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  چکیده

در وادي ادبیات معاصر عرب قدم گذارده و  ،هزار و یک شب فسون و فسانۀاز جهان  شهرزاد برخاسته

عبدالوهاب البیاتی از جمله  .ادیبان عرب از شهرزاد همچون نمادي کارا در آثار خود بهره گرفتند

پیشگام است و شهرزاد  نوتاریخی در شعر  -هاي اساطیري  شاعرانی است که در حوزة کاربست چهره

هاي نادرست بر زندگی زن  گیرد تا از چنبرة سنت اش بهره می گی هایی است که او از رمزواره از چهره

اي بسراید براي کشوري که در چنگال استبداد و استعمار  مرثیهگراي خود انتقاد کند و  در جامعۀ سنت

ی روح خویش اي که پیوند خود را با مام طبیعت گسسته و پاک و مویه کند بر انسان شهرزده اسیر است

رو بر آن است که با جستار در  نگارنده در نوشتار پیش .را در پاي بت شهرنشینی قربانی کرده است

 .هاي رمزوارة وي کاوش نماید در داللتو  ها بررسی در آنرا آفرینیِ شهرزاد  دفاتر شعري البیاتی نقش

سپس . از شهرزاد، خوانده شد براي تحقق این مهم ابتدا دفترهاي شعر البیاتی در جست و جوي نشانی

هاي پیوند میان متن و شهرزاد روشن شود که وي در هر شعر  تالش شد تا از رهگذر واکاوي رشته

نتیجه . دارد آفریند و شاعر در وراي کاربست این رمزواره کدامین راز را نهان می چگونه نقشی می

و نماد  استو امروز جامعۀ سنتیِ شاعر  شهرزاد البیاتی از یک سو زنِ دیروز دهد که تحقیق نشان می
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  مقدمه

او در گذار ك نام اشهریار را افسون نکرد که اگر چنین بود پژو هاي شهرزاد تنهاافسانه

هاي گوناگون این چنین خوش طنین هاي تاریخ همچنان در گوش فرهنگاز هزاره

فراتر نهاده و با گذر  1دیرزمانی است که شهرزاد پا را از خاستگاه خود، ایران. افکندنمی

از این رو دامنۀ  2.از قلمروي فرهنگ و تمدن اسالمی به گسترة جهانی راه یافته است

توان آن را تنها در ایران و اي که دیگر نمیس گسترده گشته به گونهتأثیرگذاري او ب

مانندي که کنش شهرزاد و نقش بی .عربی محصور دانست-هاي تمدن اسالمیسرزمین

مند ساخته که نکند، چنان این شخصیت را تواایفا می هزار افساندر داستان چارچوب 

اي تازه و کارکردي شود و هر بار چهرهیبارها و بارها در آثار ادبی امروز باز آفریده م

رد پاي راوي . توان نشان او را یافتیابد؛ تا آن جا که در ادبیات پسامدرن نیز مینو می

دیده  3در نوعی از ادبیات داستانی پسامدرن به نام فراداستان هزار و یک شبهاي قصه

ت در اثر خود به نام جان بارت که از خالقان فراداستان در ادبیات آمریکاس. شودمی

در این سه . که خود برآمده از سه بخش است» دنیازادیا«، فراداستانی دارد به نام »شیمر«

. شودتنیده می -خواهر شهرزاد–بخش پیوندي تازه میان شهرزاد، شهریار و دنیازاد 

 توان در این سخن یافت؛ آنجا که شهرزادتأثیرپذیري بارت از شهرزاد را میمایۀ جان

مهم نیست که دیگر مضامین جدیدي براي روایت باقی «: گویدفراداستان بارت می

سرایی ادامه داد که در غیر این صورت حیات آدمی به ورطۀ نیستی نمانده، باید به قصه

نوشتۀ نوال السعداوي نمونۀ » سقوط االمام«. )89: 1388و سخنور،  منتخبی(» خواهد افتاد

. در ادبیات پسامدرن، اما این بار در ادبیات معاصر عربدیگري است از حضور شهرزاد 

به هیچ «کند؛ اما این اثر نیز فراداستانی است که قصۀ شهرزاد و شهریار را بازتعریف می

بازپردازي نظام ] بلکه[نیست؛  هزار و یک شبوجه فقط بازنویسی داستان چارچوب 

مسیحی، همانند خاورمیانه  –هاي دینی اسالمی و یهودي پدرساالري است که بر سنت

شهرزاد افزون بر نثر در نظم معاصر  .)73: 1390هوانسیان و صباغ، (» و غرب، سلطه دارد

گرچه حضور او آن چنان که شاید و باید نیست و . عرب هم حضور دارد

با این حال پس از گرایش  ؛)135: 1992داود، (رسد اش به پاي سندباد نمی آفرینی نقش
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هاي این عربی و تالش براي بارآفرینی چهره –خوانی میراث کهن اسالمی شاعران به باز

که خود از پیشگامان رویکرد البیاتی  4.میراث، شهرزاد نیز به دفاتر شعري راه یافت

در . زنداست، در شعرش به بازآفرینی شهرزاد دست می »استدعاء الشخصيات الرتاثيه«

اي ر در شعر امروز عرب پرداخته، سپس گزیدهادامه ابتدا به معرفی کوتاه رهیافت مذکو

اي باشد براي زمینهتا پیش شودمیدر پیوند با نمود این رهیافت در شعر البیاتی بیان 

 .درآمدن به موضوع اصلی نوشتار، یعنی بازآفرینی شهرزاد در شعر البیاتی

  

  چارچوب نظري پژوهش

  عربهاي اساطیري و تاریخی در شعر نوین  بازآفرینی چهره

گو دیري است که به میراث اساطیري و شاعران معاصر عرب نیز مانند شاعران پارسی

در میان ادیبان عرب با آغاز عصر نهضت جان  5گراییمیراث. اندتاریخی خود رو آورده

  در آن مرحله کوشید با نشر میراث نوشتاري » احياء الرتاث العريب«جنبش  .گرفت

در . ز کنج عزلت به در آورد و گرد نسیان از آن بزدایداسالمی، این میراث را ا–عربی

میراث  هايشخصیتفراخوانی [ »يةاستدعاء الشخصيات الرتاث«همین برهه آنچه که بعدها 

نمایشنامۀ شاعرانی مانند احمد شوقی، سرایندة . اده شدنام گرفت، ز ]اسالمی -عربی 

اما سخن . شعر سرودند هاآنهاي تاریخی انگشت گذاردند و دربارة بر چهره» هعنتر«

اي بود از زندگی گونههاي برگزیدة تاریخی گزارششاعران این دوره دربارة شخصیت

هاي منظومِ تاریخی دست گذشت تا شاعران عرب از گزارشها باید میمدت. آنان

ها در کالبد آنان حلول جاي سخن گفتن دربارة شخصیته کشند و بیاموزند که چگونه ب

کهن در  هايتوان بازآفرینیِ شخصیتاز این رو می. ز زبانشان سخن بگویندکرده و ا

منتقدان عرب از مرحلۀ نخست به نام  .شعر نوین عربی را به دو مرحله تقسیم کرد

اي که در آن شاعر زندگی کنند؛ یعنی مرحلهیاد می» يةالتعبري عن الشخصيات الرتاث«دوران 

التعبري «وران کند و مرحلۀ دوم را دترسیم می شخصیت را در قالب نظم براي مخاطب

تاریخی را به  – اينامند؛ یعنی دورانی که شاعر شخصیت اسطورهمی »يةبالشخصيات الرتاث

   د،ایعشري ز( هاي انسان امروزها و دغدغهکند با همان دلمشغولیانسانی معاصر بدل می
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2005 :54(.   

یرپذیري از شعر غربی و به ویژه مانند تأث[هنري  تردید عوامل گوناگونبی

، سیاسی و ]گراییمثل قوم[، فرهنگی ]الیوت 6»عینیِ اشتراك«مفهوم تأثیرپذیري از 

و روانی ] همچون افزایش خفقان سیاسی و بیم از واکنش منفی جامعه[اجتماعی 

در گذار از ] گرایی به عنوان واکنشی در برابر سرخوردگی از جهان معاصرگذشته[

عوامل مذکور سبب شدند  .)16-44 :همان :ك.ن(اند ست به دوم نقش داشتهمرحلۀ نخ

  شاعر از مرز کاربست نمادین و رمزگونۀ میراث فراتر رود و با شخصیت 

در شعر امروز ) القناع(» نقاب«بدین ترتیب فنی به نام . تاریخی درآمیزد –اساطیري 

زند خصی دیگر را بر چهره میشاعر با استفاده از این تکنیک، نقاب ش. عرب پدید آمد

وجود خود را کنار نهاده و وجودي نو و مستقل از آنچه که پیش از این «و در واقع 

تا آمال و آالمش را از زبان او بیان  ،)70: 2003 کندي،(» آفریندبوده، براي خویشتن می

را  »نقاب«در میان منتقدان عرب البیاتی نخستین فردي است که آشکارا اصطالح . کند

: 1987ثامر،(شود رو پیشگام این حوزه شمرده میبکار برد و در تبیین آن کوشید و از این

261(.  

