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  چکیده

 رموز جمله زا ؛دارد فعال حضوري شعرش در رمز که است شاعرانی جمله از بیاتی عبدالوهاب
 بررسی. است تصوف رموز گیرد،می بهره ترتمام هرچه زیبایی به آن از شاعر که ،قدیمی
 داشته کامل آشنایی او آثار با و شناختهمی را مولوي خوبی به او که دهدمی نشان شاعر زندگی
 وزرم در بیاتی آیا .1: گوید پاسخ سؤاالت این به تا است آن پی در تحقیق این لذا است؛
 خود به را او توجه مولوي اشعار از رموزي چه .2 است؟ پذیرفته تأثیر مولوي از خود، شعري
 کاربرد از هدفی چه است، انقالبی شاعري بیاتی اینکه به توجه با .3 است؟کرده  جلب

  دارد؟ مولوي اشعار يصوفیانه اصطالحات
 مولوي از او تأثیرپذیري بیاتی، دیوانی بررس با .1: از است عبارت زین مقاله این هايفرضیه

 آن مهم رموز و مولوي ي"نامه نی" از برگرفتهی اتیب تأثیرپذیري نیشتریب .2. است اثبات قابل
 .3. است "غزال" و "شمس" مانند مهمی نمادهاي و "شمس دیوان" زین و "نی" همچون

 که خود شعري فهد با را آن کند،می استفاده "مولوي"ي عارفانه رموز از هرچند "بیاتی"
 ياولیه معانی از را رموز این ،درواقع و سازدمی رنگ هم است، آزادي و انقالب طرح همان
  .پوشاندمی اشانقالبی افکار ي پیکره بر لباسی همچون و خالی، خود

 .شمس دیوان نامه،نی رمز، مولوي، بیاتی، عبدالوهاب: ها کلیدواژه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .کرمانشاهي راز دانشگاهی عربزبان و ادبیات  گروه دانشیار                             y.marof@yahoo.com  
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  مقدمه
 ،زمان هر که آنجا از. است استعمار يخورده زخم هايسرزمین از یکی ،عراق
 معرفت خورشید از اندیشه و فکر درخت افتد، کشوري بر استعمار شوم ي سایه

 سراشیبی در ملت آن ادب و فرهنگ لذا ایستد،بازمی شکوفایی از و بهرهبی
 انقالب پیام با ادب، سرزمین آورانپیام باید که است زمان این در. افتدمی سقوط

 تولد شاهد بتوانند تا برسانند ها جان به را معرفت نور وار،ققنوس زادي،آ و
  .باشند خویش مملکت در آزادي درخت

 او. است آورانپیام این از یکی عراق، سرزمین متعهد شاعر بیاتی، عبدالوهاب
 نو شعر بنیانگذاران سوم ضلع عنوان به سیاب، شاکر بدر و المالئکه نازك کنار در

 و رموز از ماهرانه و زیبا گیريبهره دلیل بهي و. شوند ب می محسوعراق
  .استشده  مشهور و سرآمد آن، نیکوي پردازش و هااسطوره

 که شد سبب ملل، ریسا اتیادب و فرهنگ ازی اتیب داردامنه و گسترده مطالعات
 تمدن ها،تمدن نیا ازی کی. شود جاودان وی غن ساخت، وی معان نظر ازي و شعر

 انیم در دیشا و بودی رانیا تمدن و فرهنگ فتگانیش از ،یاتیب. استی رانیا
ی ادب وی فرهنگي نمادها گونهنیا که افت یبتوان رای کس کمتر عرب، شاعران

 شابور،ین در محاکمه راز،یش ماه" .باشد گرفته کار به خود شعر در را رانیا
 شمس وانید یبازخوان ،يسهروردی جوان ریتصو عطار، نیدالدیفري ها رنج
 ها کتاب از برگرفته عنوان چند تنها ،"يرازیش حافظي براي ا سروده سوگ ،يزیتبر
. است رانیا اتیادب ازی اتیبي ریرپذیتأث گواهی خوب به امر، نیا. اوستي شعرها و

ی رانیا شاعران با او اشعاري  درباره کهی فراوانی قیتطبي هایبررس باوجود اما
 هنوز رسد یم نظر به گرفته، صورت... و ثالث اخوان يمهد حافظ، ام،یخ همچون

 .دارد وجود نهیزم نیا دري اریبسي ها ناگفته
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 عصر اجتماعی و سیاسی تحوالت عقیدتی، و فکري شرایط اینکه به توجه با 
 هازمینه این شناخت لذا گیرد،می شکل آن در شعر که است ظرفی مثابه به شاعر،

 در شعر نو از لهئمس این. کندمی شایانی کمک عرشا آثار تفسیر و فهم درك، به
اي از پیچیدگی و ابهام بر آن  اهمیت باالتري برخوردار است؛ زیرا سایه

 شرایط و زندگیي  درباره ايگزیده ذکر بحث، به ورود از قبل لذا حکمفرماست؛
  .استي ضرور شاعر دو این اجتماعی ₋سیاسی

  
  تحقیق يپیشینه
 قرار مفسران و ناقدان برترین بررسی مورد بارها او شعر که است شاعري ،مولوي
ي ااندازه به "مولوي" اشعار  درباره مقاالت و هانامهپایان ها، کتاب. است گرفته
از  نمونه دو به اینجا در اما گنجد؛نمی مقال این در ها آن ذکر که است فراوان
 جمله از: شودمی اشاره گرفته قرار استناد مورد نیز مقاله این در که او، اشعار

 هرمنوتیک" کتاب شده، نوشته او عرفانی رموز يزمینه در که ارزشمندي کتابهاي
 دیگر از. است آسیابادي محمدي علی دکتر از"شمس غزلیات در نمادپردازي و

 از "شریف مثنوي شرح" به توانمی مولوي، اشعار ي زمینه در ارزشمند هاي کتاب
 .ردک اشاره فروزانفر استاد

 عراق شاعران ترینبارز از یکی او اینکه به توجه با نیز "بیاتی" اشعار
 ها، کتاب اشعارشدر مورد  وشده  بررسی مختلفی جهات ازشود،  محسوب می

 کتاب جمله از. است درآمده تحریر ي رشته به فراوانی هاينامهپایان و مقاالت
 بررسی به که عباس احسان کترد از» الحدیث العراقی الشعر و البیاتی عبدالوهاب«

 الدین محیی از "البیاتی شعری ف ایالرؤ" کتاب پردازد،می او اول دیوان تحلیلی
 کتاب الجیزانی، زاهر از "الشرق مرآة فی البیاتی عبدالوهاب"کتاب صبحی،

 دکتر از تحلیلی ايمقاله یا و ابواحمد حامد از "إسبانیا فی البیاتی عبدالوهاب"
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 و ،»البیاتی عبدالوهاب شعر در برجسته هاي اسطوره «عنوان با کیایو نجفی علی
 توانمی ها آن بر عالوه. حلبی طعمۀ احمد از "البیاتی شعر فی الصوفی التناص"
 عبد حسن از» البیاتی عبدالوهاب شعر فی الترمیز «عنوان با دکتراي ها نامه پایان به

 به که فوزي ناهده از "نقدیۀ اتدراس شعره و حیاته البیاتی، عبدالوهاب" و عوده
  .کرد اشاره ده،یرس چاپ به زین کتاب صورت

  .است نگاشته اشعارشي  درباره را "الشعریۀی تجربت" کتاب زین خودی اتیب
 بلخی، محمد الدین جالل او عصر سیاسی و اجتماعی اوضاع و مولوي زندگی

 هجري 604 سال به او. است هجري هفتم قرن عارف شاعران آورترین نام از یکی
 از بعد عارف، و شیفته شاعر یک عنوان به او واقعی زندگی. شد متولد بلخ در

/ 2 :1384 صفا،: بنگرید (شد آغاز تبریزي شمس با آشنایی اثر در او حال انقالب
96.( 

 و هاعام قتل نظر از ایران تاریخ دوران ترینپرحادثه ،هشتم و هفتم قرن
 تیمور ي حمله به و آغاز تاتار و مغول حمله با دوره این. است پیاپی هايویرانی

-خرابی و روزافزون فقر وضع، این حاصل. یافت پایان او ي جبارانه حکومت و

 ترینخطرناك و بدترین. بود ایران مردم براي دمادم هايسستی و پیاپی هاي
 اما ؛بود فکري و عقلی انحطاط آمد، پیش مغول حمله با که اوضاعی ي نتیجه

 از ؛شود حفظ ایرانی تمدن که شد سبب ایران فرهنگ هاي پناهگاه ،شبختانهخو
 فراریان گریزگاه چندي تا که بود روم یعنی صغیر آسیاي ها،پناهگاه این ي جمله
 قرن، دو این درتصویف . بود مولوي پدر بلخی، محمد الدین بهاء جمله از ایرانی
 با آمیخته عرفانی هاينظومهم سرودن ،دلیل همین به ؛یافتی روزافزون رواج
 آنکه عالوه به داشت بیشتري رواج ،دوره این در اجتماعی و تربیتی هايبحث

