادبی رمزبه عنوان  حالّج ،21 ۀآغاز دهدر 
عمراق وحری ا ،کسی است که مانند فقها و عالمان دیرن حالّج( 988: 9111)منصور،  سیار سخن راندند ب

 (93: )همان  کرد درکعالی  به صورتالهی را 

و  دنردهمیکه رنج انسران امرروز را نشران  آیدشمار میه ب هاییقصیدهبیاتی، از  «اّلج يا  احل»خ قصید 

آرمرانی  دلیرلنیز به همین  حالّج شخصیّت  پردازدبه رویارویی میسرکوبگر  هایقدرت بااینکه چگونه 

 خراطر برهرنرج و مررگ  ۀجنب که است ایصوفیانهنماد  خنمایند به این دلیل کهد  روبه شمار می آلایدهو 

در  بیراتیشود  وفور یافت می های صوفیانه بهشخصیّتویژگی در بیشتر  اینکشد  میعقیده را به تصویر 

در  دو شراعر ن هررچرو ؛اسرت قموفّ دوآن  های زیاد بینوجود شباهت خاطر به ،این ویژگی گیریکاربه

 ایرن ، غربت و رنج است اعتراض واین انکار  پیامد اند ورز و شورشی بودهبرابر وضعیّت موجود، اندیشه

 ایرن بخرش  دربیراتی اسرت   ، خروداسرت «مریرد»نخسرت آن بخش تشکیل شده کره بخرش  9قصیده از 

دردهایشران بره و  هارنجفداکاری و همدردی با بینوایان در  ،مثل ایثار حالّج شخصیّتهای مثبتی در جنبه

 یابد:ی میمدردی ورزیدن به شکل زیر تجلّه این شود تصویر کشیده می

 الَا    والف اغ و... َسَ َطت ي
 در تاریکی و پوچی سقوط کردی   ترجمه: 

 ؛کند و هدفش انقالب و سرکشی اسرتانقالبی پیدا می ایهچهر حالّجقاب در این قصیده با ن البیاتی 

بلکره شراعران  ؛نبرود حرالّجآغرازگر نقراب  البیراتی بپرردازد  حلرول و که به شهادت، عشق، فنابیش از آن

 «أنتا احلتف» ۀ  منظرور از جملر«اّلجاحلت    ستا» خبرا قصرید عبدالصّربورصرال   ماننرد ؛بسیاری با او همراه بودنرد

 (988 :9111)منصور،  است  فریاد انقالبی البیاتی شعر در ،نیز شد اوکه سبب به دار آویختن  الّجح

 درگرردد و بیراتی شهید عشق مری ،تاریخ در که است عشقنمادی برای قربانی  البیاتیر شع در حالّج 
 ،البیراتی) «مُکتِال ُ  متف يالاِ  أنتا شتَّیدُ » گوید:می«  م و  ق ید   ن ِت لنی»دفتر  از «السهالي ي ِِ ِلنی إلی  ؤمت » شعر

 (31: 9 ، ج2118
 حافظ .1-2-2-3

لتی حتالظ إِ ائیت  » عنروان با ایقصیدهو در  کرد تأمّلسفرش به ایران، در شعر حافظ  در البیاتی عبدالوهّاب
مراه »و  ستاِررنی حماک ت  ي نمایشرنامۀ البتّره  ور سراختبرای حافظ شریرازی( آن را متبلر اینامهمویه) «شتریازَی
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 شراعری کره ؛او یک شاعر و عارف است» حافظ گفته است: ربارخد او  افزود هااینرا هک باید به « شیراز

 (992: 9338)بیدج،  « هاستبدیو  هاخوبیخارج از قیدها و بندها، شاعری با تمام 

سرروده شرده « سرپید»شعر نرو  قالب درکه  بیت دارد 89بند و حدود  92«  ِ ائی  التی حتالظ شتریاز »شعر  

برا  ،حرافظ دربرارخمطالعات فراوان  از بعد البیاتی که دهدمیبر قصیده و محتوای آن نشان  مروری است 

 ، ای کره اگرر او ایرن اطالعرات را نداشرتگونره بره ؛اسرت شردهحدود زیرادی آشرنا سبک عرفانی او تا 

گرایش خود شراعر بره ناگفته نماند که  هالبتّ آید سرودن این قصیده بر ختوانست به این خوبی از عهدنمی

حرافظ  چرونهرک بیراتی مهک داشرته اسرت  یحافظ نقش خدربار هرفاناع خاین قصید خلق در ،سبک عرفانی

ت کره از و بره آن باوراسر دانردمری ارزشبرییک دانه ریگ  خو عمر را به انداز اساسبییا را شیرازی، دن

کرردن نردارد و بایرد دنبرال معبرود و معشروق حقیقری  پر  ارزش فکرر ؛است عمر جز دانه ریگی نمانده

 باشیک 

 (862: 8002 ،البیايت)َلَ ی ت دُ/ ِالغناِء  / ابر   ق يب الا   سرَی حّب  رَ ِل/ أینَ  ََل یَبف ي
 دهد؟نمیعبود قلب من کجاست؟/ چرا آواز سراز عمر جز دانه ریگی باقی نمانده است/ مترجمه: 

 دو بیت از حافظ قرین بدانیک: این بارا  البیاتیزیباست اگر این معنا از 

 است بنیادسستمل سخت ابیا که قصر 
 ت آنرک کره زیرر چررو کبرودغالم همّر

 

 بیرار برراده کرره بنیرراد عمررر بررر برراد اسررت 
 پرذیرد آزاد اسرتق تعلّر هرچه رنگِ ز

 

 شمس تبریزی. 1-2-2-1

بررار از زبرران دو آن دردارد کرره « ال و تی التتّدینجتتالل» شررعری برره نررام ،« تا الَ  النّتتار و » ۀمجموعرر در البیرراتی

 گوید:میبا این مطلع  الدّینجالل

 : َ تتن را/ يالتتّدینجاللاحملتتّت واحلتت ین. قتتال  لتترا   / وي النتت  :/ النتتار يالتتّدینجاللیَتتِئنُّ راویتتا .../ قتتال   إصتتِ  إلتتی النتتا
 (524: 1 ، ج8002 ،البیايت)... ا َع الباک االنري َسال املاض

برین  گفرت:/ آترش در نری/ الردّینجاللدهرد/ نالره سررمی ،اسرت راوی که حالیدر که به نی گوش کن ترجمه: 

  کندفراموش می اشکنندهگذشته را با گریه ،هرک  بخوابد سوزان و غمگین است/ هایهتکّ

( منظرور 911: 9319به نقرل از اسرماعیل،  زادهمتقیداند  )مینای را رمز رو  آتشین انقالبیون  البیاتی 