  

  هاي اساطیري و تاریخی در شعر البیاتی بازآفرینی چهره

هاي البیاتی در کنار شاعرانی مانند السیاب و ادونیس به بازآفرینیِ گستردة شخصیت

میراث عربی همچون خمیري است که دستان  در نگاه او. اساطیري و تاریخی دست زد

و شعر بدون این میراث همانند انسانی ) 19: 1981البیاتی،( بخشدشاعر بدان شکل می

: 2004طعمۀ،(روح بیش نیست است، انسانی برهنه که کالبدي بی گرسنه با دهانی گشوده

: 2005عالق،( »میراث آن چیزي است که بوده، هست و خواهد بود«به باور البیاتی  .)57

نگرد که متأثر از زندگی انسان اي جاندار در میراث میپس وي به چشم باشنده .)15

اي است که در حال و گذشته ،بنابراین میراث. شودامروز و متناسب با آن دگرگون می

بر این اساس البیاتی رویکردش در تعامل با . پذیردگذارد و از آن تأثیر میآینده تأثیر می

هاي تاریخی میراث کیانی مستقل است که رشته .1«: کندگونه خالصه میرا این میراث
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در پرتو شناخت و معرفت امروزي باید در میراث بازنگري . 2 ؛دهدما را بدان پیوند می

هاي معنوي و انسانیِ با کاربست ارزش .3 ؛هاي انسانی آن دریافت شودنمود تا ارزش

میان . 4 ؛باط میان حال و گذشته را استوار سازیمآن در آثار نوآورانۀ خویش ارت

حال [هاي نورسته و شاخه ]هاي دورگذشته[اند هایی که در ژرفاي تاریخ فرورفته ریشه

همین رویکرد است که سبب  .)20 :همان( »به نوعی توازن تاریخی دست یابیم] حاضر

از زمان و مکان  هاهاي درپیوسته با میراث در شعر البیاتی، فرسنگشود چهرهمی

تاریخی خود دور گردند و قدم در زندگی انسان معاصر گذارند و همچون او از رنجی 

  .بگریند ،بردکه می

ستۀ کلی د آن دسته از نمادهاي میراث عربی که در اشعار البیاتی حضور دارند به دو

 نمادهاي گروه. عربی-عربی و نمادهاي اسالمی-نمادهاي اساطیري: شوندتقسیم می

، ایزدبانوي عشق از »ایشتار«/»عشتار«باستان ریشه دارند که  7روداننخست در میان

نمادهاي گروه دوم به  .طرفه بن العبدهاست و یا در ایام جاهلی مثل آن ترینِبرجسته

. موالنااند؛ نمادهایی همچون أبوالعالء معري، عمر خیام و تاریخ و تمدن اسالمی متعلق

کنونی میوة درخت پربار  هزار و یک شبِاست؛ چراکه  این نمادها نیز از جمله شهرزاد

گرا آن را اثري سر تا هر چند که بسیاري از منتقدان عرب و عرب ،تمدن اسالمی است

نمادي  8»عائشه«بر خالف  شهرزاداگرچه  )10: 2000الشویلی، ( !دانندبه پا عربی می

ین حال نمادپردازي هوشیارانه و با ا ،شودپرکاربرد در دیوان البیاتی محسوب نمی

گوي قصه شهرزاداي رمزواره بدل گردانیده که بسی فراتر از خالقانۀ شاعر او را به چهره

 .است هزار و یک شب

 

  و روش پژوهش ها پرسش

  :سازدها را مطرح میدر آثار البیاتی این پرسش حضور شهرزاد

  ؟بسامدیا کم پربسامد استالبیاتی  در دفاتر شعري شهرزاد نماد -1

  هاي نمادین است؟داراي کدامین داللت شهرزاد -2

  ؟ رسومچگونه نمادي است؛ ابداعی یا مدر شعر البیاتی  شهرزاد -3
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، در آغاز تمام دفترهاي شعريِ البیاتی مطالعه شده تا هاي فوقبراي پاسخ به پرسش  

از  شهرزادت نمادین در گام بعد دالل. پیدا شود ،بوده شهرزادهر جا کوچکترین ردي از 

نوع آیا شود که و در پایان بیان می است ر تحلیل محتوایی اشعار بررسی شدهرهگذ

. یا نه دانست و نمادي ابداعی »نقاب«اي است که بتوان آن را به گونه شهرزادکاربست 

 .است یتحلیل-اي و شیوة پژوهش توصیفیدر این جستار منابع، کتابخانهبنابراین 

  

  هشپیشینۀ پژو

پردازند، به گرایی و نمادگرایی در شعر معاصر عرب میتردید آثاري که به میراثبی

الرمز و القناع فی الشعر « کتاب با این حال پژوهشی مانند. اشعار البیاتی نگاهی ویژه دارند

در آثار » نقاب«که به بررسی نماد و تکنیک ، نوشتۀ محمد علی کندي »العربی الحديث

علی  .ندارد شهرزاداي به پردازد کوچکترین اشارهی و نازك المالئکه میالسیاب، البیات

فقط دو بخش از  »الشخصيات التراثية فی الشعر العربی الحديث استدعاء« کتاب عشري زائد در

آورد و به توضیح دو سطري دربارة یاد شده می شهرزادقصائدي را که در آن از 

در میان شد که گمان می .)161: 2005 اید،عشري ز :ك.ن(کند کاربست آن بسنده می

تنها  اما ،اي یافتبتوان پیشینهمقاالت در پیوند با تأثیر ایران و فرهنگ ایرانی بر البیاتی 

نیا و سپیده نوشتۀ ناصر محسنی( »بازتاب فرهنگ و ادب ایران در شعر عبدالوهاب البیاتی«مقالۀ 

را آورده و  شهرزاددو بند از قصائد دربردارندة  )1392نامۀ ادبیات تطبیقی، اخوان، نشریۀ کاوش

 »األثر الفارسي فی شعر عبدالوهاب البياتي«کرده است و برخی دیگر مانند  بسنده ترجمهفقط به 

فی ديوان  ةشخصيات إيراني« و )1391زاده و علی بشیري، نشریۀ إضاءات نقدیه، نوشتۀ عیسی متقی(

از  )1392 هیرات، مجله الجمعیه العلمیه االیرانیه للغه العربیه و آدابها،نوشتۀ احمد ن( »عبدالوهاب البياتی

وجه زنانۀ نمادها در شعر معاصر فارسی و عربی، «مقالۀ  در این میان .اندهمین نیز دریغ کرده

لی و حسین نوشتۀ شیوا متحد، کاووس حسن( »با نگاهی به شعر احمد شاملو و عبدالوهاب البیاتی

به سه قصیده که در آن از شهرزاد یاد شده،  )1396هاي ادبیات تطبیقی، پژوهشکیانی، نشریۀ 

نماد  از یک سو شهرزاد را ،هایی از این سه قصیدهو ضمن ترجمۀ بخش اشاره کرده

الزم  .نماد زندگی و اوضاع نابسامان جامعۀ شاعر از دیگر سوداند و بخشی میزندگی
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نوشتۀ حسن الخاقانی، دانشگاه ( »فی شعر عبدالوهاب البياتی الترميز«بذکر است که در رسالۀ دکتري 

پردازي عربی پرداخته به عنوان شخصیتی برآمده از میراث قصه شهرزادبه  )م2006کوفه، 

جا که نویسنده به بررسی اما از آن. بدو اختصاص یافته است 176-179شده و صفحات 

گذشته و در این باب  شهرزاداز کنار پردازد شتابان نمادهاي گوناگونِ شعر البیاتی می

توان گفت تا کنون هیچ پژوهش بدین ترتیب می .درنگی کوتاه بیش نداشته است

در دفاتر شعري البیاتی صورت نگرفته و  شهرزادجداگانه و تفصیلی دربارة کاربست 

   .رو نخستین جستار در این باره استنوشتار پیش

  

  شهرزاد در شعر البیاتی

هاي راوي قصه رمزوارة اهمیت و نقشِ 9.کندیاد می شهرزادقصیده از  ششالبیاتی در 

در ادامه  براي روشن شدن این موضوع .در این قصائد یکسان نیست هزار و یک شب

 ذکرشایان  .کنیمدر هر یک بررسی میرا  شهرزادتک تک قصائد را آورده و کاربست 

از کم  ،هادر آن و اهمیت نمادینش شهرزادآفرینی است که قصائد بر اساس میزان نقش

  .به زیاد مرتب شده است

- 2/168: 1995 البیاتی،( ]از هزار و یک شب اي شمه[» شیٌء من ألف ليلة«قصیدة ) 1-2

به و حضور شهرزاد در پایان هر بخش  شده استاین شعر از سه بخش تشکیل  :)164

بامداد شد و شهرزاد لب [» ادَ وأدرک الصباُح شهرز «: گویدخورد؛ آنجا که شاعر میچشم می