وادار  نصیحت و موعظه ذکر به را متفکران فساد، رواج و زمان وضع آشفتگی
 عرفانی جامع و مفصل ي منظومه یک سرودن به که شاعري ترینبزرگ. کرد می
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 واالترین از وي، رباعیات و ها غزل دیوان و او مثنوي. بودي مولو کرد، توجه
 ایجاد و تقلید منشأ بعد هاي قرن در که است فارسی عرفانی شعر هاينمونه

  .شد فراوانی عرفانی اثرهاي
 

  بیاتی عبدالوهاب زندگی
. آمد ایدن به عراق دریی روستا دري الدیم 1926 سال در بیاتی عبدالوهاب
 ن،یرنشیفقي امحله در کهیحال در بغداد، در را دانشگاه و دبیرستان تحصیالت

 ابواحمد، (گذراند بود، ساکن گیالنی عبدالقادر معروف، صوفی مزار نزدیک
ی عرب اتیادب و زبان ي رشته در معلم تیترب مرکز از 1950 سال در). 215 :1991
 از پس. شد اخراجی اسیس تندي ها شیگرا خاطر به بعدی اندک. شد لیالتحص فارغ

 به "الناصر عبد جمال" دعوت به 1964 سال در. بازگشت عراق به 1958 نقالبا
  ). 338 :1996 کامبل، (بود آنجا در 1971 سال تا و رفت مصر

 در. شد منتشر 1950 سال در» شیاطین و مالئکه «نام به او شعري دیوان اولین
 رساند چاپ به را» مهشمه أباریق «نام به خود شعري دیوان دومین ،1954 سال

 و دهدمی نشان را خود راستین ي چهره ،کتاب این دري و). 372 :1999 جحا،(
 آن بر ضعیفی رمانتیکی روح اما نبود، دور به انسانی افکار از چند هر اول، کتاب
 .رساند چاپ به را متعددي هايدیوان آن از پس. است حاکم

 تابعیت و کرد باطل را او عراقی ي گذرنامه وقت حکومت 1963 سال در
 او به را عراقی تابعیت مجدداً 1967 سال در اما ؛شد سلب وي از عراقی

 در خود عمری انیپا دوران ).196 و 195 :1380 کدکنی، شفیعی (بازگرداندند
. گفت وداع رای فان دار 1999 سال در و رفت دمشق به سپس بود، اردن

  .)337 :2005 الروضان،(
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 يمولو از بیاتی تأثیرپذیري

 ي ترجمه که 16/4/1378 تاریخ دری سخنران ک یدر رانیا به ورود از پس اتیبی
 بیدج،: (دیگویم است، درآمده نگارش به ايمقاله در بیدج موسی توسط آن

 من که بود ابتدائی ي دوره در ایران شعر با من برخورد اولین«) 112ص ،1367
 از بعد.  ...شدم شاعر نای يشیفته و خواندم عربی به را خیام عمر شعر ي ترجمه

. کردم پیدا پدربزرگم يکتابخانه در راي مولو وانید کودکی، دوران همان در خیام
 بزرگ پدر اما ؛است گفته چهي و که بده شرح من براي گفتممی ایشان به

 باید فقط که است آمیزيمعجزه متون ها این. نیست پذیر شرح متون این گفت می
 .»کاست آن از نه و افزود آن به نه کرد؛ درك و خواند

 سوم ضلع عنوان به ،"المالئکه نازك" و "سیاب شاکر بدر" کنار در "بیاتی"
 ،رمزگرایی در که است شاعري او. ودشمیمحسوب  عراق نو شعر بنیانگذاران

 در که بردمی کار به دستی چیره با را خود شعري رموز چنان و دارد توانا دستی
 ادبیات، در رمزگرایی این. دشومی دشوار برخواننده رموز این فهم مواردي،

 متون بتوان شاید که جایی تا ؛دارد سابقه صوفیه متون در بلکه نیست نو ايپدیده
 در نیز بیاتی. دانست معاصر ادب رمزگرایی در اصلی هايریشه از یکی را صوفیه

 که هرچند و دارد ها آن عرفانی اصطالحات و صوفیه به آشکار توجهی خود شعر
 کار به شعرش در را صوفیانه مفاهیم زیبا اي گونه به نیست، عارف شاعري خود،

 از بیاتی عرفانی فرهنگ. سازدمی رنگ هم اش شعري اهداف با را آن و بردمی
 سیراب متصوفه شعراي ترین بزرگ و جهان عرفانی ادبیات جوشان هايچشمه

 تداعی ذهنش در مولوي و بشنود را عرفانی شعر نام که است کسی چه و شودمی
  :دارد تصریحي مولو نام به بارها شعرش در او نگردد؟

ی و أرسطو و/ أفالطونُ: ممنوعالملعونِ الحجرِ هذا فی/ الدین جاللُ و المتنب 
 )420/ 2 :1995 بیاتی،(
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 سنگ این در) موالنا( رومی الدین جالل و متنبی ارسطو، افالطون،) ورود: (ترجمه
  .است ممنوع شده لعنت

  :دیگوی مي مولوي  درباره ،ةيالشعری تجربت کتاب دری اتیب
 و الرومی الدین جالل و الجامی: بالغ باهتمام قرأتهم الذین الشعراء من و"

 و العالم استبطان محنۀ هؤالء یعان لقد. طاغور و الخیام و العطار فریدالدین
 الشعریۀ بالرؤیۀ متزجۀالم التصوف خالل من الکلیۀ حقائقه عن الکشف محاولۀ
  ).25 ؛1993 بیاتی، ("النافذة

 جمله از تاگور و امیخ عطار، نیدالدیفر ،یروم نیالد جالل ،یجام: ترجمه
 در شاعران نیا.  کردممطالعه را آثارشان فراوان، توجه با که هستندی شاعران
 تصوف قیطر از آنی کل قیحقا کشف جهت در تالش و جهان کاوشي راستا

  .شدند متحملي اریبس رنج ،يشعر نافذ دگاهید با ختهیآم
 تجربیات بیانبه منظور  باید هنرمند، شاعر یک  تأثیرپذیريکه طورهمان اما
 نیز بیاتی کند، بازگو را دیگران شعري مفاهیم تنها اینکه نه باشد، خود شعري

 مفاهیم این ،درنهایت زیرا پذیرد؛می تأثیر او شعر و مولوي از هنرمندانه
 به حتی و دهدمی قرار خود شعري تجربیات اختیار در را مولوي شعر ي وفیانهص

 این راحتی به که گیردمی کار به خود شعر در هنرمندانه را مفاهیم این نحوي
 در. نیست مشهود دقیق، يمطالعه و کندوکاو با جز مولوي، از او تأثیرپذیري

 قرار کنکاش مورد شمس واندی و نامه نی بخش، دو در تأثیرپذیري این ادامه،
  :ردیگ یم

  "نامه نی" و بیاتی :الف
. شودمی آغاز "نامه نی" با جهان، عرفانی يمنظومه ترینمهم معنوي، مثنوي
 يهسته عنوان به را آن ،مثنوي شارحان که است اياندازه به "نامه نی" اهمیت
 را دفتر شش تمامی ،درواقع و دانندمی مثنوي دفتر شش تمامی اصلی
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 توانمی) 26 :1386 کوب، زرین: دیبنگر (دانندمی ابیات این از اي تفسیرگونه
 از نقل به که جایی تا است؛ پرکاربرد بسیاري رمز مثنوي، در "نی"رمز گفت
 و 4 و 3 :1371 همو،. (گیردیم قرار تمثیل يمایه بار 25 بر بالغ فروزانفر استاد

5(  
 رموز، این مفاهیم از الهام با و کندمی ستفادها "نامه نی" مفاهیم از نیز "بیاتی"

 متناسب ،حال عین در و "نامه نی" يعارفانه معانی با متناسب که دیگري معناي
 به عاشق یا خود تشبیه. بخشدمی اصطالحات این به باشد، خود شعري اهداف با
 عاشق، يسینه در عشق سوزان آتش یار، فراق در "نی" گریستن و نالیدن ،"نی"

 آن از "بیاتی" که است مضامینی همه و همه ،...و عشق خون پر راه حکایت
  :کندمی استفاده

. األبدیۀ الحب نار من/ یعتقه أو الشاعر هذا یقتل من: الباکی للناي عائشۀ قالت
 بیاتی، (أیضاً... به أصبحت أنا و مجنوناً، بی أصبح و/ السکر فی أوغل ذا هو ها