 پرورانند رهایی است که انقالبیون در سر میو  از آتش، امید آزادگی
 های ایرانینام .1-2-2-6

 و «زرتشرت» ،«شرهرزاد»از:  است عبارت به کار بردهاشعار خود  دیوان دربیاتی  که ایرانیهای ازجمله نام

 :شد خواهداشاره  هادر ادامه به آن که «شیرین»
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 رزادشه. 1-2-2-6-2

از جملره شرهرزاد های هرزار و یرک شرب اسرت  داستان در ،یتخیّلاصلی  شخصیّتنام  ،گوهشهرزاد قصّ

برار بره  وخرود د« ا/ ری الساید»شعر  در «أِاریف َ َّمه  » نامبا  خود شعر دفتر دریرانی است که بیاتی ا هاینام

 کرده است:آن اشاره

 (8142: 1 ، ج8002، البیايتاحلُ  / والمُّارُر ِالضیاع. ) الیه نفحُ  أ رََک ال هبا/ شَّ زا / َلَسَ َ ت و ا َ و 
  / ویرانی به من گذشتاحساسِ وحزن  ورسید/ سکوت کرد  صبح ،شهرزادترجمه: 

 سرتمی کره هرر صربح و شرام برر سراکنان عرراق سرایه  ؛است ستک ازآزادی و رهایی  ،«شهرزاد»از  منظور

 افکند می

 :«احل می»در شعر 

اتترُ  لاِرُستتَّا یُغنّتتی: ََل / ویالفجتتِ  لتتی أحضتتاِ  )ّتتارو  ال شتتید( / وُیرلَتتد  می  تتد  نتتداحلَتت میالتتدهي و الُف ستتا  و ُل الّ ّجتتار و وقرالتت
 (800: 1 ، ج)مها  َشَّ زا ،  َتار 

شرید در صربح رّالسرپ  در آغروش هرارون   شردند متولّد و خون و   / سوارکاران وبازرگانان  هایقافله وترجمه: 

  / بازنگشتی شهرزاد:دادکه آواز سرمی حالی دند  سوارکار آن درمر
 تتتت  يت، َشتتتَّ زا س ویاتتتر  لارستتَّا یغنتتتینتتَت، یتتتا ُ  تتفررَ أاملتتت ا / َجستتدا یُبتتتاع/ یتتتا  جستتتدا  ِ ستترا  املدینتتت  ي - زا املاتتا  -
 )مها (اهلَراء.  الناس کانت کالُفّ اَ   ي اشَّ زا س/ کُیا  ِاق ل َّا، حیايتش  

شرود / ای ترو، ای گنجشرک گذاشته شده است/ جسدی فروختره مری اجحرّ بهجسدی در بازارهای شهر ترجمه: 

مرن اسرت ، زنردگی آن برالکنزیرر  خوانرد/آواز مری کره حرالیدر  ؛گررددبرازمی نظامشسرواره ومن، شرهرزاد  

 بود  هوا درمثل تاولی  ،مردم ۀزندگی بقی چونهکشهرزاد / 

 مجوسی و زردشت .1-2-2-6-1

اعرالم کررده اسرت  )ص( بره پیرامبر اسرالم برا ایمران  ردیفهکصریحاً الم ایمان به پیامبران گذشته را اس

، زرتشرتیان 93 ۀآیر ،حرج خسرور در کرهچناناسرت؛ امبر الهی شرناخته شرده یک پیبه عنوان زردشت هک 

 است شده در ردیف پیروان ادیان آسمانی آورده آیین آنان  و ؛اندشدهمجوس نامیده 

 کند:میو بیان گذاشته است  «ّ يا قال زرا شت»و  «اجملرسی» راخود  شعر دونام  یاتیالب

تت / کتتاَ  َق تتيبتمتتِبانا  رتتتا و  يالتتدنیا الّتت اجملرستتی  تتن المتت ل  ل جتتار یَ تترُل/ یتتا هَلتتا  تتن نَبتتت ک بتت / ّتتي    تتل ُشتتُال َ  تتی  غِ 
ب .  َُ  (814: 8، ج 8002 ،البیايت)ا/ِراِ  َیس جدَی امَل

کنرد گوید:/ ای وای بر گیاه روی کلبه / این دنیایی است کره مرا را سریر مریزرتشتی از بالکن همسایه میترجمه: 

 جوید را می ت، محبّدرهادر کنار که  گدایی است چونهک/ قلب من غریبیک و مرده که حالیدر 
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د، انقالبیرون پرسرتکه مجوس آترش را مری طورهمان  داندمجوس را رمزی برای انقالبیون می البیاتی 

عرراق بره  دولتمرردانیرر و تزو از ریرا البیراتی( 383: 9182عید، ) پرستند مینیز آتش آزادی و انقالب را 

 کشرور دررا  خرود و رانردشرود سرخن مریعراق مری ملّت و او برکه و پیوسته از ستمی  است آمدهستوه 

 :دوستی و صلح است پی در که داندمیغریبی  چونهکخود 

کَّّتتا  حضتتارا  الغتت ا  ویُنا یتت   غّنیَّتتا و  َی تتتدُّ َجتتراَ  التتّ ِیِد َ نَّرکتتاب   تتی ا/ِتترا  لیتتَل ال تتاِ  نَی/و  ال هتت ِت/ اتتاََلُ يیَغتت ُ  ال
بیِل/ ّي بُّرَ  َوأِناَء السه ُِ  (814: 8 ، ج8002 ،البیايت) نت َق یدب...أّا و   ال ی    ّ   َ َد ا ، ِصف ا / الفا نی/ وامُل

 و کوبرد/اسرب سررکش برر درهرا مری چرونهرکو در شرب نرو، براد  سرکوت فرورفتره اسرت / جهران درترجمه: 

/ ایرن شرب بره پروچی خوانندفرامی را توو در راه ماندگان  دوستداران وپیروز/  هایجنگکاهنان  و هاآوازخوان

 شدی  تو سرگردان و آواره گذشت/ و

 کنرد ش را از سراکنین شرهر سرلب مریآرامر رحمانهبیحکومت ستمگر زمان است که  ،منظور از باد 

از  ،تمرامی قشررهای سراکن در شرهر کره طروریبره  ؛دانردمیخود را منجی آزادی مردم کشورش  شاعر

اسرتبداد را از  ۀکند تا سرایان را چشک انتظار خود بیان میتا دوستان و در راه ماندگ و کاهنان هاآوازخوان

 سرشان کک کند 
 شيرین. 1-2-2-6-9

ارسری، معشروق ادب ف کرامروای وهرای مشرهور داستانی و از معشوقه ۀتاریخی با وجه تشخصیّ ،شیرین