اش را براي ما روایت البیاتی در هر بخش، داستان سفر شبانه 10.]از قصه فروبست

  :گویداو در بند نخست می. کند می

  وادي األسودِ علی جَ  ليلةٍ  کلَّ   طريُ أَ «
ُ
ا ا�ِ فی ب ي وحيدةً نتظرِ زوريها ومل تَ الٍد مل تَ إلی بِ / املسحورِ  حِ جنَّ امل

هر شب [ .)2/164: 1995البیاتی، (» ... رافةِ اخلُ  جبلِ  فحِ سَ  مادي حنوَ ناري ورِ  لُ أمحِ / ... املهجورِ 

ها را هایی که آنبه سوي سرزمین/ گشایمسوار بر اسب بالدار جادویی خود بال می

در حالی که آتش و  / ...اي اي و تنها بر دروازة متروکشان به انتظار ننشستهندیده

  ]. ...برمبا خود به دامنۀ کوه افسانه میخاکستر خویشتن را 
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او پیچیده در باالپوشی از ستارگان و کفنی از تب و آتشِ نور بر زخم خود نمک 

دمِ خنیاگرِ آویزد و در سپیدهپاشد، چراغ عالءالدین در دست، در باد و تاریکی می می

هاي گردانش ر باغد. شود تا از پلکان آواز باال رود و به بابل برسدپریده غرق میرنگ

، سخنان کاهن معبد را که بر دیوارِ گریه نقش بسته استنیز رنگ را بجوید و گلی آبی

خیابان متروك و گدایی سرمازده که خود را  ويِرهاي نور و پیادهاما جز ستون. بکاود

  :یابدکوبد، چیزي نمیپیچد و بر دروازة سرزمین متروك میاش میدر جامۀ کهنه

ُمعصَّبًا بکفن ... / ُمعلَّقًا بالريح و الدجيوِر ... / مغطيًا باملِلِح ُجرحي ... / فی َعباَءِة النجوِم ألتفُّ «

 / َأِمحُل مصباَح عالء الديِن ... / اُحلّمی و ناِر النور 
ُ
أمّد ُسلَّماً /  احلزينِ  بِ  الشاحِ غينِّ أغرُق فی الفجر امل

عن کلماِت کاهِن املعبِد / عن َزهرٍة زرقاَء / ُث فی ِجنا�ا املعلَّقة َأحب... / أرقی به لبابَل / من األصواِت 

وسائٍل يَلتفُّ فی أمساله / وال أری غري عواميِد الضياِء و َرصيف الشارِع املهجوِر / فوِق حائط البکاِء 

  ).جا همان( »َيطُرُق باَب البلِد املهجورِ / مقرور 

وي . دهد یا بیداري و خیالیا رخ میروشن نیست که این سفر در عالم خواب و رؤ

  :گویددر پایان همین بند می

 کُ ضحَ يَ / جديدةٌ  قدميةٌ / ي جريدةٌ وفی يدِ / يتًا فی البيتِ ن سريري، مَ مِ و / تِ و امل جوادِ  من فوقِ  طُ سقُ أَ «

از فراز اسب مرگ بر [ .)2/165: همان(» الصباُح شهرزادَ  ويدرکُ / مذياعُ الِ  تُ سکُ جاري ساخراً، ويَ 

اي در حالی که روزنامه/ )شومنقش بر زمین می(و از تختم، مرده در خانه / افتمین میزم

خندد و رادیو ساکت ام ریشخندکنان میهمسایه/ اي کهنه و نوروزنامه/ در دستم است

  ].بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فروبست/ شودمی

شیدن نمک بر زخم از جمله پا(هاي عامیانه البیاتی در این بند با الهام از داستان

، از )صاحب چراغ جادو( هزار و یک شبهاي و قصه )کارهاي قهرمان قصه است

بابل در اینجا . رودسازد که سوار بر اسب بالدار جادو به بابل میخود قهرمانی می

و حقیقت ) رنگگل آبی(شهر شاعر باشد؛ جایی که در آن زیبایی تواند آرمان می

  .جویدمیرا ) سخنان کاهن(

این . کندسفر می] پادشاه خوشبخت[» امللک السعيد«در بند دوم البیاتی به دربار 

 ،پادشاه در این شعر خوشبخت است. آوردرا به یاد می هزار و یک شبشهریار  ،پادشاه
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پیشگیِ او ايِ خائن به مسیح را در دربارش جاي داده و همین از ستمداگرچه یهو

امللک «نخست در نزد . بیندرا در دو جا می» خائن املسيح«افر شاعرِ مس. کندحکایت می

در جایگاه نخست او منجم، . زدة آسفالت و آهنو دیگري در شهرهاي تهی »يدالسع

  :مخبر، کاتب، دلقک و شاهد دروغین است و در جایگاه دوم مبلغ، خبرنگار و نویسنده

... / وراقصًا علی احلباِل العبًا / مًا وُخمربًا وکاتبًا منجِّ / رأيُت خائَن املسيَح فی بالِط امللِک السعيِد «

داعيًة وخمرباً / رأيُته فی ُمُدِن اإلمسنت واألصفاِر واحلديِد ... / رأيُته شاهَد زوٍر فی عصور املوِت و اجلَليِد 

  ).165-166: همان( »...وکاتباً 

خودکامه در طول تاریخ نماد حاکمانِ » امللک السعيد«شود که تأمل روشن میبا اندکی 

  :دهندنماد نزدیکان او؛ کسانی که حقیقت را وارونه جلوه می» خائن املسيح«است و 

  بغاءِ للبَ  /کارةَ البَ  قُ لفِ يُ «
ُ
] زندطوطیِ روسپیِ پیر را باکره جا می[ )2/166: همان( »مطاءِ الشَ  سِ ومِ امل

  علَ نَ  لعقُ يُ / فِ زَ ن اخلَ مِ  کلباً «: لیسِ حاکم مستبد هستندو کاسه
َ
سگی [ )جا همان( »اجلديدِ  کِ لِ امل

شود و نزدیکی آنان با قدرت حاکم سبب می »]لیسدگلین که کفش جدید پادشاه را می

فرماندة سپاه [ )جا همان( »ه الوزيرُ ريُ شِ ستَ ويَ  ندِ اجلُ  منه قائدُ  افُ خيَ «: که دیگران از آنان چشم زنند

که به طور مستقیم از او یاد » مسیح«پس ]. کندترسد و وزیر با وي مشورت میاز او می

چنین . کنندها به آنان خیانت می» خائن المسیح«اند؛ کسانی که شود نماد مردمنمی

پیشگانی تا همیشۀ تاریخ خواهند بود و از این رو شاعر اگرچه او را از خود خیانت

  .گرددولی بار دیگر باز می ،راند می

کند؛ جایی دور و نزدیک، در پایان جدید را کشف میاي در آخرین بند قهرمان قاره

اي به این نکته که براي یافتن جهان تازه نباید به اشاره. جهان ولی در مقابل خانه

رسد شاعر در نظر میه ب. بازگشتبلکه باید به درون خویشتن  ،ها سفر کرددوردست

گوید که د سخن میدر آغاز از کشتی سندبا. این بند تصویرگر امید و ناامیدي است

هاي خوب در ساحل پهلو گرفته است و آسمان قاره، انباشته از پیشگویی و وعده

قهرمان منتظر باال آمدن آب است تا . مژده است شرمگین همچون گندم و برف در انتظار

لرزان و سرمازده هزاران . زنداما ناگهان خواب به او شبیخون می. بار دیگر به دریا زند

زدگی و فسردگی، یخ. رودشتر زیر انباشت برگ مرده و یخ به خواب میسال یا بی



    نقد ادب معاصر عربی  100

همین ناامیدي سبب گشته که شاعر و دیگرانی . ندنکخواب همگی از یأس حکایت می

  :گوید دل به ظهور منجی خوش کنندکه شاعر از زبانشان سخن می

ال شعِ ومُ / ربِ هذا القَ  حًا رکامَ سِ کتَ مُ / قِ الربَ  رابِ حِ  ه حتتَ يأيت علی جوادِ  /ن دمشقَ مِ » الغائبَ « رُ ظِ أنتَ «

تا / در انتظار کسی هستم که از دمشق غایب شده است[ .)2/167: همان(» فرِ ه فی القَ نريانَ 

و آتش در  /خاك انبوه این گور را بروبد/ سوار بر اسب، زیر آذرخش نیزه از راه رسد

   ].زمین بی آب و علف برافروزد

لب از قصه  شهرزادبامداد شده است و باز می کند  اما زمانی که قهرمان چشم

  .فروبسته است

را  شهرزادگوییِ پس نقشِ قصه. در این قصیده شاعر راوي داستان سفرهایش است

نشان  »بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فروبست« در واقع عبارت. کندخود ایفا می