1995: 2 /443.(  
 از را او یا کشدمی را شاعر این کسی چه: گفت گریان نی به عایشه: ترجمه

 من و شد من عاشق و رفت فرو مستی در او همانا کند؟می آزاد ابدي عشق آتش
 .شدم) او عاشق (نیز

 :یا و

  ).446 همان، (الحب ألم عن/ أحکی أنا و/ یبکی نایاً شقتی فی عائشۀ کانت
 عشق درد از من و گریستمی که ودبي انی من ينیمه در عایشه: ترجمه

  .گویممی سخن
 اوج به "الرومی الدین جالل" ي قصیده در "نامه نی" از بیاتی تأثیرپذیري اما
 قرار مولوي ي"نامه نی" کنار در را قصیده این اگر که جایی تا رسدمی خود



  تأثیرپذیري رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوي                                                            
 

117

 گواهی خود ،قصیده این نام. نامید عربی زبان به "نامه نی" را آن بتوان شاید دهیم،
  :است مشخص وضوح به قصیده این در که است تأثیرپذیري این بر

 لواعجِ فی و/ النايِ فی النار/ الدین جاللُ قالَ/ "راویاً یئنُّ النايِی إل أصغِ"
/ السنینَ مثلما یحکی/ بالدمِ طافحٍ طریقٍ عن یحکی الناي/ الحزینِ و/ المحبِّ

/ الجبینُ تغضّنَ/ فراشتی احترقت/ زمانُال دار/ "شیرینُ"/ حبیبتی یا "شیرینُ"
 یئنُّ/ أکفانی أحملُ/ الباکینَ مع المحبینَ، مع/ السارینَ مع لکنی المصباح، وانطفأَ
 یا "شیرینُ"/ الباکینَ مع/ "الماضی سال النومِ فی راح من":/ الدین جاللُ قال/ راویاً

  ).469/ 1 همان، (شیرینُ/ حبیبتی
/ دهدسرمی ناله کنان حکایت که فراده شگو ناي صداي به: ترجمه

 نی/ است زده غم و/ عاشق گدازهاي و سوز در و/ نی در آتش/ گفت الدین جالل
 اي! شیرین/ سالیان حکایت مانند حکایتی/ کندمی حکایت خون پر راهی از

 و چین پیشانی، به/ سوخت ام پروانه/ شد سپري روزگار!/ شیرین!/ من ي محبوبه
 گریه با و عاشقان با/ رهسپارانم با من اما/ شد خاموش راغچ/ افتاد چروك

 الدین جالل/ کند می ناله کنان حکایت) نی/ (دارم خود با را هایم کفن/ کنندگانم
/ کنندگان گریه با/ کند می فراموش را گذشته رود خواب به که کسی:/ گفت

  !شیرین!/ من ي محبوبه اي! شیرین
 به اشاره، به یاآشکارا  دهم، تا اول ابیاتی عن یدهیقص اول قسمت در بیاتی

 اول بیت از اي ترجمه ،»راویاً یئنُّ النايِی إل أصغِ «اول بیت. پردازدمی "نامه نی"
   )13 :1380 مولوي،: (استي مولو "نامه نی"

  کندمی شکایت ها جدایی از          کند می حکایت چون نی از بشنو
  :دارد اياشاره "نامه نی" از بیت دو ینا به "الناي فی النار" بیت در سپس
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  باد نیست ندارد آتش این که هر            باد نیست و ناي بانگ این است آتش
  فتاد می کاندر است عشق جوشش            فتاد نی کاندر تــاس قـعش شــآت

 )همان( 

 از برگرفته قاًیدق ،یاتیب ي دهیقص در "بالدمِ طافحٍ طریقٍ عن یحکی الناي" مصراع
  :استي مولو از ریز تیب

  کند می مجنون عشق هاي قصه             میکند پرخون راه حدیث نی
 )همان (

 را او عشق ؛است پارسی نامی که ،"شیرین" نام ذکر با بیاتی، رسدمی نظر به
 یحکی" بیت بخواهیم اگر ترتیب، بدین ؛است داده قرار "مجنون" عشق کنار در

 ابیات اینکنیم  بررسی ،قصیده کلی ي پیکره در را "الزمانُ دار" و "السنین مثلما
  :باشند "نامه نی" بیت این نشانگر دنتوانمی

  شد همراه سوزها با روزها            شد گاه بی روزها ما غم در
  )همان (

  .دارد محبوب وصال زمان شدن طوالنی به اشارتی ابیات، این هردوي
 "نامه نی" مضامین از که آنچه خواهدمی اعرش قصیده، دوم قسمت در اما
 به اشاره با شاعر ترتیب، این به ؛سازد موافق اششاعرانه تجربیات با  راگرفته
 در را "نامه نی" يعارفانه مضامین عراق، ي جامعه بر حاکم آورخفقان فضاي

 ته،بس چروك پیشانی سوخته، يپروانه. است داده قرار ابهام از اي هاله در شعرش،
 ،تشبیهات. نیست بیاتی ناامید امیدهاي جز چیزي همه و همه چراغ، خاموشی

 سنگین هايسایه. شوندمی بیان هدف یک راستاي در همگی ند،ا متفاوت هرچند
 به راه مبارزان، هايفریاد. است کشانده خاموشی به را امید هايچراغ ستم، و ظلم

 با پوشان، کفن که هرچند ایستند،نمیباز تالش از حال این با اما ؛بردنمی جایی
  خود شعر دوم قسمت در بیاتی که تابلویی. سردهند آزادي فریاد گریان، چشمانی

  .است آزادي راه در جهاد و مبارزه نمایانگر ده،یکش تصویر به
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 آن او، فرهنگ در عشق اما ؛آمیزددرمی عشق از سخن با را انقالبش بیاتی،
. است عمیق و گسترده ايعالقه بلکه نیست، معشوق و عاشق يطرفه دو ي رابطه
 قرار خطاب مورد را نوآوري و باروري که است زندگی نداي او، نزد در عشق

 وطن، همسر، معشوق، به عشق :است کلی نظري عشق، به او نظر. دهدمی
: دیبنگر (است استعمار زور منطق به پاسخی او عشق ،درواقع. انسانیت یا انقالب
 "شیرین" از شعرش، انقالبی فضاي این دري و اگر نیبنابرا ؛)41 :1980 کریمی،

 وطن و آزادي از نمادي "شیرین" رایز ست؛ینی شگفت جاي گوید،می سخن
 نیز "شیرین" ي کلمه فارسی معناي به نگاهی نیم کلمه، این در بیاتی شاید. است
  .است داشته
 چونان و گزیندبرمی عزلت کنج بیاتی که است ستم و ظلم سیاه جو این در

 رفته، تبعید به و افتاده دور آن از که وطنش، در آزادي نیستان دوري از "نی"
. زندمی آتش او تنگ يسینه در آزادي، آسمان در پرگشودن به عشق. نالد می

 بیاتی، ، بنابراین ؛کرد گذر مبارزه پرخون راه از باید آن، به دنیرس براي که عشقی
 و پرخون، راه عشق، نی، «یعنی ،"نامه نی" عناصر ترینمهم از بخشی هرچند
 بسیار هايقالب حتی و گیردمی کار به را» محبوب به وصال زمان شدن طوالنی
 به بلکه نبوده، محض تقلید او کار کند،می استفاده شعرش در "نامه نی" به نزدیک
  .دهدمی رارق احساساتش، و افکار بیانبه منظور  را آن ترتمام چه هر زیبایی

 دیگر بار ،"الناي" نام به "عائشۀ بستان" دیوان از دیگري، يقصیده در بیاتی،
  :خواند می مبارز و مقاوم انسان را آن ،آشکارا و دمدمی "نی" بر انقالبی مفهومی
إنّها: یبکی الناي ،دي، تبحثُ، الغاباتالعمیقِ األرضِ باطنِ فی قوتِها عن/ سی /

هاإنّ: یبکی الناي الخریف ریح /إنّها: یبکی الناي ها األبراجالحریقُ داهم /الناي :
  )2/454 :1995 بیاتی، (الفصولِ و الطبیعۀِ موت/ موتَه یقاوم إنسانٌ
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/ دنبال به هاجنگل که است نیچن قصه! سرورم اي: گریدمی "نی": ترجمه
/ استي زییاپ باد او خوراك: گریدمی "نی"/ هستند زمین دل در خود خوراك

 که است انسانی "نی"/ بلعیده آتش را، ها برج که است چنین قصه: گریدمی "نی"
  .هافصل و طبیعت مرگ/ کندمی مقاومت مرگش برابر در
 و وحشت تیرگی، روح، که است چیزي جنگل: گفت باید قصیده این تحلیل در