نظرامی  خسررو و شریرینو  شراهنامهخسرروپرویز بره روایرت  همسر  و سپ فرهاد ز، محبوبخسرو پروی

  است

 اسرت ردهبرکرار ه نام شیرین را بر« َّایت النّ » و «الّدینجالل» شعر دو در ،«وال   ا  الّنار» مجموعۀدر شاعر  

چهار برار نرام  ،الدّین سرودهبه نام جالل که شعریدهد  در انه نشان میداستان عاشقاین به  را اوه جّوت که

 روزگرارخرود از برد عهردی  ۀمعشروق براشراعر   دکنرمییاد برد و از او با نام عشقش ر میکاه شیرین را ب

 سروزاندهرا  بال و پرش ،حاکک استبدادانی سرگرد کند کهمی ای مانندپروانه خود را به و گویدمی سخن

  است

 (542: 1 ، ج8002 ،البیايت)احتقت ل اش ی/ تَتَغّضن اجلبنی  ال  ا /  ارُ « شریین»یا حبیبي/ « شریینُ »
 را چرین و چرروک کررده پیشانیک و/  حیرانی روزگار/ بسترم را سوزانده  / شیرین  ای دوست من ،شیرینترجمه: 

 است 

 قّتت ا/جت اُس / یتاحبیب ی« شتریینُ » لرقن ا/وقتا / الما   اإلنسا / ا / املرج  الَايراء  ا  ، تيرع البُ  و ا ال ِّ  أیَُّّا
 (526: 8، ج 8002 )مها ، / امحل اإلنسا    ی ا/رض َ ر . دائن الّدخا  ي
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مرن  ۀمحبوبر /گشرتشراعر بره سررزمین خرویش باز و کرردور از دریا عبر ؛بازگشتای ملوان/ موج باکره ترجمه: 

کره  حرالی در ؛شرودبر روی زمین مجبور به زندگی مری انسان و آلوده نواخته شدند/ شهرهایدر  هازنگ/  شیرین

  مرده است

 آن ورا بردزدد، هماننرد مررده  اختیارشران و بگرذارد پراا که اسرتبداد، حقوقشران را زیرر ی رملّتشاعر  

 داند سرزمین را آلوده می

کنرد: وی مری فراطمی دکتر و اتی به امام خمینیاشارنیز « متون شرقی»ری خود دفتر شع آخرین در وا 

 پذیرد می به عنوان رهبری کاردان و روشنفکررا ( ره) ستاید و امام خمینیانقالب را می

 گوید:می و کندواندن کتاب حافظ شیرازی تشویق میکه فرزندش را به خ حالی در ره() خمینیامام 

استت داَر  لَتَُّتتَر ألَضتُل َ ا لتت  ِ نّتتا/ ِتالط یف إلتتی ُ تُد  الِامتتف/«/  حتتالظ المتریاز » یتَ  َِ تت اء  َل ِلَرلَتتد :/  َ قتا خل یتتياإل تاي ا
ُّ َ سماإل اُي إلی اجلَّ  ال انی / واِ  (42: 1222 ،البیايت) َر أیضا ، کاَ  یَاِ ُف الط یف....، ِ/نه ، 

، رسردا که بره شرهرهای عشرق مریرازی را بخوان/ راهی کتاب حافظ شیر امام خمینی به فرزندش گفت:/ترجمه: 

 شناسد چون او راه را می خندید و / امام به سمت دیگری سر چرخاند/شناسدبیشتر از ما می

 قتاَل: إنّنتا َ تِن الَ َاتا ترقت َ «  َ  تاو  ستّید» «/   تاو  ستّید»قَّت ا / ُکنتُت ألَاتُا النهت َ  َ تَع  ي« الاق »یرَي ق ِل الَغرغاء 
 (66 :)مها َِیَن ا کاَنت رأی  ا/ی  ا/ ِل/ تغطی مساوا  الااَل.   رَ    ی کارث /  ب

 /ددیک/ آقرای مکراوی از برازی دسرت کشریکررمری نردبازیآقای مکاوی  با روز مرگ فاطمی در تهرانَ/ترجمه: 
  پوشاندکه پرچک آرزو آسمان عالک را می حالی گفت: ما به مصیبتی مشغول شدیک/ در

 نقاب شهر. 1-2-1

ار شدن اشرعار خرود های ایران را به منظور پربشهر ،مختلف هایشیوهبه  که است شاعرانیازجمله  البیاتی
 ،«نیشرابور» یادشرده هرااو از آن هایسرروده در کره ایرانی شهرهای ترینمهک  داده است قرار توجّهمورد 

هریرک دربرارخ مختصرر  توضریحن نوشرته بره ایر ۀادام که در ندسته« تبریز» و «اصفهان»، «تهران»، «ازشیر»
 پردازیک:می

 نيشابور. 1-2-1-2

عمرق ایرران برود  قیرت فرمانردهی پیشررفته در لشرکر و موفّ مرکرز وهرا نیشابور روزی خاسرتگاه پیرروزی

رت شررده و کره آن را شررهری غررا ایگونرره برره ؛اسررت نشرینیعقباز سررقوط و  حررالتی نمایررانگرنیشرابور 
 (1 9 :9381، ال ّاوی) کشد یبه تصویر م فروپاشیده

هجروم آشروبگران و ویرانری  از بعد درخشان خود نتوانست ۀسابق با نیشابوربه دلیل اینکه  البیاتیشاید  

و ویرانری در  ا فقررکه پیوسته ب داند، آن را معادل شهر بغداد میکند سربلندسوء پ  از آن دوباره  آثار و

 برد نام می اشعارش از آن در وشود ذهنش نمایان می



 911/ فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی بازتاب 
 

 کرده است:بار در اشعار خود از نیشابور یادچندین  البیاتی

نا، َ  ُّوا ِ کلُّ  ُّ کتلُّ  أجت اَس/ ِتائُِارا ختراَ  النُتاِس/ وقتاِرُ راو  ال برَر/ِنیساِرَر/ الَاَ ِا  الفاِرغ / وسارُِقر اَ/قفاَل و الغ اِ  ِ ن 
َی لی املَخاضِ الُغ اِ  ََِ ُ را َوجَََّّا املَُّجرر/ وَضاَجاّر  (64: 8 ، ج8002، البیايت) ا وِّ

/ فروشرندگان گورهراخالی/ دزدان کودکان و  هایدرشکه از نیشابور گذشتند/ ؛جااینجنگجویان از  ۀهمترجمه: 

کره  در حرالیو / نرداترف کررده اشزدهآبلره/ تمام جنگجویان بر صورت هازنگ برمسی/ کوبندگان  انگشترهای