او هر . کندپیروي می و یک شبهزار سرایی شبانۀ دهد که البیاتی از الگوي داستان می

گوید، از کند؛ از آرزوهایش میرود و داستان سفرش را روایت میشب به سفر می

براي نجات جان خویش  شهرزاداگر . ها، از بیم و امیدهایشوجوها و دغدغهجست

که » شب«. زندگوید البیاتی براي رهایی از چنگال شب دست به روایتگري میقصه می

اي است که شاعر براي رهایی از آن ي اوست واقعیت تاریک جامعهموعد سفرها

کوشد سفر کند، سفر به جهان روبروي خانه، سفر به جهان درون و آغاز سندبادگونه می

  .شداردگیرد و از حرکت باز میاما خواب یأس او را فرا می. دگردیسی درونی

در قصیدة پیش شاعر در  ):168- 1/169: 1995البیاتی،( ]ها کرانه[» اآلفاق«قصیدة ) 2-2

 شهرزادولی در این قصیده  ،برداز او نام می شهرزادگیري از شیوة روایتگريِ کنار بهره

سکتت وأدرکها «: بلکه وي در پس پردة این عبارت پنهان شده است ؛حضور آشکار ندارد

  :شود؛ عبارتی که تنها یک بار و آن هم در سرآغاز قصیده بیان می»الصباح

  کالسائلِ / ی احلزينِ قهَ للمَ  وعادَ  ها الصباحُ رکَ ت وأدتَ کَ سَ «
َ
  نتظرُ يَ / ، کاحللزونِ حرومِ امل

َ
البیاتی، ( »ساءَ امل

 /بازگشت زدهغمخانۀ او به قهوه. بامداد شد و لب از سخن فروبست[ .)1/168: 1995

  ].در انتظار شامگاه است /همچون گدایی محروم، مانند حلزون
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گوید که نامی از وي به میان صورت غایب از زنی سخن میدر آغاز قصیده به 

بندد او کیست؟ از آنجا که زن با فرارسیدن بامداد لب از سخن فرو می. نیامده است

گردد شهرزاد خاموش می/که زنهنگام پس از آنمرد صبح. دانست شهرزادتوان او را  می

کند که البیاتی اشاره نمی. نشیندیگردد و در انتظار شامگاه مخانۀ غمزده باز میبه قهوه

راهنماي خواننده است و نشان  شهرزاداما داستان  ،چرا مرد در انتظار غروب است

در طی . است شهرزادپردازيِ شبانۀ دهد که مرد در انتظار سخن گفتن دوباره و قصه می

و  گرددنصیب میاي بیشهرزاد محروم است بسان دریوزه/روز که از شنیدن صداي زن

اما روزي فرا  .برد تا بار دیگر شب فرا رسدهمچون حلزون سر در صدف خود فرو می

ا با�ُ  دُ وصَ وغدًا ستُ «: شودشهرزاد به رویش بسته می/رسد که براي همیشه درِ خانۀ زنمی

ولی این  ،»و يعود للمقهی احلزين«: گرددخانۀ ماتمزده باز میو او بار دیگر به قهو »هفی وجهِ 

يعود کالسائل احملروم ينتظر  وال«: کشدمانند گدایی محروم که غروب را انتظار می بار نه

شهرزاد براي همیشه بسته شده و دیگر او را بدان راهی /چراکه در خانۀ زن ؛»املساء

  .نیست

در این شعر نماد زندگی پاك روستایی است؛ زندگی در آغوش طبیعت که  شهرزاد

رو مرد نماد انسان شهرزدة امروز است، از این. راندپرومرد رؤیاي آن را در سر می

انسانی که در چنگال شهرنشینی اسیر گشته و پیوند دیرسال خود با طبیعت را گسسته 

در این قصیده  شهرزادشود چنین برداشتی را از حضور ناپیداي آنچه که سبب می. است

گردد خانه باز میوههقاو زمانی که به . رؤیاي مرد در عالم خواب است ،داشته باشیم

  :بیندخواب می

  مُ لُ حيَ ... «
َ
  ياِيف وبالفَ / ولِ لألفُ  حُ نَ جتَ  بالشمسِ / ولِ قُ واحلُ  يراعِ بامل

ُ
ه، ريتِ قَ  ِيبّ ونَ / وبالرحيلِ  شاتِ وحِ امل

 .)1/168: 1995البیاتی، ( »ه الوديعِ جارتِ  ضيعِ ورَ / والربيعِ  نابلِ وبالسَ / حيلِ ي النَ القاسِ ) ةِ مدالعُ ( وصوتِ 

 خواب خورشید را که اندك اندك غروب می/ بیندها را میخواب چراگاه و دشت... [

خواب پیامبر روستایش، و صداي / هاي هراسناك، و خواب کوچ راخواب بیابان/ کند

اش و شیرخوارة آرام همسایه /بیندها و بهار را میرؤیاي گندم/ ارباب سنگدلِ تکیده را

   ].را
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هفت ] المقهی. [نماد شهر است ،کندمی يرپزش را در آن ساي که مرد رو خانه قهوه

تأکید بر اندوه . است آمده] الحزین[بار در متن تکرار شده و در هر هفت بار با صفت 

ی آلوده شده شهر در واقع تأکیدي است بر اندوه درونی انسانی که به شهرنشین/خانهقهوه

باریکی است که مرد را با طبیعت شهرزاد بیانگر رشتۀ /دیدار شبانۀ مرد با زن. است

رود که ارتباطش با طبیعت چنان در غرقاب شهرنشینی فرو می ولی مرد ،دهدپیوند می

  .شودشهرزاد نیز به رویش بسته می/گسلد و از آن زمان در خانۀ زنمی

قصیده  :)199- 1/200 :1995لبیاتی،ا( ]خوشبخت پادشاه[» األمير السعيد«قصیدة ) 3-2

  :شودغاز میگونه آاین

: 1995البیاتی، ( »... ياعِ بالضَ  والشعورِ  زنِ إيلَّ نفُس احلُ / ت وعادَ تَ کَ فسَ / شهرزادَ  الصباحُ  رکَ وأدَ ... «

به سوي من، همان / بازگشت .فروبست) از قصه(لب  / بامداد شد و شهرزاد[ )1/199

  ] ...اندوه و احساس سردرگمی

واضح است که شاعر از  .شودتکرار میها بار دیگر در بند دوم قصیده همین گفته

رواي / پرسد گوینده غایب به متکلم التفات دارد و از این رو مخاطب از خود می

 پادشاه«شود؟ این فرد کیست؟ چه کسی با سکوت شهرزاد اندوهگین و سردرگم می

  :گویدزیرا گوینده در ادامه او را خطاب قرار داده و می. نیست» خوشبخت

و تو در باغ من قدم [ )1/199: 1995البیاتی، ( »!ي األمريَ يا سيدِ / سريُ  تَ يقِيت فی حد وأنتَ «

   !]پادشاهماي سرورِ  /زنی می

تعیین جنسیت گوینده کلید تشخیص هویت است و فقط یک نشانه است که ما را 

  : گویدکند؛ آنجا که شاعر میراهنمایی می

راهت را به سوي قصر [ )جا همان( »، فی البابِ يدةً إّين هنا ،وح/ حابِ صري فی السَ قِ  یلَ َعرِّج عَ «

  ].کنار دروازه هستم -تنها-من اینجا  /من در میان ابرها کج کن

این زن کیست که . کندکه به صورت مؤنث آمده از زن بودن گوینده حکایت می» وحيدة«

  :است پادشاهچنین دلباختۀ 

د إيلَّ، عُ إن مل تَـ / يا فارسي الصغريَ  أموتُ / َک، الغداةَ فرُت إکليًال لضَ / بالبِ واللَ  يمونِ اللَ  هرِ ن زَ مِ «

برایت تاجی  /از شکوفۀ لیمو و عشَقه[ )جا همان( »...  األخريَ يبِّ ي يا حُ لمِ فی حُ / طريُ تَ  يا فراشةً 
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اگر به سویم بازنگردي، اي / سوارِ کوچک منخواهم مرد، اي تک/ بامدادام، بافته

  ...]ر رؤیاي من، اي عشق آخرینم د /گشاییاي که بال میپروانه

  کند که و سخت از او گالیه می

  أغنياتِ تغينِّ  وهی/ ياءِ الضَ  وحةِ رجُ ، فی أُ ها الورديِّ قصرِ  فی/ احلسناءِ  الصغريةِ  باألمريةِ  مُ لُ حتَ . ..«

خواب شاهدخت کوچک [ .)2/200: همان( »کاءُ ه البُ هَ ری وجهي الذی شوَّ والتَ / ... واللقاءِ  اهلجرِ 