زیرا  است؛ آن غربی هوممف با مخالف تقریباً معنا این البته و کندمی الهام را بیراهه
 واقع در و دانندمی آن امثال یا گرما مقابل در پناهگاهی عنوان به را آن اروپاییان
 با انسی ،یمیاقل شرایط دلیل به که اعراب، اما دارند؛ آن از خوشایند برداشتی

 تصاویر و کودکانه هايقصه طریق از غالباً، جنگل، با آنان آشنایی ندارند، جنگل
 2007 اسماعیل، الدین عز: دیبنگر (گیردمی صورت کودکی، در ها آن الهامی

 در خود خوراك دنبال به که استی جنگل ده،یقص نیا در نخست ریتصو). 148
 هراس و هول که اوست ي جامعه ازي نماد دهیقص نیا در جنگل. است نیزم دل

 زنده و کرده هیتغذ ن،یزم عمق از تا کوشدیم و است افکنده سایه آن بر استعمار
 و ستم و ظلمی عن ینیا و استي زییپا باد تنها ابد،ییم کهی خوراک اما ؛بماند

 ده،یقص دوم ریتصو. است بسته جامعه بر رایی شکوفا راه سو، همه از خفقان
 وی بان دهید ازي نماد تواندیم برج که آنجا از است؛ آتش در سوختهي هابرج

 نیا در اما است؛ جامعه در تیامن نبود ازي انشانه زین آن سوختن باشد، تیامن
 اما ؛دهدمی سر ناله "نی" چونان بیاتی، خود ،درحقیقت و مبارز انسان ،انیم

 سوز با تیدرنها تا کندمی مقاومت سختی و مرگ برابر در و شودنمی خاموش
  .کشد آتش به را استعمار خارهاي هایش،ناله
 "شمس دیوان" و بیاتی :ب

 ،شد مبتال "تبریزي شمس" یعنی خویش مراد هجران به اینکه از پس مولوي
 خود براي را او تخلص و درآورد نظم بهي و نام به غزلیاتی حیران، و سرگشته



  تأثیرپذیري رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوي                                                            
 

121

 کمک خود خاص نمادپردازي و نماد از ،"شمس دیوان" در مولوي. برگزید
 ابر ي مرحله به که یابندمی را شایستگی این نمادها برخی ،میان این در. گیرد می

 نمادها، ابر این بارزترین از. برسند خود معنایی داللت سطح باالترین و نماد
 همان به آن، کاربرد نیز بیاتی دیوان در که برد نام توانیم را "غزال" و "شمس"

 :دکر خواهیم بررسی را نماد دو این روند ادامه، در. شودیم دهید شکل

 شمس .1

 معانی کسب براي فراوانی هايرفیتظ که است هاییواژه از یکی "شمس"
 قدیم از شعرا از بسیاري را واژه این که هرچند. دارد خود در نمادین و مجازي

 دنیا، در شاعري هیچ" که گفت توانمی جرأت به اند،کارگرفته به خود شعر در
: دیبنگر (".است نکرده کشف موالنا ي اندازه به را آن هايظرفیت و خورشید
 چهار در ابرنماد تا نشانه يمرحله از را واژه این موالنا) 12 :1387 آسیابادي

 آن معنایی هايظرفیت بر مرحله هر در و) 77 همان، (گیرد می کار به مرحله
 تبدیل مقدس اي واژه به و رسیده نهایت به چهارم ي مرحله در اینکه تا افزاید می
 مثنوي در بلکه ،نیست "شمس دیوان" در منحصر ،واژه این کاربرد. شودمی

 واژه این کاربرد اوج مولوي، "شمس دیوان" چون اما شود؛می دیده نیز او معنوي
  .دشویم ذکر "شمس دیوان" ذیل در است،

 دری اتیب که آنجا از اما ؛است پرکاربردي اواژه زینی اتیب وانید در "شمس" 
 متصوفانه و یسمیرئالرسو اتیتجرب وارد که بود خود عمر هشتاد و هفتاد ي دهه
 به میشویم ترکینزد دوم وانید اواخر به هرچه لذا ،)376 :1999 جحا،(شد 
 ي مرحله کهي طور بهشود، یم بارزتري مولو با مشابهي اگونه به واژه نیاي ریکارگ
 واژه نیا نیابرنماد و نینماد بروز اصل که را، واژه نیا تحول از چهارم و سوم

ي ا گونه به ،"السنبلۀ مملکۀ"ي شعر ي مجموعه در و او وانید اواخر در است،
  .کرد مشاهده توانیم اتش،یتجرب با هماهنگ
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  خورشید ينشانه: اول ي مرحله
 عنوان به تنها "شمس" است، واژه این تأویل يمرحله نخستین که ،مرحله این در

 گوي بر تنها "شمس" دیگر عبارت به ؛رودمی کار به شعر در ،نماد نه و نشانه
  :گوید می مولوي. دارد داللت آسمان آتشین

  کرد تصویر او مثل هم توانمی             فرد هست چه اگر خارج در شمس
  )18 :1380 معنوي، مثنوي(

 آسیابادي،: دیبنگر (دارد داللت فلک خورشید بر تنها "شمس" بیت این در
1387: 105.(  
  :شودمی گرفته کار به نشانه معناي در واژه این نیز، بیاتی شعري دیوان در

و/ الذباب و الهزیلۀ الحمر و الشمس األیدي، یتداول/ قدیم جندي حذاء وفالح 
  )134/ 1 :1995 بیاتی،(  ...الفراغ فی یحدق

 دست کهي سرباز قدیمی کفش و هاپشه و الغر گورخران و خورشید: ترجمه
  .است هدوخت چشم نامعلومی فضاي به که کشاورزي و گرددمی دست به

 براي آن از بیاتی که است آسمان خورشید نماد تنها "شمس" نیز ابیات این در
 شود،می ایجاد واژه این ي وسیله به که تصویري کند؛می استفاده تصویرآفرینی

  ).401 :2000 عباس، احسان (است فراوان خستگی الهام و گرما شدت
  

  انسان هستی: دوم ي مرحله
 نماد عنوان به که است نماد به واژه این تأویل اول يلهمرح درواقع، دوم ي مرحله
  )138 :معنوي مثنوي: (گویدمی مولوي. رودمی کار به انسان جان و زندگی

  نظیر خارج در و ذهن در نبودش               اثیر از آمد خارج کو جان، شمس
  او لــمث ورـتص در دــدرآی اــت               وـک جــگن را او ذات ورــتص در  
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 این بلکه نیست، خورشید ي نشانه تنها ،فوق ابیات در "شمس" ترتیب بدین
 هستی و جان خورشید و آسمان خورشید میان پیوندي اضافی، ترکیبی در واژه

 آن يوسیله به که حقیقی روشنایی و نور آن ،واقع در زیرا کند؛می ایجاد انسان
 :1387 آسیابادي، (است انسان هستی و جان شود،می آشکار انسان بر چیز همه
109.(  

 و هستی بر داللت براي واژه این از اضافی، ترکیب در دیوانش، در نیز بیاتی
  :کندمی استفاده انسان زندگی

أحد یدري ال/ غابت حیاتی شمس /الحب و یأعم وجود 1995 بیاتی، (وحید: 
2/ 382(.  

 و کور وجودي ،عشق داند، نمی کس هیچ کرد، غروب ام هستی خورشید 
  .یکتاست

  :یا و
2/131 :1995 بیاتی، (األراك شجرَ یا/ غابت حیاتی شمس .(  

  .اراك درخت اي کرد غروب ام هستی خورشید
  

  جهانی این محبوب: سوم ي مرحله
 ،واقع در شود؛ زیرا محسوب می واژه این تأویل از مهمی يمرحله مرحله، این

 محبوب نماد "خورشید" مرحله این در. است واژه این ابرنماد تأویل يمقدمه
 داد ملک محمد" جز کسی موالنا محبوب. گیردمی قرار موالنا جهانی این

 نام اشعارش در او از بسیار مولوي. نیست "الدین شمس" به ملقب ،"تبریزي
 که یافت توانمی را "شمس غزلیات" از ايصفحه کمتر که جایی تا برد می

 محبوبش لقب از موالنا ياستفاده اینکه بر عالوه. باشد نکرده ذکر را او نام مولوي
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 بر زین ابیات گرید دري و. اوست بودن خورشید به اشارتی خود ،"الدین شمس"
  )381 :1388 شمس، دیوان: (دارد تصریح محبوبش بودن خورشید

  گیر بشمرده هااستاره بود شب تو بی کهچون         نیست چاره تو از و خورشیدي تو تبریزي شمس
 از یکی بر حتی و برد می نام او از بسیار دیوانش در که "بیاتی" خیالی محبوب اما

 محبوبش نیز "بیاتی". دارد نام "عایشه" نهد،می را او نام اش-شعري هايدیوان
  :خواندمی "شمس" را