 با او همبستر شدند  کشیددرد زایمان می

نظرر  از دهرد مریهنگام توصیف شهر نیشابور، تصویری زشت و تاریک ارائره  ،در این سروده البیاتی 

جهان عرب که در برابر ظلرک و  واقعیّتمانند  ؛خورده استشکستو  ذلیل ترسو، شهری نماد ،او نیشابور

 علّرت شراید  گیرردمرین را در آغروش آنرا نره وکنرد میفرزندانش نه حمایت  از وآورده  فرود سر ستک

مغروالن  ۀدر حملر )بغرداد( به نیشرابور وارده هایآسیب زادخاین باشد که بیاتی  نیشابور گونۀاینتوصیف 

و چررا در  دهندمیکند که چرا نیشابور را نجات نمیرا مالمت  دیگران و خود شعردر این  او است  بوده

 منفری نمادهرایصراویر و بره همرراه ت البیاتیدر شعر  غالباًشابور   نیدنافروزبرنمیشب تاریک آن چراغی 

، ال ّراوی) اسرت  کنرونی دوران نشرینیعقبو  خروردهشکسرت واقعیّرتنمایرانگر  کره شودمیگر جلوه

9381: 91) 

 (24: 8 ، ج8002، البیايت) الّنارَ ُرُي َحرَل رأِسَّا النرُر/ َیسُ ُخ ِج ُدّا وَتمرَی َحّی  لی 
شرود و کنرده مری پوسرتشچرخنرد/  می هاکرک بینک که اطراف سر آن/به چشک غیب نیشابور را می منترجمه: 

 گردد در آتش کباب می زندهزنده

 گوید:می و دهدارائه می گونهاینابور را تصویر نیش ،«ِ ائی »وی در شعر 

 (22: 8 ، ج8002، البیايت)  َبیِت الَ دمِی املُرحِش امل  ورِ ِل اِ ََّا املَُّجرِر، ِل ااَلَِ الُسفَ ی/ ل ُ دُ  الی َجُیِم نیماِرَر/
  بود سرد وقدیمی و وحشتناک  ۀخاننیشابور بازگشتک/که قعرش دور افتاده در عالک پایین/ در  جهنّکبه ترجمه: 

 (20-22: 8ج ، مها ) لُاد ِلنیساُِرر لرجَََِّّا ا/خ / یا خم رُر وُث    ی الُطغاِ  واآلهلِ  الَا َیاء
 کوران شورش کن  پروردگار وای مست و بر شورشیان دیگرش/  خبازگرد به نیشابور با چهرترجمه: 

مفراهیک و  در را هراآن امّرا ؛کنردهرا را ذکرر مرینام حقیقی این شرهر ،در ظاهر درست است که بیاتی 

وان یرک یرا بره عنراشراره و  بره صرورت گاهی وصورت نماد ه گاهی ب  دهدمورد نظر جای می مرادهای

بیراتی  شرعر در آرمانشرهر مفهرومرا پیدا کنرد   خود خآن بهشت گمشد تواند از طریقشهر آرمانی که می

شرهر از اسرامی زیرادی اسرتفاده و برای ایرن دشرمنا  دردا شهر( قرار)دشمن فاسقهر مقابل تصویر مدینۀ د

نیشرابور( را کره همره در ) ر  شاعر صفات این دشمن شرهاستنام نیشابور  هاآن ترینرایج که است کرده
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 ؛آرزوهرا شرهرِصرفات آن برا  ،ساخته شرده بازیهحقّو بر اساس دروغ و  هاستجنگو  عذاب و حرمان

 (922: 9389   )جونی،کندمقایسه می – که بغداد باشد - آرمانشهریعنی همان 

دهد که در واقرع توصریف می ارائه نیشابور شهر ازهایی توصیف« اّلي  ی يت وی ی يت» در مجموعۀ البیاتی 

 شرده اسرت قررار  متولّرد آن درخرویش کره  کرودکی شرهررا نمرادی بررای  نیشرابور شهراو   بغداد است

بره ناچرار بره  اوورد  آسرخن بره میران مری ،آن تراب آورده جهرنّکی و معنوی که در دهد و از فقر مادّمی

کنرد  مریکره دسرت نیرافتنی اسرت، عروض  یایای مدینه فاضرلهؤر هر را باش واقعیّتبرد و پناه می تخیّل

 گوید:می  (21: 9311 ی،محمّد)

َُ والُا تتفرُر/ ِِتتَ َ ِن اخلُبتتُ /  ِِتتَ َ ِن التتدهواِء...إشتتتیُت زَنَب تتا   ُولتتدُ  لتتی َجُتتیِم نیستتاِرَر/ ل  تتُت نفستتا َ تت هتنِی/ ضتتاَع ِ تتّي اخلَتتی
 (66: 8 ، ج8002، البیايت)

کشتک/ ریسرمان و گنجشرک را از دسرت دادم/ بره بهانره نران  خود را دوباره شدم/ متولّدنیشابور  جهنّکدر ترجمه: 

 زنبقی خریدم/ با پول دارو   

 کند که شب نیشابور پایان پذیرد:آرزو میو دهد ر آن به خود امید میای که بیاتی دقصیده

لتتی  اختتِل  الّتتي أی /تتا النَّتتَ  و  خضتتبّی ِالتتدِي ّياالستترر/و  اجلنِّیتت / َتنتتاَث َی ُحطتتاي/ َ تتَع التتُ وََی والتتَرر  املیتتِت واَ/ تتراِي/ أیته ُتََّتتا
 (28: 8 ، ج8002)مها ،  لی َلیِل نیساِرَر/ لَ بُيرَی البيوَر/ لی ّي  ا/رِض ال ی تن /ُ  النمرَر.  اَ  ورّشی النرر/

 آغشرته کرن// و ایرن دیروار را بره خرون هاسالمرده و  هایبرگو  رؤیاهاای پری/ پراکنده شو/ همراه با ترجمه: 

در ایرن زمینری کره منتظرر  بپاشرد/ هادانرهو  در شرب نیشرابور/ /نورافشانیو  کن بیداررودی را که در درونک مرده 

 رستاخیز است 

 نویسد:میدر مورد نیشابور  (9)«املخاض» شعردر  البیاتی

: 8، ج 8002 )مهتتتا ،بَت ِّال  َِاتت ِ  ال هیتتِل ُخیرِقتت  ُ تت ال نّتتنی/ کتتتاَ  وجََُّّتتا املیتتُت ي ستت ی ِّا  اریتت  تضتتاجعَ  رأیتتُت نیستتاِرَر ي
664) 

 هایی از عرق شبانه اسیر بود او در بند ۀگونمرگ خد دیدم/ چهربو برهنه با اژدها همبستر که رانیشابور ترجمه: 