هاي در حالی که ترانه/ رنگش، سوار بر تاب نوردر قصر صورتی / بینیبارو را میزی

و چهرة مرا که گریه آن را زشت گردانیده،  /...خواند وصل و هجران را به نوا می

  ].بینی نمی

نیست؟ اگر چنین است پس چرا البیاتی در آغاز به  شهرزادآیا این گویندة زن همان 

ترسیم  شهرزادرسد او قصد دارد دو تصویر از نظر میه کند؟ بمیصیغۀ غایب از او یاد 

وي از شهرزادي که در طول شب . در روز شهرزاددر شب و دیگري  شهرزادکند؛ یکی 

به بیان دیگر . داردکند و او را به سخن وا نمیگوید به صیغۀ غایب یاد میقصه می

با فرا رسیدن صبح خاموش  گوقصه شهرزاد. شب در این قصیده خاموش است شهرزاد

هزار و یک گوید، دقیقا خالف گوینده سخن میاما در اینجا با سر زدن سپیده  ،شدمی

هاي بینیم که همواره سخن از قصهبازگردیم می هزار و یک شبچرا؟ اگر به . شب

. کنداندیشد و آن را واگو میاست، یعنی از آنچه که در درازناي شب به آن می شهرزاد

اندیشد؟ هیچ او در طول روز به چه می. رسدهم به پایان می شهرزادمام شدن شب با ت

پاسخ جواب دهد و این گویا البیاتی آهنگ آن دارد که به این پرسشِ بی. داندکس نمی

 پادشاهرا در کنار خود دارد، البته  پادشاهدر طول شب  شهرزاد. جاي خالی را پر کند

اگرچه او . هایش گوش بسپاردخواهد به قصهبلکه می ؛یدآبراي خود او به سراغش نمی

. اما چون این سخن نجواي دلش نیست گویا غایب است ،گویدتمام شب را سخن می

دیث دل حیابد کند و تازه وي فرصت میرا ترك می شهرزاد، پادشاهشود چون روز می

آن بر جا سوزد و جز مشتی خاکستر از را زمزمه کند که قلبش در آتش عشق می

  .حاضر است و متکلم شهرزادنخواهد ماند و اینجاست که 
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اي که به زن اجازه سنتی است؛ جامعه هدر این قصیده نماد زن در جام شهرزاد

. دهد از عشق خویش دم زند و از این رو به اندوه و سردرگمیِ ابدي محکوم است نمی

فراوان  شهرزادوريِ خندوستی، قدرت خیال و ساندیشی، شجاعت، نوعاز خرد، چاره

اما از عشق او هرگز سخن به میان نیامده است و البیاتی بر همین ناگفته  ،اندگفته

که سردرگم » شهرزادي«کند؛ اندوهگین را ترسیم می شهرزاداو چهرة . گذاردانگشت می

پس . اندیشدچاره می، را که براي گریز از مرگ اراده با شهرزادنه آن  ،است و مستأصل

بازد گراي شاعر است که اگر به مردي دل میزنِ دیروز و امروز جامعۀ سنت هرزادش

  . جز اشک ریختن در خفا و سرّ دل با خود گفتن چارة دیگري ندارد

البیاتی در  :)189- 2/190: 1995البیاتی،( ]گوي نابینا غیب[ »العراف األعمی«قصیدة ) 4-2

جادوگر مرده را بر تن کرده و نقاب بر  گوید که جامۀآغاز قصیده از شاعري سخن می

او در حضور واژگان از بیم رانده شدن به سرزمین خواب و جادو و از . چهره زده است

پیوند زدن شاعر به جادوگر یادآور پیوند کهن میان شعر و جادو . کشددرد زادن رنج می

مهم  ،در این قصیده .شوداست که نزد عرب پیش و حتی پس از اسالم مشاهده می

او باید به دیار . زادن: ساحر براي خود تعریف کرده است-اي است که شاعروظیفه

ساحر که در واقع -آیا این شاعر. خواب و جادو رود، در آنجا بار گیرد و شعر را بزاید

  کشد؟فقط بار زادن شعر را بر دوش می ،خود البیاتی است

  :شودمیساحر و دیگري به او گفته -وگوي میان شاعردر گفت

سرورم، [ )2/189: 1995البیاتی، ( »... يبکِ تَ  ا نائمةٌ فهی فی تابو�ِ / ل ،موالَي، شيئًا شهرزادُ قُ مل تَـ «

  ...]گرید او در تابوتش، خوابیده می /شهرزاد چیزي نگفته است

در این شعر  شهرزاد. اما زنده به گور شده است ؛گریدزنده است چون می شهرزاد

ایم؛ پس طهارتی که دیرزمانی با آن وداع کرده 10رفتۀ روح است؛دستنمایانگر پاکیِ از 

  :شهرها و شهرنشینی ما را فروبلعیدنداز آن که کالن

  فی خواءِ «
ُ
نا منتظٌر وأ/ حامِ الزِّ  ت بنيَ فَ لتين واختَـ بَّ قَـ / کاءِ البُ  واتِ اِمس  ها حتتِ ی وفی أحيائِ رب الکُ  دنِ امل

البیاتی، ( »الکائناتِ  ونورِ  باحلبِّ  تدُّ أو يٌد متَ / المِ فی الظَ  بابٌ  فتحُ يُ  أن دونَ / عامٍ  ن ألفِ ،هنا، مِ  يوحدِ 

) شهرزاد( /هاي گریههایشان، زیر آسمانشهرها و محلهدر تهیِ کالن[ .)189-190: 1995
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 /امو من تنها ،در اینجا، هزار سال به انتظار نشسته /مرا بوسید و میان جمعیت پنهان شد

  ].را بگستراندیا دستی عشق و نورِ کائنات  /اریکی گشوده شودبی آن که دري در ت

شهرها که از پاکی روح و محبت عاري گشته است، انتقاد البیاتی از زندگی در کالن

  :کند می

  ط فوقَ سقُ ل يَ زَ مل يَـ / لماتِ الظُ  لجُ وثَ  القلبِ  مُ ودَ «
ُ
: همان( »ناعِ القِ  ها حتتَ ي وجهَ خفِ ربی فيُ الکُ  دنِ امل

هاشان را بارد و چهرهشهرها میپیوسته بر فراز کالن /خونِ قلب و برف تاریکی[ .)2/189

  ].کندزیر نقاب پنهان می

ها از رهگذر شهرنشینی از طبیعت فاصله گرفته و خويِ انسانی خود را از دست انسان

  :اندداده

/ ؟األقنعةِ  حتتَ  الروحِ  وموتَ  بذِ نَ ال  وحشةَ عاِين ويُ / ؟ةِ وبعَ الزَ  بعدَ  البحرِ  طيورِ  يحاتِ صَ  عُ سمَ من تُری يَ «

راستی چه کسی به فریاد مرغان دریا، پس از طوفان [( )2/190: همان( »؟األربعةِ   للفصولِ غينِّ ويُ 

ها رنج از بیم رانده شدن و مرگ روح در زیر نقاب) چه کسی(/ سپارد؟گوش می

  ]خواند؟براي چهار فصل آواز می) چه کسی(/ برد؟ می

  :شودپاکی روح بشري بار دیگر برانگیخته می/اعر است که شهرزادتنها با مرگ ش

 بعثَ لکي تَ  فی الليلِ  النورِ  عمودِ  مصباحِ  حتتَ / يٍط من شعاعٍ خبَ  عصفورٍ  ي مثلَ نفسِ  قُ نَ ها أنا أش«

با نخی از روشنایی به دار  یهان من خود را بسان گنجشک[ .)2/189: همان( »بعدي شهرزادُ 

  ].تونِ نور در شب، تا پس از من شهرزاد برانگیخته شودزیر چراغ س /آویزممی

براي زادن واژه باید به سرزمین . زاید و هم پاکیِ روح رامیرا پس شاعر هم واژه 

  :اما براي زادن طهارت درونی باید جان دهد ،خواب و جادو سفر کند

که من جادوگر مردگان  /مرا بسوزانید[ .)2/190: همان( »القبيلةِ  أمواتِ  فأنا ساحرُ / فأحرقوين«

  ].امقبیله

جاري و  ،معاصر انسان/هاي مومیاییبا به آتش کشیدنِ او آتش زندگی در رگ

وي . شوندهاي غروب بر دیوارها سبز میشود و برگاستخوانش با گوشت پوشانده می

تأکید شاعر بر نور و . شودهمچون ققنوسی است که از خاکسترش انسانیت زاده می

گیرد که نمایانگر نیز تأکیدش بر آتش در تقابل با فضاي تاریکی قرار میروشنایی و 

  :زده بر شهرنشینی استپلیديِ خیمه
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 وموتُ  الصغرياتُ  واألمرياتُ /  الساحراتُ تغينِّ  اليلِ  وعلی أرصفةِ / الکائناتِ  ی وشّحاٌذ لنورِ ه أعمَ بُّ ح«

در  /کندنور هستی را می کور است و دریوزگیِ) شاعر(عشق او [ )جا همان( »اتِ ربَّ القُ 