/ 2 :1995 بیاتی،. (شیرازی إل الثلجی اللیل بقطار رحلت/ الفقراء شمس عائشۀ،
431 (  

  .کرد سفر شیراز به برفی شب قطار با فقیران، خورشید عایشه
 خود نهایت به چهارم يمرحله در "الدین  شمس" و "عایشه" میان تشابه این
  :رسد می
  

  نخستین محبوب گاه تجلی: چهارم ي مرحله
 کار به ابرنماد عنوان به شاعر، دو هر دیوان در "شمس" يواژه مرحله، این در
باشد  واالیی معانی يدربرگیرنده که یابدمی را آن ظرفیت واژه اینا زیر رود؛می
 مقدس ايواژه به واژه، این رو نیا از ؛آیدبرمی احساس يگستره در سختی به که

 گاه تجلی و تعالی حق یعنی موالنا ازلی محبوب گاهتجلی زیرا شود؛می تبدیل
: گویدمی مولوي. گیردمی قرار آزادي و انقالب یعنی ،"بیاتی" نخستین محبوب

  )1243 :1388 شمس، دیوان(
  است پرهیز يخالصه او خونریزي        است خونریز هم و زاهد هم و عابد هم
 خیز گهیـب دهـبن هـک ودـنب یـعیب          دارد تـایـعن دهـبن اـب وـچ دـورشیـخ

  است
  :نیست آزادي و انقالب جز چیزي "بیاتی" نخستین محبوب اما
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 اي). 2/323 :1995 بیاتی، (الحمراء األملِ رایاتِ یا/ األول حبی یا/ الثورة یتهاأ
  .آرزو سرخ هايپرچم اي! من نخستین عشق اي! انقالب

 ،دهدمی قرار نخستین عشق این براي رمزي عنوان به را "خورشید" نیز بیاتی
 حکومت به که ،1958 سال در "قاسم عبدالکریم"ي کودتا از پس او ،مثال براي

 کرد، اعالم عراق در را جمهوري حکومت و داد پایان دوم فیصل ملک پادشاهی
 و انقالب این از نمادي را "خورشید" و سرایدمی "تموز 14" عنوان با ايقصیده
  :داردمی بیان را خود شادي ،وسیله این به و کندیمی معرف آزادي

تشرق/ مدینتی فی الشمس /فإنّنا/ حبیبتی فاستیقظی/ لألبطال تقرع/ واألجراس 
بیننا فیما یفصل یعد فلم/ کالنهار/ کالعصفور/ کالنار/ ... أحرار یعد لم و/ جدار 

  ).366/ 1 :1995  بیاتی، (أحرار ألنّنا/ جبار طاغیۀٌ یحکمنا
 صدا به پهلوانان براي هازنگ و درخشدمی شهرم در خورشید: ترجمه

 مانند گنجشک، مانند آتش، مانند... آزادیم ما که برخیز من يمحبوبه اي آید، درمی
 ما بر ستمگر طاغوتی دیگر و اندازدنمی جدایی ما بین دیواري دیگر روز،

  .آزادیم ما زیرا ؛کندنمی حکمرانی
 را، خود جهانی این يخورشیدگونه محبوب شاعر، دو هر ،دیگر طرف از
 دارد تصریح لهئمس این به خود مولوي. دانندمی خود نخستین محبوب گاهتجلی

  :نیست "تعالی حق" جز چیزي "الدین شمس" از او قصد که
  برداشتن این اندر ست بهانه دین و حق شمس       نظر کوته اي هشدار منم،": گویدهمی حق
  حنـممت اي ايردهــک وـت من ذات ینـع به آن       ردگیـخ یـب آوري تبریز فخر با تو چه هر

  )706؛1388 شمس، دیوان(
 شده مشخص آمده، عمل به نیز "بیاتی" شعر در "عایشه" از که اي بررسی در

 و صدقی (نیست آزادي و انقالب نماد جز چیزي نیز "بیاتی" خیالی يعایشه که
 حتی و صفات ها،ویژگی زیبایی به "بیاتی" ،حقیقت در). 50 :2009 زاده، عبداهللا

 زنی ،عایشه ،"بیاتی" دیوان در. سازدیم مرتبط آزادي و انقالب به را زن این نام
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 او نیبنابرا دارد؛ دوباره زندگی و رستاخیز قدرت مرگ، وجود با حتی که است
 اکسیري نیز آزادي و انقالب که طورهمان ؛است زنده همیشه نامش همچون

 حیات ،دوباره را استعمار و ظلم یوغ زیر يمرده يجامعه تواندیم که است
 یادآور نیز "عایشه" سیماي حتی. بازگرداند مییدا زندگی به را او و بخشد

  :است انقالب
 للنار سالماً، تقول الفجر،ی حت ترقص/ الحمراء ضفائرها بنار المرآة، فی عائشۀُ

  ). 411/ 2 :1995 بیاتی،(
 به که صبح ي سپیده تا رقصدمی موهایش سرخ آتش با آینه، در عایشه: ترجمه

  .بدهد سالم آتش
 از ؛است انقالب راه در شده ریخته هاي خون از رنگی سرخ، رنگ اینجا در

 عودة، عبد. (یابد هماهنگی انقالب آتش با تا است آتشین سرخ او موهاي رو نیا
2006: 287(  

 دیوان در آن مسیر موازات به دیوانش، در را واژه این مسیر بیاتی بنابراین
 باقی پنهان کاربرد، این اما ؛گیردمی کار به را آن و کندمی ترسیم مولوي شمس

 "عایشه" سروده، خود دوم دیوان اواخر در که ايقصیده در سرانجام او ماند؛نمی
 از بسیاري از قصیده این در "بیاتی". کندمی رو روبه هم با را "الدین شمس" و

 بهره "...و  عارفانه رقص میکده، مستی، نی،" همچون عرفانی اصطالحات
  :کندمی استفاده ،عارفانه مفاهیم از مستقیم طور به زنی گاهی. جوید می

 :1995 بیاتی، (المیت وهو الحجاب فهو/ العاشق وأما الحی الکل هو المعشوق
2/443( .  

  .است مرده و حجاب تنها عاشق، اما ؛است زنده کل همان معشوق
 چگونه که گویدمی سخن شاعر عشق آتش از "عایشه" قصیده، این ابتداي در

 يچهره دنبال به میکده در شاعر اما ؛است کشانده مستی و جنون به را دو آن
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 هايبرکت و کندمی طلوع "تبریز" از که است "الدین شمس" او. گرددمی دیگري
  :بخشدمی "عایشه" به را عشق

. األبدیۀ الحب نار من/ یعتقه أو الشاعر هذا یقتل من: الباکی للناي عائشۀ قالت
 کالنا و./ أیضا به أصبحت أنا و مجنونا، بی أصبح و/ السکر فی أوغل ذا هو ها

/ المآلن الخزف إناء مثل نتحطم/ الحان فی آخر وجه عن یبحث/ سکران مجنون
 من یشرق/ الدین شمس ذا هو ها/ الظمآن خمار الدیک، صیاح قبل یعرونا، لما
 هو وقالمعش/ مجنون ثمل کالنا و/ المعشوق و العاشق برکات یمنحنی/ "تبریز"

 بأسمال وی أتغش حریق برماد/ میت هو و حجاب فهو/ العاشق أما و الحی، الکل
 فی/ المیدان عبر أرقص/ حبیبی شعري بأخر و بید، شرابی کأس أمسک/ الفقراء

  )همان (النار تحرقنی ال فلماذا تخبو، ال نار أحشائی
 از را وا یا کشدمی را شاعر این کسی چه: گفت گریان نیِ به عایشه: ترجمه

 و رفت فرو مستی در که استی کس همان نیا کند؟می آزاد ابدي عشق آتش
 او مستیم، و حیران ما دوي هر و گشتم) او عاشق (نیز من و شد من عاشق

 پر سفالین ظرف همچون ما گردد،می میکده در دیگري صورت دنبال به) شاعر(
 می روروبه ما با هتشن فروشی باده خوان خروس از قبل که هنگامی شکنیم،می

 و عاشق هايبرکت و کندمی طلوع "تبریز" از که است الدین شمس این شود،
 زنده کل همان معشوق حیرانیم، و مست ما دوي هر و بخشدمی من به را معشوق

 و پوشانممی را خود آتش خاکستر با. است مرده و حجاب، تنها عاشق، اما است،
 دست با و گیرممی را شرابم ي کاسه دست یک با فقیران، ي کهنه هايلباس با

 که است آتشی درونم در رقصم،می چرخیدن طریق از و را محبوبم شعر دیگر
  سوزاند؟نمی مرا آتش این چرا پس ؛شودنمی خاموش
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 اوج به "الدین شمس" و "عایشه" میان رابطه برقراري این قصیده، انتهاي در اما
 و اندازدمی "عایشه" گردن به را خود چمپر "الدین شمس" زیرا رسد؛ می خود