 گوید:می« کلِّ   ا   الَ یل ي» شعردر 

امل إندلاا َش ارَ /   ُ  نیساِرَر/ تغِسل وج  (22: 8، ج 8002 )مها ،َّرَر َََّّا الب یَد الماحا َ
 او را بشوید  خخوردشکستو  پریدهرنگاحمقانه و  خ/ و چهر/ تا نیشابور را بسوزاندبرافروزآتشی  خشرارترجمه: 

ا یا » شعردر   آورد:مینام نیشابور را  نیز «تسع ِر

 (22: 8 ، ج8002)مها ، لاله نیساِرَر خت ع کاحلی  ثر  ح هنا/ وت س  ا/صفا ... 
    ها را بشکندزنجیر / ودربیاوردماری لباس حزنش را  چونهکشاید نیشابور ترجمه: 



 999/ فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی بازتاب 
 

، اندازیپوسرتاز  منظرور انردازیش را دارد دانرد و امیرد پوسرتمیماری  چونهک، نیشابور را البیاتی 

 رهایی از روزگار سختی است که استبداد برایش ایجاد کرده است 

 ي/ َِاتَد أن ضتاِء ال یَ  َتتنَی/ وَ ا  َصتِد  الَفَ  تت املتت ه ،/ أ  أقضتی َلیَ  َتنِی ي ّتي « یّتاياخل»َی/ لتت َلَ  ت َ ت ه   أخت  « نیستاُِررَ »زُرُ  
 ،البیتتتايت) «...خ استتتا َ »ُأجتتَ   َستتتَف َی إلتتی  اکانَتتت ّتتت ال هتتبا/، أّتتتَدتي إحتتدَی جراریتتت / ثَتتالَو َوَر اِ  وِقطَاتتت   ن تتَد ِلّضتتتی /

1222 :22) 
 فلکریش بگرذرانک/ جایگاه در گذراندن دو شب، دو شب دیگر را/ از بعدتا  به من اجازه داد/ امخیّاین بار ترجمه: 

دیردن کرردم/ ایرن  نقره به من هدیه داد،/ سه بار دیگر از نیشابور ۀسکّ ایبسته وگل سرو  صبح، یک کنیز،/ در و

 بود  «خراسان»پاداش سفر من به 

 تهران .1-2-1-1

نمادی برای انقالب و خیرزش  به عنواننموده است و از این شهر  توجّهر تهران بیاتی در اشعار خود به شه

 ظلرک و اسرتبداد رهرایی ازکره مرردم در آن علیره ظرالک قیرام کردنرد و خرود را  شرهری یاد کررده اسرت 

 (921: 9389)جونی،  بخشیدند 

اسرت، کسری  یّرامخگوید: این دیوان سرگذشت زندگی درونی عمر میدیوان خود  ۀمدر مقدّ البیاتی 

  الّتي جتل ال ّ » سررودخدر  او آید میو ن آیدمیمنتظر کسی بود که  که حالینیست، در  هادورهکه در تمام 
 گوید:می «کا  یغّنی

: 1 ، ج8000، البیتتايتی جبَّ ِتت  جتت /   یتتف. )أختتت، نننتتا /   تت یتتا، یّتتايَ  تتی أِتتراِ  قَّتت ا  رَأینتتاُ / رَأینتتا یُغنّتتی/   تت  اخل
 (822 و 826

زخمری  خیّرامخواند/ ای خواهرم ما گمان کردیک/ که بر پیشرانی دیدیک/که آواز می را اوتهران  خبر دروازرجمه: ت

 عمیق است 

یعنری  مصردّقزمان  دررا او   نماد شاعری زخمی آورده است به عنوانرا  خیّام ،در این سروده البیاتی 

قصر شراه بره تصرویر  ۀاو را در آستان خشیدپسر به صلیب ک و استشدن صنعت نفت قرار داده  ملّیهمان 

شاه را براند و انتقام مظلومین را از ظلرک و اسرتبداد او  ،انقالب امام خمینی )ره( آنکهاز  قبل کشیده است،

ی را کره خرود در آن بره سرر واقعیّت او و شاه را به کار گرفت  مصدّق، خیّامبگیرد  او در این سروده نماد 

شراعر  البیراتیهمران  ،خیّامکه او پیوسته با حکومت عراق مخالف بود  در واقع راچ ؛دهدمیبرد نشان می

را  طلبعردالتو  خواهآزادیخواهد تمام صدای میشاه نیز نماد سلطه مستبدی است که   مجرو  است

 هاانسران  ن تهرران دارای صرفت انسرانی هسرتند( بره نظرر او سراکنا211: 9311 ی،محمّرد) خاموش کند 

بره اصرل خرویش بازگشرتند و از هرا آن  شردند متولّرداز دل انقرالب  و گردیدنرد متولّدر تهران دوباره د
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 در مررورد تهررران  «لرر  وال/ّتتالّ تت» شررعردر  البیرراتی( 921 :9389)جررونی،  بنرردگی و بردگرری آزاد گشررتند 

 گوید:می
َّي  ال رر  املُ َ  َل اَشت   /رفه لی اجلَنتاِئن املَُا هَ ت و  َتنَفُض  ن آمَساهلا الَ  ا /  /َُتِقَ ّ ِق / إَل  َل اَ ت ِاُِل املُ َلر امجُِات أج اَء 

ی وإَِ َس ت ِ م ارُ  /وزَنبَتَ    (25-26 :8 ، ج8002، البیايت) ...وَ اَ  أوزوریحُ َ  ی س ی ِّا ُتداِ ا الِ ی ار/ / ّو
 را  اشکهنرهسرت/ خاکسرترهای خابابرل سروخته برمری قطعراًشرد/ جمع مری پارهپاره خاگر اجزاء این چهرترجمه: 

 برر روی بسرترش/ که حالیخندید در عشتار می و کردند/آویزان/ پرواز می هایباغو زنبق در  و پروانه تکاند/می

    گشتبازمیو اوزوری   نواخت/گیتار می

 قررارار هک که اگر دوباره کن است هتکّهتکّمتالشی و  ایچهره مانندداند که میبابل  تهران را قرینِاو  
که بره عشرتار  هاییاشاره و گرددبازمیتکاند و آرامش به آن میرا  اشکهنهخیزد و خاکستر برمی ،گیرد
 ( و سرباء )پادشراه عرادل یمرن کره برهمصر ایافسانهعشق و باروری( و اوزوری  )پادشاه خیرخواه  ۀ)اله
 کره اسرت، نشان ایرن دارد ت شدند(پرسد و خداموحّ نیز اوانیت ح رت سلیمان ایمان آورد و مردم حقّ