هاي خردسال، و مرگ و شاهدخت/ خوانندروهاي شب، جادوگران آواز میپیاده

  ].هاچکاوك

که شاعر را در تاریکی رها کرده پاکی روح و آرامش درونی است که  شهرزاديبنابراین 

  .انسان شهرزدة امروز در سوگ آن نشسته است

تحلیل این  :)169- 2/173: 1995البیاتی،( ]رینملخ ز[» الجرادة الذهبية«قصیدة ) 5-2

بیان شد که البیاتی خود را ققنوسی . کنیمقصیده را از نقطۀ پایان بخش پیش آغاز می

این شاعر در سرآغاز . داند که باید در آتش زند تا از خاکسترش حیات روح بشکفدمی

ققنوس از آن  کشد وگوید که در سرانگشتانش شعله میقصیده از خاکستري سخن می

در  .»شکنمپوستۀ تخم ققنوس را می«: گویدآید و در پایان بند یکم میبه پرواز در می

هاي اما البیاتی این بار براي سرزمین. حیات دوباره استرستاخیز و اینجا نیز سخن از 

  :عربی و مردمان آن آرزوي زیستی دوباره و زیستنی دگرگونه دارد

: 1995البیاتی، ( »، الرمادَ خي ،أيتها الساحرةُ نفَ فلتَ / قادٍ وال رِ  عثٍ بال بَ  نومٌ / ی احلياةِ ف املوتُ «

اي جادوگر  /خوابی است بدون برخاستن و بدون غنودن /مرگ در عین حیات[ .)2/170

  ].در خاکستر بدم

از  /زادشاید شهر[ .)جا همان( »فی امليالدِ  ها يدًا إلی النيب والشاعرِ رحيِ ن ضَ مِ  دُّ متَ  /لعّل شهرزادَ «

  ].میالد دست بگشاید) در لحظۀ(ضریحش به سوي پیامبر و شاعر 

: کنداز دو چیز حکایت می» ضریح«واژة . در اینجا نماد سرزمین عربی است شهرزاد

قدسی که آن تکشور شاعر با وجود هالۀ . و دیگري از تقدس او شهرزادنخست از مرگ 

خوردة سرزمینش به مردمان شکستدر ادامه اشارة شاعر . مرده است ،را دربرگرفته

  :شودتر میروشن

وا أحياء فی نُ فِ إلی الذين دُ /وعشَبه وناَره /  البشارةَ  املغلوبةِ  ه لألممِ رکبِ فی مَ  ملُ حيَ / ... لعل سندبادَ «

ون أغاين نّ وهم يغَ  /موا فی الفجرِ وأعدِ  /سرِ عوا فی األَ قَ ا ووَ التی تئنُّ فی أغالهلِ  وا مع املالينيِ لُ وقاتَـ / املغارةِ 

  .)1/171: همان( »النصرِ 

سبزه و آتش  /خورده مژده بیاورداش براي ملل شکستدر کشتی/ ...شاید سندباد [ 

ها تن کسانی که همراه با میلیون /براي کسانی که زنده در غار دفن شدند/ )بیاورد(
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 /اعدام شدند دمو سپیده /اندکنند و اسیر گشتهجنگیدند، آنان که در غل و زنجیر ناله می

 ].خواندنددر حالی که سرودهاي پیروزي می

اند و ترانۀ پیروزي بر لب، سر به دار ها تن که به زنجیر اسارت درآمدهاین میلیون

اي جز اند هموطنان شاعرند، کسانی که با استبداد و استعمار مبارزه کردند و بهرهسپرده

  .مرگ نبردند

  :گویددانی و بازارهاي شرق میزباله هایش درشاعر در بند پنجم از دیده

 /نوحُ تَ  وأممًا مغلوبةً  /... والديوکَ  واألبواقَ  والعورَ / ه امللوکَ وفی أسواقِ  الشرقِ  زابلِ رأيُت فی مَ «

فی  جاريةً  /شهرزادَ  رأيتُ  /... والقلقِ  ياعِ الضَ  من رحلةِ  /قِ رَ من الوَ  عادوا بتيجانٍ / الذبابِ  وشعراَء عددَ 

دانی و بازارهاي در زباله[ )172: 1995البیاتی، ( »... الشرقِ  رأيُت بؤسَ  /تُباع فی املزادِ  /الرمادِ  دنِ مُ 

- ملل شکست/ ...ها را ها و خروسیک چشم، بوق) گدایان(/ شرق پادشاهان را دیدم

هاي کاغذي که تاج /و شاعرانی به تعداد مگس /خورده را دیدم که مویه می کردند

کنیزکی که در  /شهرزاد را دیدم /...از سفر سردرگمی و نگرانی / آورده بودند) سوغات(

  ...]بدبختی شرق را دیدم  / به حراج گذاشته شده بود /شهرهاي خاکستر

مقدار است که چوب حراج بلکه کنیزکی بی ،دیگر مقدس نیست شهرزاددر این بند 

یش را به یغما هانماد سرزمین شاعر است، سرزمینی که داشته شهرزاد. اندبر او زده

اي باشد به سرزمینی که در آتش ستم تواند اشارهمی» شهرهاي خاکستر«تعبیر . اندبرده

توان طعم تلخ در تشبیه شاعر می. جا نمانده استه سوخته و جز مشتی خاکستر از آن ب

کشور البیاتی کنیزي است که در چنگال بیداد گرفتار شده و هیچ . حقارت را چشید

فروشی است که جز به منافع خود حاکم آن همانند برده. ود ندارداختیاري از خ

نگرد که حاضر است آن را به بهاي اندیشد و در آن به چشم غنیمتی بادآورده می نمی

هاي تر شهرزاد نه فقط نماد عراق بلکه نماد تمام سرزمیندر نگاه گسترده. ناچیز بفروشد

اند و آنجا که شاعر ر کمر خم کردهعربی و غیر عربی است که زیر بار سنگین جو

  .شودمی داین نظر تأیی ،»بدبختی شرق را دیدم«گوید  می

در  شهرزادکارکرد  :)184-1/185: 1995البیاتی،( ]حرمسرا/حرم[» الحريم«قصیدة ) 6-2

از این رو در میان قصاید . تر استاین قصیده نسبت به چهار شعر پیش، بیشتر و کامل

تحلیل این بخش را با بررسی راويِ قصیده آغاز . همیت را داردگانه بیشترین اشش
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 .شهرزادوار عاشق سدو تن در این شعر گوینده هستند، یکی شاعر و دیگري تک. کنیم می

سخنان . کندمیاو خطاب به خواند و سه بار آواز می شهرزادتکسوار عاشق زیر بالکن 

باید سخنان  شهرزادبراي درك نقش . از سخنان راوي اول جدا شده است ،«»او با نشانۀ 

اي که را ترسیم کند؛ جامعه شهرزادالبیاتی قصد دارد تصویر جامعۀ . شاعر بررسی شود

  در این جامعه. در حقیقت از آنِ خود اوست

 .)1/184: 1995البیاتی، ( »الزمانِ  فی ذمِّ » عصماءَ  قصيدةً «سون مِّ خيَُ  /صيادو الذبابِ و  ضرٍ خُ  عمائمُ و «

  ].سرایندمخمسی نادر می در سرزنش زمانه /سبز به سرها و شکارچیان مگسعمامۀ [

 ،مردان هستند و شکارچیان مگسنهند نمایندة دینآنان که عمامۀ سبز بر سر می

اینان فقط زبان به سرزنش  .اي جز پراندن مگس ندارند؛ عوام الناسبیکارانی که مشغله

ي بهبود شرایطی که از آن ا در عمل براام. گشایندروزگار و گالیه از زمانه می

کند و هم شاعر در این بخش هم از روحانیان دینی انتقاد می. کنندند کاري نمیناخرسند

  .روي آنان هستنداز عامۀ مردم که دنباله

باحلصی  لعبُ مازال يَ  /القدميُ  والشرقُ  األفيونِ  وسحائبُ  /والقبابُ  املدينةِ  وتاهم وحاناتُ م وقبورُ «

ابرهاي دود تریاك و  /هاي شهر و گنبدهاهایشان، میخانهگور مرده[ .)جا همان( »لِ والرم

  ].کندهمچنان با سنگریزه و ریگ بازي می /شرق کهنه

پرست است و اهل نفاق که مردمانش دمی جاروکش مسجدند و این جامعه مرده

از این . ندبرکش خانه به سر میکش میخانه و باقی عمر را در شیرهدمی دیگر دردي

رسد؛ شرقی که جز بازي بیهوده با شن و جامعۀ شرقی بوي کهنگی و نا به مشام می

  .دیگر ندارد يسرگرمی و حتی کار ،سنگریزه

ويزاولون  /ن عبريٍ مِ  علی وسائدَ  /الکادحنيَ ی و احلزانَ  املساکنيِ  دمَ ون فُ نزِ ستَ يَ  /العبيدُ  مازال التنابلةُ «

خون فقیران اندوهگین و  /قدهمچنان بردگان کوتاه[ .)جاهمان( »قيقِ والر  املزيَّفِ  القولِ  جتارةَ 