  :شودمی تبدیل ابدي عشقی به او برکت به "عایشه"
 قادرة،ی وتبق والموت/ الشیخوخۀ تدرکها ال "خوفو" حجرة امرأة تدخل لما

/ اآلن أصبحت هی أو المرأة، تلک کانت عائشۀ و الحب،ی عل األعوام، مضی رغم
 أو "یلیل" أو "الرا":/ کونی:/ لها قال لما عانقها، و الدین شمس رایته قلدها لما
  ).446 همان، (العقد خاتمۀ وکونی شئت ما کونی/ "هند"

 او به مرگ و پیري شود،می "خوفو" اتاق وارد زنی که هنگامی: ترجمه
 زن آن عایشه و ماندمی باقی عشق بر توانمند ها سال گذر وجود با و رسد نمی
 را خود پرچم الدین شمس که هنگامی شود، می لتبدی زن آن به اکنون او یا بود،

 "الرا": گویدمی او به که هنگامی کشد،می آغوش در را او و اندازد می او گردن به
  .باش گردنبند پایانی) ي مهره (و باش خواهیمی هرچه باش، "هند" یا "لیلی" یا

 تماعیاج اوضاع بدترین به اشاره "خوفو" اسم از استفاده با شاعر نجایا در 
 است باستان مصر فراعنه چهارم دودمان از فرعون دومین "خوفو" دارد؛ کشورش

 میالد از پیش 2589 تا 2566 از سال 24 یا 23 حدود او فرمانروایی دوران که
. بود ستمگری پادشاه و خشني مرد پدرش برخالف او. است شده برآورد

ی بدبخت هرنوع دچار را مصر سرزمین خوفو ": است نوشته او ي درباره هرودت،
 ممنوع خودي رعایا نزد رای قربان پیشکش بست، را هاعبادتگاه او. کرد ممکن
 به مصریان. کنندي کارگر برایش استثنا بدون تا کرد وادار را ها آن و کرد اعالم

 ".بود تنفرشان شدت از این و بیاورند زبان بر را او نام توانستندیم زحمت
 با شاعر سپس. )http://fa.wikipedia.org/wiki آزاد، ي دانشنامه پدیا ویکی(

 کشد؛ می تصویر به بخشی زندگی در را انقالب بزرگ قدرت ،"عایشه" به اشاره
 همان که خود ي "عایشه" به که است آن دنبال به "بیاتی" گفت توانمی ،درواقع



  تأثیرپذیري رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوي                                                            
 

129

 به را قدرت این "عایشه" اما بخشد؛ الوهیتی ژگیو است، آزادي و انقالب
. آورد می دست به خداست، و معنویت از نمادي که ،"الدین شمس" پرچم برکت

 عظیم نیرویی در را ستم و ظلم سنگین هايسایه از نجات ي چاره شاعر ،درواقع
 به مولوي زیرا است؛ یافته "شمس دیوان" در را نیرو این او. یابدمی الهی و

 توانست او طریق از و شد روحی انقالبی دچار که بود "الدین شمس" برکت
 در "الدین شمس" شد، اشاره که طورهمان و بشناسد بهتر را خود زلیا محبوب

ي و نیبنابرا ؛نیست تعالی حق نماد جز چیزي آخر، يمرحله در مولوي، دیوان
 را، خود پرچم "الدین شمس" تا سازدمی متصل "الدین شمس" به را "عایشه"

 ،"عایشه" تا ببخشد "عایشه" به است، کننده دگرگون عظیم نیروي همان نماد که
 قدرت الوهیت، به متصل نیروي با و نبیند پیري و مرگ روي انقالب، همان یعنی

 وانید ي هیحاش در خودی اتیب که است آن توجه قابل ي نکته. بیابد بخشی زندگی
  :دیگویمي مولو ازي ریرپذیتأث و "شهیعا" رمزي  درباره "الحیاةی ف الموت"

 ولم بالطاعون ماتت لکنها و عظیماً حباً اهصب فی الخیام أحبها صبیۀ عائشۀ"
 هذا فی أسمیها أن أود کنت قد و. أشعاره فی - اإلطالقی عل - عنها یتحدث
 - یدري من - المستعار أو الحقیقی باسمها احتفظت لکنی و ،)یخزام (الدیوان

  .لاللتباس دفعا
 الواحد األزلی للحب رمز هی و: أسطوریۀ امرأة -ی خزام - أو هنا عائشۀ و
 التی الواحدة الذات هی و الوجود؛ صور من ییتناه ال ما فیضیء ینبعث، الذي
 هی مای عل الدوامی عل باقیۀ هی و آن، کل فی التعینات من ییتناه ال فیما تظهر
  .علیه
 الرومی الدین جالل قصیدة یإل الرجوع من البد أکثر الفکرة هذه لتوضیح و

 تبریز ط ("تبریز شمس"  دیوانه فی "العلویۀ قۀالمطل الوالیۀ ظهور فی المستزاد"
  :یقول حیث ) هـ 1280 سنۀ
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  .صورة فی لحظۀ کل الخاطف الجمال یظهر
  یختفی و القلب فیحمل

  جدید ثوب فی "الصدیق" ذلک یظهر نفس کل فی
  يأخر تارة شابا و تارة تراه فشیخا

  المعانیی عل الغواص الروح ذلک
  .ۀالصلصالی الطینۀ قلبی إل غاص قد

  .الفخار طینۀ من خرج قد و إلیه أنظر
  ).2/184 :1995 بیاتی، ("الوجود فی انتشر و

 دوست را او اریبس ،یکودک در امیخ که استي ا بچه دختر "شهیعا": ترجمه
 سخن او از اشعارش دری کل صورت به امیخ و مرد طاعون اثر در اما ؛داشت
 ای یقیحق نام اما ؛بنامم) یزامخ (را او وانید نیا در که داشتم دوست من. نگفت

  .ندهد رخی اشتباه دارند،یی آشنا او با که آناني برا تا نمودم حفظ را او مستعار
 وی ازل عشق ازي رمز و استي ا اسطورهی زن -ی خزام - ا یشهیعا نجایا در

 کند؛ یمی نوران را وجود تینها یب اشکال و شود یم ختهیبرانگ که استي ا گانهی
 وستهیپ و شودیم ظاهر اتیمرئ در تینهای ب لحظه هر که استي ا نهگا یذات او
  .استی باق صورت همان به

 ظهور در مستزاد"  نام بهي مولو دهیقص به دیبا دهیا نیا با شتریبیی آشناي برا
 دکر رجوع) هـ 1280 سال زیتبر چ (زیتبر شمس وانید در "يعلو مطلق تیوال
  :دیگوی م که

  برآمد اریع بتی شکل به لحظه هر
  شد نهان و برد دل

  برآمد ار یدگرآن لباس به هردم
  شد جوان و ریپ گه
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  شد فرو صلصال نتیط تک بهی گاه
  ی معان غواص

  برآمد فخّار کهگِل تک زی گاه
 .شد جهان به پس زان

 به خاص یتوجه ،رمز نیا در او که است آن ي دهنده نشان شاعر، سخن نیا
 نیا در کند،یم نقل وارتیاست . د از احمدابو هک طورهمان رایز داشته،ي مولو
 ابواحمد، (است عرب متصوف شاعرانی تمام نمودار ،یاتیب نظر دري مولو باره،

1991:101.( 

 ابرنماد، تا نشانه از را، "شمس" يواژه تأویل يزنجیره "بیاتی" ترتیب بدین
 راستاي در اما ؛دگیرمی کار به ،"شمس دیوان" در آن کاربرد با مشابه صورتی به

 هاياندیشه اما نیست، عارف شاعري "بیاتی" هرچند که معنا این به خود؛ اهداف
 پس ؛دهدمی قرار اششعري تجربیات با سو هم را آن و گیردکارمی به را عرفانی

 که بسازد رمزي بتواند تا کندمی طی اشعرفانی دنیاي در را مسیر این مولوي اگر
 در را مسیر همین نیز "بیاتی" باشد، داشته را اشزلیا محبوب تجلی قابلیت
 نخستین محبوب تجلی شایستگی که بسازد رمزي تا کندمی طی اشانقالبی دنیاي

  .باشد داشته را آزادي و انقالب یعنی ،يو
  غزال .2
 موارد در مولوي. است مولوي "شمس دیوان" در عارفانه نمادهاي از یکی "آهو"

 شمس" یا "خورشید" بر که کند،می استفاده ايگونه هب آهو نماد از متعدد
 :1387 آسیابادي، (کندمی پیدا همانی این يرابطه آن با و کرده داللت "تبریزي