ت کره در ایرن صرور مردم تهران خود باید بررای رهرایی از ظلرک و اسرتبداد قیرام کننرد داردد اعتقاشاعر 
 آیند به کمکشان می ایاسطورهخدایان 

کنرد مریآرزو  بیراتی  کندشهر غیر آرمانی تهران را مطر  می ،شعری ۀجموعدر انتهای این م البیاتی 
سروی ه فقشران را برشرب تارشران را نرابود کننرد و ا ؛کنندتهران قیام  چونهکزیر سلطه  رهایشه ۀکه هم

 و خورشرید آزادی  ی نیسرت کره طراغوت از روی زمرین محرو خواهرد شردشکّ  کنند های نور بازدریچه
 (921: 9389 )جونی، پذیرد میپایان  هاغکدرخشد و می
 :گویدمی

/ أ  دتَد املَ  ُُ َُ/ یِتده أ  َ تاَر/ی ِده یا ست  ا  ّياملستخ ِالستیاُ/ یِتده أ  ُیست خ ج دالمتا  أ  ُیضت   انتی وأ  زت ِّ  الُ  تا
، 8002 ،البیتايت) ختَ ُع کاحلیت  ثترَ  ُح هنتا وت ِستُ  اَ/صتفاَ .لاله نیساِرَر/  - لی الَ  ا ِ  ینُفخُ  املیُت احلّی ِال زاٍ  وی  ااٍ /

 (22و  26: 8 ج
پوسرت از شراه کره بایرد/ کنریک انتخراب کره باید/ کنیک پارهها را بیابیک و پرده را معناباید که ای سقراط/ ترجمه: 

ای کراش نیشرابور دمیرد/ای بی زاد و بی رجعت/در خاکستر میزد/ مرده زنده قشالّ هیوالباید به این  ؛کنده شود

 لباس غک خود را برکند و غل و زنجیر را بشکند  ،مانند مار

 رازشي .1-2-1-9

تروان ایرران و زبران فارسری را بردون نمی واقعاً  است معروف، شراب، باغ، گل و بلبل شعر شهرشیراز به 

 وجرود وجهرانی اسرت  آن شراعرانشریراز و  شرهرت  کرد رتصوّسعدی  ز و شاعرانی چون حافظ وشیرا

  کافیستچنین شاعرانی برای افتخار یک کشور در سطح جهانی 



 993/ فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهّاب البیاتی بازتاب 
 

بره « ا ن تد الّمت»خود برا عنروان  هایسرودهدر یکی از  اوای داشته است  هژوی جّهتوبه شهر شیراز  بیاتی 

آرزو  اوآورد  ، روی مریکره چرراغ و انگشرتر جرادو در دسرت دارد آرمانشرهریک  به عنوانشهر شیراز 

 مانرد  کشیده شده و دستش از دنیرا کوتراه کلماتش به صلیب خاطره ب امّا ؛کند که در راه شیراز بمیردمی

دهرد رورش مریشیراز از نظر بیاتی شهر شاعران بزرگی چون حافظ و سعدی است که آنان را در خود پر

وقتی بعد از مرگش این نقش ادامه یافت، او نیز چنرین  کرد آرزوبه همین دلیل  ؛کندو به آنان افتخار می

ولری  ؛دانردمریطبقه را  و ارزش ایننهد است که شاعران را ارج می ایفاضله ۀمدین چونهک شیراز باشد 

 هرۀکند، شهری که پرر از الدگی میدیگر زن یدر شهر بلکه ؛کندفانه شاعر در این شهر زندگی نمیسّمتأ

است که شراعران شرهر او بره عشرق  معتقد البیاتی معنایی  نه وتهی و پوچ است که نه هدفی دارد  خقصید

 حراکک بره سرر  ضریافت درکنرد کره تشربیه مری ییهرامگ آنان را به    اومتعالی و انسان اعتقادی ندارند

: 9311 ی،محمّرد) ایمان و اعتقادش به دار کشیده شرد  خاطر بهاست که  حالّجمثل  هک اوخود   برندمی

221) 

ِتَ  یتا شتریاز/ لَتر أنهتي مَحَ تتُ لر ثریُت لی الِ َ تمِ  / یتا َا تریَ  ا/لغتاز/ لَتر أننّتی  تتُّ   تی َ ِر لتی هنتارَِک  ، لتی خامتِتَ  الِستُ َیِّ
 (185-186: 8 ، ج8002، البیايت) امِل با/
ترو  خاهرا/ ای کراش مرن در دروازگرفتک/ ای بانوی معمّجا می ای کاش من در بطری و انگشتر جادویی توترجمه: 

 مردم/ ای کاش من در روز تو چراغی داشتک   می

حکرک بره  البتّرهیافتره و  ایویرژهه جایگرا البیراتیشیراز نظر به اینکه مولد و مدفن حافظ بوده، در شعر  

چون سرعدی و حرافظ چنرین  بهاییگران گوهرهای خاطر بهشیراز است که  این حقّ« شت ف امل تا  ِتامل نی»

ن مناسربت دانرد و بردین مردان خدا و شهر حکمت و شعر مریشیراز را سرزمی البیاتی جایگاهی پیدا کند 

 (33: 9311 )پاشا، گوید و تبریک می تهنیتبه آن 

 (866: 8 ، ج8002، البیايت) / وأرِض اولیاِء للاِ یا  دین  احل    و الما  ل َ سُادَی شریاُز/
 خدا اولیایخوش بادت ای شیراز/ ای شهر حکمت و شعر/ و زمین ترجمه: 

خرود، شریراز  خاز قصرید بند چندادین دارد و به همین دلیل در نم ۀجنب جهاتی به شیراز از البیاتی توجّه 

هایی از قصراید گویرد: وی در بنردآن راز مری برا ودهرد عنوان یک مکان نمادین مخاطب قرار مری بهرا 

  پرردازدمریکند و بره توصریف آن میتصویر  در قالب یک زیباروی ، او راخطاب به حافظ شیراز ،خود

ی و سرعد شریراز چراکره ؛تواند حکک زیبارویی را داشته باشد کره مظهرر جمرال اسرتمیشیراز  تردیدبی
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زیبراروی شریراز دوبراره براز که کندمیآرزو  البیاتی عبدالوهّابه است  حافظ را در دامان خود پرورانید

 ( 33 :9311  )پاشا،گردد دوریند و از غک فراق حافظ شیراز گردد، یعنی حافظ را دوباره بب

 َ راِجتدَی قالتتت/ وقتتاَل َوَجاتتی شتتریاز.  تت یض/ لتتی أستفِل الستت م خم تترِر/ أُنا یتتَ  ِ تَن احَلضتتیض/ حمتقتتا ، انتتأَ  تی َتاتتر یَن / 
 (862: 8 ، ج8002 ،البیايت)