و همچنان به تجارت سخن  /هایی از جنس عبیربر بالشت /مکندمیزحمتکشان را 

  ].اندمشغول بردهدروغ و 

افرادي که . اندکسانی هستند که به بردگی ثروت و قدرت درآمده» قدبردگان کوتاه«

کوتاهی قد آنان از مکر و . اندردهودستگاه قدرت گره خاز رهگذر ثروت خویش با 
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طبقۀ فقیر و زحمتکش جامعه سوء استفاده و از کند که چگونه فریبشان حکایت می

این طماعان هستند؛ کسانی  11خواهینیازمندان جامعه قربانیان زیاده. کنندکشی میبهره

  .گویی و استثمار استکه پیشۀ آنان دروغ

 والفرسانُ  لتجارِ ا وقوافلُ  /... فی الطريقِ ) مکةَ  فقراءُ (ل زَ يَـ  ومل /)هارون الرشيد(و )هالکو(مازال «

هالکو [ .)1/184: 1995البیاتی، ( »)الرشيدِ  هارونِ ( فی أحضانِ  عند الفجرِ  نتَ مث ميَُ  دنَ يولِ  /واحلرميُ  والدمُ 

ازرگانان، هاي بو کاروان/ ...و دراویش مکه همچنان در راهند  /و هارون الرشید 

شوند سپس سپیده دم در آغوش هارون الرشید جان زاده می /جنگاوران، خون و حرم

  ].دهندمی

ها را در گذشته ها و خوبیگراست که ریشۀ تمام بدياي گذشتهجامعۀ شاعر جامعه

 ۀ شاعرکه مردمان جامع؛ عاملی است صیبتو م بدبختی عاملنماد  هالکو. جویدمی

عامل اصلی بدبختی  ،اند که خودنیاموخته آنان. گردندمی شبالفقط در گذشته به دن

بار کنونی باید به آینده چشم ایط نکبتاند که براي رهایی از شراند و فرانگرفتهخویشتن

هارون الرشید یادآور دوران مجد و شکوه از دست رفته است؛ . نه گذشته ،بدوزند

. گرد و به پشت نگریستنباز هم عقبدورانی که جامعه آرزوي بازگشت بدان را دارد، 

همانند – پیامدهاي آنو  صوفیهبه سیطرة باورهاي  اي استاشاره درویشان مکه

اما هارون الرشیدي که همه چیز در  .که در ذهن مردمان رسوخ کرده است -جبرگرایی

سپارد، نماد چیست؟ در این بخش هارون الرشید، بر خالف مورد آغوشش جان می

اما جز مرگ  ،دانداکم ستمگري است که خود را هارون الرشیدي دیگر میپیش نماد ح

  .و نابودي ارمغانی براي مردمانش ندارد

 مازال أعداءُ  /علی القبورِ  فی الظالمِ  قُ بصُ يَ  غاللِ األ مُ طِّ حمَُ و / القدميُ  الشرقُ و  هانُ والکُ  لبرتولِ ا منابعُ و «

  القولِ  جتارةَ  /لونَ زاوِ يُ  احلياةِ 
ُ
/ منابع نفت، کاهنان و شرق کهنه[ .)1/185: همان( »الرقيقِ و  فِ يِّ زَ امل

به  /دشمنان زندگی همچنان /اندازندشکنندة زنجیرها در تاریکی بر گورها تف می

  ].اندمشغول بردهتجارت سخن دروغ و 

نما گشته و کارآیی خود را از دست هایش کهنه و نخدر این جامعۀ شرقی که سنت

اما . در اختیار قدرت حاکم هستند) مرداندین(و کاهنان ) پول( داده است، منابع نفتی
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قدرت حاکم از ثروت خود و از سرسپردگی متولیان دین براي بهبود زندگی مردم بهره 

 و غم دیگري جز دروغگویی اند که همآنان دشمنان زندگی ،گیرند؛ بلکه بر عکسنمی

  .تمتع جنسی ندارند  و

 /ل محراءَ زَ ها، ملا تَـ خورِ صُ  شيمِ وعلی هَ  /ی الکادحنيَ زانَ ن احلَ مِ  /ساخراتٍ ) فوخو  أهرامُ (ل زَ ومل تَـ ... «

اهرام خوفو همچنان ریشخند [ .)جا همان( »... واملستضعفنيَ  البؤساءِ  وأدمعُ  /السياطِ  آثارُ 

که همچنان سرخ رنگ –هایش و بر تکه سنگ /زحمتکشان اندوهگین را /کنند می

  ...] شدگانداشتهنگاهضعیف و اشک بیچارگان و  /ر تازیانهآثا/ )نقش بسته است( -است

. گویدکشی از مظلومان در طول تاریخ سخن میدر این بخش شاعر از تجربۀ بهره

صدها . پایان فراعنۀ مصر به زیردستان خود استکنندة ستم بینام اهرام خوفو تداعی

هاي جداشده از هنوز تکه. هاي باشکوه جان باختندانسان که براي ساخت این مقبره

اند، سرخ از خونی که در اثر تازیانه از بدن مظلومان هاي اهرام سرخ رنگتخته سنگ

  .این تداوم بیانگر استمرار ستم و بیداد است. جاري گشته و سرخ از اشک خونین آنان

تواند بکند؟ اي انباشته از ستم، فساد و تباهی چه میدر چنین جامعه شهرزاداما   

  :خواندمیچنین  شهرزادوار دلداده براي تکس

 طوالَ  /... سيلُ ،يا عصفوريت، جرٌح يَ  اليلِ  نا طوالَ تِ سادَ علی وِ  /سيلُ يَ  دماً  زالُ جرٌح اليَ  شفتاکِ «

 )1/184: 1995البیاتی، ( »! ...لمي اجلميلَ يا حُ  إال أنتِ  الفجرِ  عندَ  نتَ مث ميَُ  دنَ يولِ  /احلرميِ  ، آالفُ يلِ لال

بر بالشت ما در درازناي شب،  /ی است که هماره خون از آن جاري استلبانت، زخم[

در درازناي شب هزاران  /که خون از آن جاري است است اي گنجشک من زخمی

  ]...دهند بجز تو، اي رؤیاي زیباي من شوند سپس در سپیده دم جان میزاده می /حریم

ید دهانش باید شکرشکن گوخونین است؟ اگر او قصه و فسانه می شهرزادچرا لبان 

نماد  شهرزاددر اینجا . گو نیستقصه شهرزادالبیاتی آن  شهرزادپس . آلودباشد نه خون

همین اعتراض است که . زنی است که فریاد اعتراض بر لب دارد نه نجواي سازش

اي این چنین غرقه در تباهی آن را بر سبب گشته لبانش خونین باشد؛ چراکه جامعه

هزاران زن در طول شب . کوشد دست بر دهانش نهد تا خاموش گرددیتابد و منمی

آن . است که قیام کرده شهرزادزیرا تنها . شهرزادمیرند مگر شوند و سپیده دم میزاده می
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زیرا شجاعت نه گفتن به . شوندهاي نادرست قربانی میهزاران زن دیگر در پاي سنت

ها و دانند که بسیاري از سنتاین، حتی نمیباورهاي اشتباه را ندارند و یا فراتر از 

شایان توجه است که شاعر به جاي . شان نادرست استباورهاي سایه افکنده بر زندگی

حریم آن . هاي فراوان داردکند و این خود داللتاستفاده می» حریم«از لفظ » زن«واژة 

آري زن . کس، آن چیز یا آن جایی است که حرمت دارد و پاسداشت آن واجب است

اما محافظت از . شاعر، حرم مرد است و باید از او محافظت کند گرايدر جامعۀ سنت

بدین . زن با محرومیت، محدودیت و اسیر کردنش در چاردیواري خانه برابر شده است

شود را عین گونه هزاران زن به سبب حرمان از آموزش درست ستمی که بر آنان روا می

  .پذیرندچون و چرا آن را میو بی  پندارندعدالت می

  

  علیه چیست؟ شهرزاداما مهمترین اعتراض 

،يا عصفوريت، يا  يا أنتِ  /باعُ جسدًا يُ  /فی املزادِ  املدينةِ  جسدًا بأسواقِ  /... !ي شهرزادُ عودِ مل تَ «

بدنی نیستی که دربازارهاي شهر به  /...اي شهرزاد، دیگر [ )1/185: 1995البیاتی، ( »!شهرزادُ 