178(.  
  کرد فغان خورشید و مه حسنش تابش کز          دـش عیان رنگ صد و بد آهو یک ناگاه      
  کرد همدان بصیرت به را هانــج غدادــب         گشت روان تبریز به ناف خوش آهوي آن     

  )228 :1388 شمس، دیوان(
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 " از موالنا مقصود ،دیگر عبارت به ؛نیست "تبریزي شمس" تنها آهو این اما
 از یکی در موالنا. اوست ازلی محبوب تجلی يلحظه نیز "تبریزي شمس آهوي

 همه و شودمی ظاهر زیبا نحوي به که آوردمی میان به سخن آهویی از اشعارش،
 ،پایان در. شودمی ظاهر ترسناك شکلی به نیز گاهی اما ؛هستند او جمال پی در

. او خود نه است، "تبریزي شمس" خیال آهو، آن که داردمی بیانآشکارا  مولوي
 شمس" خیال را او مولوي آنچه که کرد حاصل اطمینان توانمی نکته همین از

 مراتب در مولوي، عرفانی شهود در که است غیبی شاهد همان نامد،می "تبریزي
: شودمی نمایان او بر "الدین شمس" جمله از مختلف هايجلوه با نور، یا روح

  )182 :1387 آسیابادي،(
  نادي همه در افکند آتش چشم به           وادي این در آهویی یکی گشت پدید
  افتادي سست که تو نچو نه جهد و جد به      افتادند در طلب پیاده و سوار همه

  : دیگویم  که آنجا تا
 بیدادي مجیر و خدیو مراست او که تبریزي شمس خیال بگفتم؟ آنکه باشد که

  ).1113 :1388 شمس، دیوان(
 محبوب با که کندیم استفاده واژه این از اي گونه به اشعارش، در نیز "بیاتی"
  :کندیم پیدا مناسبت  "عایشه" یعنی شاعر جهانی این

 تعدو ذهبیاً غزاالً السوداء األحجار و البریۀ األعشاب تحت من عائشۀ نهضت
  ).2/406 :1995 ،یبیات(

 که یدرحال زد،یخ یبرم اهیسي ها سنگ وی خشک اهانیگ ریز از شهیعا: ترجمه
  . دودیم که استیی طالیی آهو همچون

 را "هعایش" او اگر که است این است، برخوردار بیشتري اهمیت از آنچه اما 
 بلکه نیست، او زیباییکردن  آشکار پی در شعرا دیگر همچون خواند،یم "غزاله"
 یعنی ،يو نخستین محبوب با را ،"غزاله" و "عایشه" مولوي همچون نیز او
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 "عایشه" بر که "غزاله" لفظ از اگر ترتیب بدین و زندیم پیوند آزادي و انقالب
 يقصیده از که ابیات این به. است اديآز او مقصود کند،یم استفاده دارد داللت

 المسماریۀ بالکتابۀ المنقوشۀ السحریۀ الشعائر و الطقوس فی موتها و عائشۀ میالد"
  :کنید توجه شده، انتخاب "ينینو ألواحی عل

 فی یطعن/ 1بانیبال آشوري أر و/ غزال فوق جاثماً نسراً/ الشاطئ علیي أر
 ظالمِ فی معلّقین/ اإلعدام مشانقی علي األسر/ يأر و الغروب، شمس حربته
  ).268 /2: 1995 بیاتی، (المخیفِ الغسقِ

 بانیپال آشور و نشسته آهویی روي بر که بینمیم را کرکسی ،ساحل بر: ترجمه
- چوبه بر را اسیران و زندیم ضربه غروب خورشید به اشسرنیزه با که بینمیم را

  .آویزانند ترسناك و سخت ايهتاریکی در که حالی در بینمیم اعدام هاي
 جامعه در موجود خفقان و ظلمت که است آن پی در "اتییب" ابیات، این در

 حاکم آن بر خفقان و ظلم سنگین هايسایه که را ايجامعه او. کشد تصویر به را
 است، "عایشه" از نمادي که ،غزال پیکر بر که کندیم تشبیه کرکسی به شده

 "غزال". است کرده وارد وجودش خورشید بر ايضربه ترتیب بدین و زده چنبره
 . استمحروم آن از جامعه و  بودهبند در که است آزادي همان "عایشه" یا

 کانال به را عارفانه مفاهیم زیبایی به "بیاتی" شود،یم مشاهده که طور همان
 ترتیب بدین ؛شودیم منجر اهدافش بیان به درنهایت که .کند  هدایت میجدیدي

 به آن از و دهدیم نسبت "خورشید" و "الدین شمس" با را "آهو" مولوي راگ
 "عایشه" با را "غزال" نیز "بیاتی" کند،یم استفاده اشازلی محبوب تجلی عنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتیادب و دانش از که بود انیآشور مخوف و مقتدري فرمانروا نیآخر ،)م. پ 631 ا ی627 -685 (پالیبان آشور .1
 نیچند تای آگاه منبع آمده، گردي و دستور به کهی اطالعات. دانستیم نوشتن و خواندن خود و کردیم تیحما

  ).http://fa.wikipedia.org/wiki آزاد، يامهدانشن پدیا ویکی (است الدیم از شیپ يهزاره
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 نیز او. دهدیم قراري و نخستین محبوب تجلی را او و داده نسبت "خورشید" و
  :ستا دریافته شهودش و کشف در را "غزال" مولوي همچون

/ والمرید والقطب/ والسحابۀ والبرق/ والمملوك والعاشق السید کلّمنی
 النور وراء تعدو أطلقتها لکننی/ غزالۀ کاشفنی أن بعد إلیي أهد/ الجاللۀ وصاحب

 همان، (المفقودِ الوطن مراعی فی وهی األغراب فاصطادها/ األعماق مدائن فی
226 .(  

 و خواهان و بزرگ آن و ابر و برق و برده و عاشق و سرور آن: ترجمه
 اما شود،یم آشکار من بر آهویی که آن از بعد یابدیم راه سویم به جالل صاحب

 شکار را او هاغریبه پس ؛بدود شهرها عمق در نور پس در تا کردم رها را او من
  .بود شده گم وطن هاي چراگاه در او که حالی در کردند
  :دارد همانی این يطهراب "خورشید" با نیز او ي "غزاله"

 همان، (األسر ثیاب و الرماد بأقواس هم و/ الفراتی عل الشمس غزالۀ وصائدوا
161 .(  
 در که حالی در کردند، شکار فرات بر را خورشید آهوي) باد بردگان (ها آن و
  .بودند اسارت هايلباس و خاکستر هايکمان

 همگون اهدافش و يشعر بافت با را واژه این چنان "بیاتی" ترتیب بدین
 نظر به سخت "شمس دیوان" با کاربرد این تشابه اول، نگاه در شاید که سازد یم

 صوفیانه، شعر به "بیاتی" نظر بنابراین، ؛اوست شعري هنر گواه خود نیز این. آید
 انقالب راه در عنصري هر از که مبارزي است؛ مبارز نظر نیست؛ عارف یک نظر

 عشق،. دارد تجلی او شعري دیوانی تمام در له،ئمس این. گیردیم بهره خویش
 به خود "بیاتی". انقالبند دادن نمود لیوسا همه و همه اسطوره، و رمز عرفان،

 نه و شاعرانه است دیدي عرفانی، شعر به او دید که کندیم ذعانا لهئمس این
 شاعر و عارف یک حافظ«: گویدیم چنین شیرازي حافظ مورد در او. عرفانی
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 بیدج،(» امدیده شاعر یک را حافظ نیستم، نظر اهل و عارف که من اما ؛تاس
1378: 112.( 

 در را صوفیانه مفاهیم و رموز تارهاي خاص، ظرافتی با چنان ،درواقع بیاتی
 تشخیص که دهدیم قرار اش،شعري بافت در خود اجتماعی مفاهیم پودهاي کنار

  .شود ی مدشوار مخاطب بر اجتماعی یا و صوفیانه مفاهیم ابتدائی
 و عمیق آگاهی کار، این براي. آفریندیم صوفیانه ايرایحه با متعهد شعري او 

 باستانی، هايتمدن از او فراگیر مطالعات. اوست گریاري بیاتی، دارریشه فرهنگ
 ،درنتیجه و احساس و اندیشه بالندگی و غنا در مختلف، ملل ادبیات و کهن متون
 فهم و درك در که عواملی ترینمهم از یکی شاید. است ودهب مؤثر بیاتی شعر

 درواقع. باشد دو آن زندگی تشابه بوده، مؤثر مولوي شعري مفاهیم از بیاتی عمیق
 ي گذرنامه سلب در او با حکومت يناجوانمردانه رفتار و تبعید غربت در بیاتی،
 و ها بانینامهر در پیش ها سال مولوي که کرد احساس را چیزي اش،عراقی