کره سروخته  دهک/ در حالی/ از قعر چاه ندا میکمکان مست هست ترینپایین؟/ من در گردیبرمیچه زمان ترجمه: 

 ناخوشیک در شیراز به طول انجامید  من طوالنی شد/ هایدرخواست /بیمارمو 

بررسری آن   گنجردرد و تحلیل آن در این نوشتار نمریدا تأمّلبسی جای  ،یرازشعر قمر شخط به خطّ  

 ترجمره قربالًدارند  این شعر پرده بر آن زوایایاز  البیاتییوان به ده مراجع با تاسپاریک می مندانعالقهرا به 

 اند درآمده های اینترنتی به نمایشسایت روی برو اند شدهدر این باب نوشته نیز ی مقاالت شده است 

ُُ / تتُ أس ی  ن  ِ ِ  ِشا  / ت  لهُف جّر   لی قاِع النَِّ  اإل أح ُج َق يب/  إ ت أ  حا  ت  َرلَِّد ِ تن ِشتا  /نسانی/ َتطرُی َل اشا  
تٍا َ  تُفررا/ َّ ُ  لتی َ یَنیَّتا  ستُل الغاِتاِ  و ُحت    ق  َا شریازیا  لی سنب   ِ ن َل : 1 ، ج8002 ،البیتايت) ا/ِدیت  النّتاریَت َتتَرّه

620) 
  کرنک/ گروهری در برن رود انسرانی درخشریدنخرونش شرعرم را سریراب مری بره و زنرک/قلبک را زخک مریترجمه: 

خوشره/ ای از  زنی که یکری مراه شریرازی بافتره در شود/از شعرم زاده می کشند/هایی سرو پر میپروانه گیرد می

 شود فروزان می ابدی شو اندوه آت هابیشهدارد/ در چشمانش عسل  دست به رز

 اصفهان .1-2-1-3

 کند:میرا به شهر اصفهان تشبیه  اشمعشوقهچشمان  )آل هند( خدر سرود البیاتی

ُِا تتتت اخل / َِانتتتدلیٍا َلَ تتتُ  الَ/ تتز / ُ َرّز تتتا  أحلانتتُ  لتتتی أحلتتا  و ت تتتا  قبتتت  یّتتاي ینتتاک )اصتتتفَّا (/ َأرَی إلتتی أِ اِجَّتتتا احلَ تتاي/ ِو
 (44: 8 ، ج8002، لبیايتا)ّيال یل ِاملداِي. 

برا  شرد/ برانگیختره خیّرامو  /انردبردهآن پنراه  هرایبرجچشمانت هک چون اصفهان است/ که کبوتران بره ترجمه: 

 شراب پر کرد  گنبد این شب را با کرد/را در میکده بخش می هایشآهنگکه  عندلیبی تشنه/ در حالی

تمام مخلوقرات ایجراد  هایدلدر ش و اطمینان که آرامهمانند شهر اصفهان  ؛ن یارش زیباستچشما 

طررب و شرادی  چشمانش کهچنانهک ؛برندپناه می هاآنبه  کبوتران کههای اصفهان کند  همانند برجمی

 )جرونی، خوانرد مریبرا صردایی بلنرد آواز  هامیکردهدر شب  هایشآهنگو  شعرهامانند   انگیزدبرمیرا 

9389 :923) 

 تبریز .1-2-1-1

 برد:الدّین الرومی، نامی از تبریز میجاللل« شم  تبریز»دیوان در  تیالبیا
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تَر لا َ!تُح  ُّ تا  تت«/ تربیت »/ َیمتِ ُ  ِ تن التتّدینَّ ُُ تَر ال تُل احلتتُی وَ  /ي َِ کتاَ  الااشتِف واملَاُمتتر ِ َ َن ُّ ِکالنتا َمَتلب َننتر ب/ املامتترُ  
رَ   (541: 8 ، ج8002، البیايت)املَیُِّت.  واّ ا الااشُف/ َلَّر ِحجا ب وُّ

سررخوش و هرر دو  بخشد/درخشد/ برکات عاشق و معشوق را به من میاست/ از تبریز می الدّیناو شم ترجمه: 

 عاشق حجاب و مرده است  امّا/ است مطلق خمجنونیک/ معشوق همان زند

بره   بررد پرییرران ادبیّرات و فرهنرگ اتوان به عمق تأثیرپرذیری او از می البیاتیق آثار و اشعار تورّ با 

، «ااجملرست»، « تن الت  لی ت  شتاء» ،«ِ ائی  نیساِرر»، «ال یل لر  نیساِرر» ،«حاّلج يا  »مثال قصایدی چون  عنوان
!تح   یترا  قت اء  ي»، « طّتار التّدین  تاقع  تن  تيا  ل ید»، «ُتاّلجک تا  ل طراستنی ل   قت اء  ي»، «ّ يا قتال زرا شتت»

 بعد( به 1: 2118، البیاتی) ن موضو  هستند هایی از ایتنها نمونه «تربی 

 انقالب ایران. 1-1

برراو چیرره  ؛انردهرا کنرارزد او ؛انردها انقالبشان علیه شاه شوریدکه ایرانیان ب طورمعتقداست همان البیاتی

 برآمرد )ره( مرردم امرام خمینری دل از انرد هگرفت خود دست بهیار زندگی جدید خویش را و اخت اندهشد

 زنردگی مرردم وضرعیت ش اعتمراد داشرت ملّرترای علک و درایت برود و هرک بره خرودش وهرک بره دا که

ترا خورشرید آزادی برر  برود گرفترهر عهده را از این شب سیاه ب نامناسب بود و امام مسئولیت نجات مردم

نقرالب اسرالمی از ا البیراتی  بر او بپوشاندتهران بتابد و ای کاش بر نیشابور هک بتابد تا لباس حزن و اندوه 

مشابه کره برا  یهایحلراه دنبال به و کندمیرهایی از وضعیت کنونی یاد  ی برای نجات وابه عنوان نمونه

  در گذشرتهگرردد  بیراتی حرال را مری تحقّرق بپیونرددفاضرله بره  مدینرۀآن آرزوی شاعر معاصر عرب در 

کره در  ندسرته فاقاتیاتّ اه انقالب ایران،سقراط، ش هاسمبل این  گرددبرمیخواند و از گذشته به حال می

و انقرالب  نمراد طراغوت اسرت شراه ،(آرمانشرهرفاضله ) ۀساختن مدین برای  نداثبت شده هاانانس ۀحافظ