 در بیاتی. دریافت خود، واقعی دیار از ماندن دور و مردم هايناسزاگویی
 مولوي که طورهمان ؛بود زده چنبره آن بر ظلم و استعمار که زیست اي جامعه
  . بود آن از حاصل هايآشفتگی و تاتار و مغول هايتباهی و ظلم شاهد

 از کشورش، بحرانی ایطشر و اوضاع و مولوي يزمانه که است چنین اگر پس
 اصالح به عرفان، يپاکیزه دامن به شدن پناهنده با تا ساخت عارف شاعري او

 ازلی معشوق به را همگان و بخشد نجات انحطاط از را جامعه و آورد روي مردم
 حاکم بد اوضاع و عراق دولت ستم و ظلم هايسیاهی در نیز بیاتی سازد، متوجه

 آزادي امن سراي به را مبارزان بتواند تا ساخت نوري ،عرفان از کشورش، بر
  .باشند آیندگان از مبارزان، این که چند هر کند؛ هدایت
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 بحث ي نتیجه

 را مولوي کودکی، از او که دهدیم نشان بیاتی، عبدالوهاب زندگی بررسی 
 با معاصر، شاعر اینکه به توجه با. است داشته آشنایی او اشعار با و شناخته یم

 نثري و شعري هايمیراث از انباشته فکري با بلکه سراید،ینم شعر الیخ ذهن
 از او تأثیرپذیري شاهد که است طبیعی ؛پردازدیم سرایش به گذشتگان

 .باشیم او عرفانی میراث و "مولوي"

 آن مهم رموز و او ي"نامه نی" ساختار از هم مولوي، از بیاتی تأثیرپذیري 
 همچون مهمی ابرنمادهاي و "شمس واندی" از هم و بوده "نی" همچون

 .است گرفته صورت "غزال" و "شمس"

 یم نظر در را مرحله چهار ،"مولوي" همچون "شمس" ابرنماد براي نیزی اتیب-
 را آن مرحله، آخرین در نکهیا تا افزایدیم آن معنایی ظرفیت بر پیوسته و گیرد
  .دهدیم قرار خود نخستین محبوب نماد

 آزادي بیان او شعري يدغدغه که است مبارز شاعري بیاتی کهاین به توجه با 
 در :سازدیم همسو اشانقالبی اهداف با ،درنهایت را عارفانه رموز این است،
 و اندوه دچار اجتماعی و سیاسی بد اوضاع اثر در "بیاتی" که زمانی ،واقع

 فطرت و طبع اما ؛شودیم کشیده عزلت و انزوا يگوشه به د،شویم ناامیدي
 این در که شودیم سبب بوده، عرب يجامعه اعتالي دنبال به که "بیاتی"

 ؛بگوید سخن اشگمشده انقالب و آزادي از عرفان، زبان با نیز عزلت يگوشه
 اجتماعی مفاهیمی حاوي است، عرفان زبان او زبان هرچند ،ترتیب این به

 در عرفا، همچون و دشو جدا مردمش و جامعه از تواندینم او فکرزیرا  است؛
 نشینی عزلت ،دلیل همین به ؛بپردازد عبادت به جامعه هیاهوي از دور به خانقاه،

  .عرفاست نشینی عزلت از متفاوت چیزي او
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  مآخذ و منابع
 ،شعر، ي مجله سپارند، می جان نور هاي علمش البیاتی عبدالوهاب یاد به موسی، بیدج 

 .26 ي شماره ،1378

 فرهنگی، کیهان ي مجله البیاتی، عبدالوهاب با گفتگویی در عرب معاصر شعر ،ـــــــــــ 
 .57 ي شماره ،1367

 3 چ تهران، سخن، انتشارات ،1386 شکسته، نردبان عبدالحسین، کوب، زرین. 

 ،علوم و ادبیات ي دانشکده ي مجله زنده، اياسطوره البیاتی عبدالوهاب معصومه، شبستري 
  .1381 زمستان و پاییز ،)تهران (انسانی

 1 چ تهران، سخن، انتشارات ،1380 عرب، معاصر شعر محمدرضا، کدکنی، شفیعی.  
 ،فردوس، انتشارات ،1384 ترابی، محمد از تلخیص به ایران، ادبیات تاریخ اهللا، ذبیح صفا 

  .16چ تهران،
 ،5 چ تهران، زوار، انتشارات ،1371 شریف، مثنوي شرح الزمان، بدیع فروزانفر. 

 ،5 چ تهران، طالیه، انتشارات ،1388 شمس، دیوان الدین، جالل محمد.  
 8چ تهران، علم، نشر ،1380 معنوي، مثنوي ،ــــــــــــ. 

 انتشارات ،1387 شمس، غزلیات در نمادپردازي و هرمنوتیک علی، آسیابادي، محمدي 
  .1 چ تهران، سخن،

  عربی مآخذ و منابع
 ،بريوت النشر، و للدراسة العربية املؤسسة ،١٩٩١ ا،يإسبانی فی اتيالب عبدالوهاب حامد، ابوأمحد .  
 ،بريوت العودة، دار ،٢٠٠٧ املعاصر، العريب الشعر عزالدين، إمساعيل.  
 ،بريوت الفارس، دار ،١٩٩٥ الشعرية، األعمال عبدالوهاب، البيايت. 
 بريوت النشر، و للدراسة العربية املؤسسة ،١٩٩٣ الشعرية، جتربيت ،ــــــــ. 
 ،و دارالعودة ،١٩٩٩ درويش، حممودی إل شوقي أمحد من احلديث العريب الشعر ميشال، خليل جحا 

 .بريوت دارالثقافة،
 ،عمان األهلية، ،٢٠٠٥ العشرين، القرن يف العرب الشعر عون، عبد الروضان. 
 ،بريوت للتوزيع، املتحة الشرکة ،١٩٩٦ املعاصر، العريب األب المأع روبرت، کامبل. 
 جملة البيايت، عندعبدالوهاب " عائشة"ل الرمزية الدالالت و القناع فؤاد، و حامد زاده، عبداهللا و صدقي 

  .١٦ العدد ،٢٠٠٩  الدولية، األنسانية العلوم
 ،١ ط بريوت، اإلسالمي، الغرب دار ،٢٠٠٠ األدبية، الدراسات و النقد يف حماوالت إحسان، عباس. 



  1391پاییز . 24 ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهشی، شمارهمجله

 
138

 جامعة يف اآلداب كلية ،٢٠٠٦ البيايت، عبدالوهاب شعر يف الترميز حسن، اخلاقاين، محيدي عودة عبد 
 .أسد كاظم علي بإشراف الكوفة،

  ،٢٠٢ العدد ،١٩٨٠ اجلديد، جملة البيايت، الوهاب عبد شاعرية علي أضواء علي، غالم كرميي. 
  

  اینترنتی منابع
 آزاد، ي دانشنامه پدیا کیوی http://fa.wikipedia.org/wiki 
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 الدين الروميجبالل الرمز لدی عبد الوهاب البيايت و تأثره 

 
 ٢ورب، سارا رحيمی ١حييي معروف

 
 خصالملّ

 فمن الرموز القدمية. کان عبد الوهاب البيايت من الشعراء الذين استخدم الرمز فی شعره کثرياً
يظهر من خالل دراسة حياة الشاعر . اليت استخدمها الشاعر وبشکل مجيل هي رموز التصوف

هذا املقال . جيدا وهو علی علم من مؤلفاته) املولوي(أنه کان يعرف جالل الدين الرومي 
؟ جبالل الدين الروميهل تأثر البيايت يف رموزه الشعرية . ١: حياول ليجيب عن األسئلة التالية

 من ههدفن البيايت شاعر ثوري، ما هو أمبا . ٣مز يف أشعار املولوي لفت انتباهه؟ أي ر. ٢
  .مصطلحات املولوي العرفانيةاستخدام 

. ٢. يثبت من خالل دراسة ديوان البيايت، تأثره الکثري من املولوي. ١: فرضيات املقال هي
عالوة علی ذلک " الناي"ـملولوي و رموزه اهلامة ک" ين نامه"أکثر تأثر البياتی يرجع إلی 

رموز املولوي استخدم " البيايت"رغم أن . ٣". غزال"و " مشس"و رموزه کـ" ديوان مشس"
ولکنه مزجها بأهدافه اليت متثل الثورة واحلرية و يف احلقيقة يخلي هذه الرموز من العرفانية 

 .معانيها األولية، ويلبسها کـثوب علی قامة أفکاره الثورية
  

 .نامه، ديوان مشس عبد الوهاب البيايت، املولوي، الرمز، ين:الرئيسةاملفردات 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 y.marof@yahoo.com                              أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية و آداا جبامعة رازي كرمانشاه. ۱
 ماجستري يف اللغة العربية و آداا جبامعة رازي كرمانشاه. ۲