ها را به کار بررده خیزد  بیاتی این نشانهعدالت و مساوات به پا می ،آزادیکه برای  ایران برای هر انقالبی

مقرام  تحقّرقاعی و آزادی، اجتمر هایسرمبلنشران دهرد کره در آن بررای  خویش را تا جایگاه اجتماعی

ر شهری که به فرزنردانش احتررام انتخاب و زندگی با تمام کرامت د کند و برای حقّانسانیت دعوت می

)جرونی،  کنرد خوب هر آنچه الزم باشد فرراهک مری برای زندگی و داردمیدوست  را هاآن و گذاردمی

9389 :921-929) 

 ۀنشران ایرن وخرود آورده  شرعر سیاسری آن زمران راهرک در هایشخصیّت ،نام انقالب ایران و شاه البیاتی

 ایران است: حواد  وعمیق او به اوضا   توجّه
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 مرداد 12اشاره به کودتای . 1-9

ل د تدُ   «قَّت ا »یت  إلتی  اَ  ِِب اس  الطتائ ا  الِا اقیت / َوأ تراِ  اإل ربیال«/   ّد »الما ، َِاَد اإلن ال    ی ح ر ت 
 (68: 1222 )ن رص الم قی ، إلی البیت/ َِاَد ا  َلاُت ل خّ ار، آخ  ا أ ِ ُ .

 ویاری استعمارگرایان به تهرران بازگشرت/ اسکورت هواپیماهای عراقی/ /مصدّق شورش ضدّ از بعدشاه ترجمه: 

    فروش پیش رفتک به سمت می اینکه/ از بعدبه خانه بازگشتک  ولی من

 نوروز .1-3

 کند:د باستانی ایرانیان نیز اشاره میبه عی البیاتی 

 (68: )مها تَت ََک َلنا اإلحِ فال ِِایِد النرروز/ ِل الا ی یَنََّض ِ ن قرب / ِلرَیَی َکم َّی قبرَر الُمَّداء  وَ  /ِل الا ثاَر احلَّدا ُ 
 / قبرر شرهداببیند تاخیزد چرا از قبرش برنمیترک کرد/  را مانوروز  عید درجشن و چرا آهنگر قیام کرد/ ترجمه: 

 چند تاست؟

دلیرل  ،پررآوازخ عراقری شراعر ،البیراتی عبردالوهّابدر شعر  سیاسی ایران هایشخصیّت وذکر تاریخ  

 بلکره شراعران ؛البیراتیتنهرا  نره اسرت  زمینایررانبه سرزمین کهن نسبت روشنی بر شیفتگی و عالقۀ وی 

 اند اشتهبه ایران د خاصّی توجّهو نیز امعاصر 

 نتيجه

در آثرار را  نشرانی از فرهنرگ و ادب متقابرل تروانمری ،عررب وبه تقابرل ادب و فرهنرگ ایرران  توجّه با

 بود افکندهن بر شعر شاعران عرب سایه که دوران از ،فرهنگ ایران هایجلوهیافت  شاعران هر دو دیار 

 البتّرهما نمود بیشتری دارد کره  عصر دراین بازتاب  و پژوهش بررسیاست  دوران معاصر ادامه یافته  تا و

 وفرهنگری، فکرری  به دلیرل تشرابهات  وپای شرقی استتطبیقی در ار ادبیّات گیریشکلاین امر مدیون 

 عبردالوهّاب  داشرتند براهکامالت فرهنگی و ادبی بسریاری تع کشور دوبین ایران و عراق، این  جغرافیایی

رانری و ای هایشخصیّتهای ایران، به کار بردن نام شهر  اصر عرب استمععر ش سرآمد شاعران از البیاتی

سیاسری چرون امرام خمینری )ره(،  هایشخصیّت وباستانی نوروز  عید مانندآداب و رسوم ایرانی اشاره به 

خراص  توجّرهنشانگر  ،در اشعار او فاطمی، شاه ایران و همچنین کودتای آمریکایی بیست و هشت مرداد

 ایران است او به 

 هانوشتپی
 به درد زایمان افتادن ( 9)
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 1البیايت  بدالرّّا وا/   اإلی ايّن ي ِشاِ   إنا اس ال وایا  َن ال ه اَل ِ 

 2نیا  حمسيناص
  ن، ایراةولیّ الدّ  )ره( جامعة اإلمام اخلمیينقسم الّلغة الفارسیة وآداهبا،  ستاذ مشارک يفأ

 سبید  اخرا   اسرل 3

 ایران ،ّیةالّدول )ره( اخلمیين اإلمام جامعة ،وآداهبا العربیة غةاللّ فرع يف  اجستریاملطالبة 

 امل ّخص
 ِه م ن أمّم ةِ مواض   َعدی دةم م ن آث ارِِه وأش عارِ  ولقد تأث ََّر يف .عراء الِکبار الَعرب املعاِصرینَ م( أَحَد ش3999) البیايت عبدالوّهابیُ َعدُّ 

هاً باإلیران وسافَ َر إلی إ  البیايت. إنَّ شعر ایران وآداهبا َقص رَی األم ل، النت ام   يفر الَّ االّس  کاَن ِِل اا .یراَن قبَل َوفاتِهِ کاَن َله أکثُر توجُّ
 وأیض  اً  ح  ّج و  ، ح  اف ، س  هرورديخیّ  امحن  ُو  أنَّ الش  اعر َیس  َتِمدُّ م  َن األأل  اء واألش  یا  اإلیرانی  ةِ  ِش  عره. اإلنعک  اا املمت  ّد يفو 

ألق ی إل ی  ياإلس تبداد الّ اَکالِقن اع لِبی اِن ام م و  ملشاهبة َمسقِط َرأِسِه املظلومة هتران، شریاز واصفهان ،الِبجد اإلیرانّیة حنُو نیشابور
ق   اد ی   دراُ ا ه   اا قلب   ه منه   ا. یظه   ر َش   ی اً م   ا يفُُم   َتِمعُهم َِّلَّ   ه و 

َ
ش   عر  بجد اإلیرانی   ِة يفَن األأل   اء وال   الت   أثّر م    َکی   َک ک   اَن ه   اا مل

 ّدراس  ات املقارن  ة أکث  ُر م  ن ه  اا يفُیه  َتمُّ بال يحن  ن ارّاج   ملوض  وع إل  ی امن.ا وََل َتطبَ    دراس  ًة کانَ  م َتق  وُم هب  اا البی  ايت عب  دالوّهاب
 .اميت

 .ألاء اإلیرانیةِ القناعات واأل ،الثَّقاَفة واألدب اإلیرانّ  ،البیايت عبدالوّهاب، األدب املقارن  :لی یّ ال   ا  الدّ 
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