  !]تو ،اي گنجشک من، اي شهرزاد /شودبدنی که فروخته می / شودگذاشته میحراج 

در جوامع . کنددارد، قیام می -به عنوان زن–ه جامعه به او کعلیه نگاهی  شهرزاد

به بیان دیگر باشندگیِ او در . است» زن« ،باشد» انسان«پیش و بیش از آن که » زن«سنتی 

ذهنیت مردساالرِ حاکم بر این جوامع در مرحلۀ زن بودن در . شودجنسیتش خالصه می

نخست مترادف است با بدنی که براي بهرة جنسیِ مرد آفریده شده و در مرحلۀ بعد 

در این قصیده شاعر از نگاه . برابر است با حس عطوفت نسبت به همسر و فرزند

راج در جامعۀ البیاتی زن، بدنی است که به آن چوب ح. کندجنسی به زن انتقاد می

ولی او صرفا  ،و روحاست اي از جسم چراکه انسان آمیزه ؛زن انسان نیست. زنند می

واهد روح او بسان جسمش پذیرفته شود و خزن معترض می/ اما شهرزاد . جسم است

  .دهد که دیگري مالک و صاحب بدنش باشداجازه نمی

 سالحَ  /لِت معي السالحَ حتی محََ  /اءِ فی اهلو  کانت، کالفقاعةِ الناس ِ  باقي کحياةِ  /!حيايت، شهرزادُ «

مانند  /زندگی من! اي شهرزاد[ .)جا همان( »احلرميِ  مِت أسوارَ دَ وهَ  /القدميِ  نا علی الشرقِ ثورتِ 
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تا آن که همراه من سالح به دست  /زندگی دیگر مردمان، همچون حبابی در هوا بود

  ]یران کرديو دیوارهاي حرم را و /سالح قیام ما علیه شرق کهنه /گرفتی

در نخستین بند . شودپرده برداشته می شهرزاددر آخرین بند قصیده آشکارا از قیام 

اما در پایان از  ،سخن گفت که نشانی بود از اعتراض او شهرزادشاعر از لبان خونین 

. مدنی نشان دارد/ گوید که از مرحلۀ پس از اعتراض زبانی سالح و انقالب سخن می

لبیاتی حاضر است براي تحقق اهدافش دست به اسلحه برد و پا به پاي زنِ آگاه جامعۀ ا

آید که به خوبی برمی» ثورتنا«و » حملت معی السالح«از تعبیر . مردان مبارزه کند

آنچه اهمیت فراوان دارد نقشی . کندنقشی برابر با مرد ایفا می ،زن معترض/ شهرزاد 

اول باید دانست که تکسوارِ . کندمی زن معترض بیان/است که البیاتی براي شهرزاد

زند در واقع البیاتی نقاب شخصیتی را بر چهره می. عاشق شهرزاد کسی نیست جز شاعر

. ایمزیرا هرگز از پهلوانی که دلباختۀ شهرزاد باشد چیزي نشنیده. که ابتکار خود اوست

ورده و دست گشاید که فریاد اعتراض برآسپس از زبان او لب به آفرینِ شهرزادي می

به  حسال شهرزادگوید تا پیش از آن که البیاتی می/تکسوار عاشق. به قیام زده است

. اش مانند دیگر مردمان بوده، تهی و شکننده همچون حبابی در هوادست گیرد زندگی

این سخن به آن . به قیام تکسوار نپیوسته هیچ تحولی رخ نداده است شهرزادپس تا 

اه نشوند و به پا نخیزند قیام و اعتراض مردان به تنهایی ثمربخش معناست که تا زنان آگ

گرا دگرگون نخواهد جامعۀ سنت/ زده بر شرق نماي چنبرههاي نخنخواهد بود و سنت

اي که نیمی از آن در خواب جهل جامعه زیرا زنان نیمی از جمعیت هستند و از. شد

  .داشت رستاخیزتوان انتظار فرو رفته نمی

نمادي است » سرامحر«. شکندزن معترض دیوارهاي حرمسرا را در هم می/دشهرزا  

او . هاي عرفی دست و پاي زن را بسته استاز غل و زنجیري که به نام دین و سنت

جز شکستن این غل و زنجیر؛ همان کاري که ندارد اي خواهد رها شود چارهاگر می

البیاتی انجام داده است شهرزاد.  
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  گیري نتیجه

  از لحاظ تعداد و – شهرزادتوان گفت شده میهاي انجامر اساس بررسیب

قصیده از  ششزیرا در مجموع فقط در . حضوري پررنگ در دیوان البیاتی ندارد -شمار

کم  شهرزادهاي نمادین اما این سخن به آن معنا نیست که داللت. یاد شده است شهرزاد

است؛ نخست از رهگذر استفاده  جستهیاري  شهرزادالبیاتی به دو شیوه از . اهمیت است

شاعر . یافتگویی او که در طول شب ادامه داشت و با سپیده دم پایان میاز روش قصه

کند که در اش را براي ما بیان میداستان سه سفر شبانه» شیٌء من ألف ليلة«در قصیدة 

د و شهرزاد لب از بامداد ش - هزار و یک شبايِ پایان هر سفر با آوردن تعبیر کلیشه

دومین شیوه، . سفر آن شب پایان یافته است/ شود که قصه یادآور می -قصه فروبست 

رمزي  شهرزادقصیدة دیگر  پنجدر هر یک از . به عنوان نماد است شهرزاداستفاده از 

شخصیت استثنایی و موقعیت ویژة او، این فرصت را به . است که داللت نمادین دارد

 شهرزاد. از وي در چهار جایگاه متفاوت و حتی گاه متضاد استفاده کند دهد کهشاعر می

در اشعار البیاتی از یک سو نماد زنی است که در جامعۀ سنتی محکوم به سکوت است 

و اگر عاشق شود باید مهر خاموشی بر لب زند و از دیگر سو نماد زنِ آگاهی است که 

کند و حتی سالح به دست گرفته و هاي نادرست جامعۀ شرقی اعتراض میعلیه سنت

همچنین او نماد سرزمین شاعر و در نگاهی . کنداش مبارزه میبراي رسیدن به خواسته

ها افزون بر این. هایی است که اسیر پنجۀ استعمار و استبداد هستندوسیعتر تمام سرزمین

ك و ناپانماد پاکی از دست رفتۀ روح انسان است؛ طهارتی که در زندگی  شهرزاد

 شهرزادو شاعر با همین رویکرد از  چرکین شهرنشینی آن را از دست داده است

  .گیردرمزواره براي داللت بر زندگی پاك روستایی در آغوش طبیعت یاري می

 خواهد، نه آن چهرة شناختهکند که خود میاي ترسیم میرا به گونه شهرزادالبیاتی 

ر به حراج گذاشته شده، زنی عاشق که راز بیند که در بازااو را کنیزي می. شده را

. کندها را از بیخ و بن برمیکند و یا زنی امروزي که دیوار سنتاش را پنهان میدلدادگی

آفریند و هر را از نو میشهرزاد توان گفت وي در هر قصیده، بسته به موضوع پس می

هزار و  شهرزاد یتهاي گوناگون شخصکند و البته سویهبار شخصیتی دگرگونه خلق می
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را بر چهره  شهرزاداما البیاتی نقاب . را به شاعر بخشیده است یامکان چنین یک شب

ولی نقاب . نگردبلکه از بیرون به او می ؛کندحلول نمیشهرزاد او هرگز درون . زندنمی

زند و از زبان اوست را بر چهره می -یعنی تکسوار دلدادة او–وي ترین فرد به نزدیک

در پایان باید گفت که شهرزاد در شعر  .ورزدستاید و به او عشق میرا میهرزاد شکه 

آنجا که رمزوارگیِ شهرزاد از سرزمین . البیاتی نمادي است هم ابداعی و هم مرسوم

خواهی زن از گلويِ کند و آن هنگام که فریاد آزاديکشیدة شاعر حکایت میستم

البته مرسوم بودن نماد نه به . ي مرسوم دانستتوان او را نمادمی ،آیدشهرزاد برمی

بلکه به این معنا  ؛شده براي همگانمعناي بدل شدن آن به مفهومی قراردادي و شناخته

جا که شهرزاد اما آن 12.اندکه دیگر ادیبان عرب نیز از این داللت نمادین بهره گرفته

و طبیعت، نمادي ابداعی نمایندة پاکی روح بشري است و نمایانگر پیوند میان انسان 

  .توان نشان آن را جستاست که تنها در دیوان البیاتی می

  

  ها نوشت پی

یابی ریشه«: براي آگاهی بیشتر در این باره به دو پژوهش سترگ بهمن بیضایی مراجعه کنید. 1

  »هزار افسان کجاست؟«و  »درخت کهن

هاي شببه فرانسوي تحت عنوان  ألف ليلة وليلةبه عربی و ترجمۀ  هزار افسانبرگردان . 2

دهد که شهرزاد براي جهانی شدن چه راه دراز و پر پیچ و خمی را ، به نیکی نشان میعربی

  .پیموده است

از نظر . شودفراداستان نامی است که به یکی از انواع ادبیات داستانی پسامدرن اطالق می«. 3

حال آن که از نظر خود نویسندگانِ دهندة مرگ رمان است، برخی منتقدان فراداستان نشان

» دهندة تجدید حیات رمان به منزلۀ یک نوع ادبی استفراداستان این سبک نگارش نشان

سبکی از : فراداستانمنداه براي آگاهی بیشتر مراجعه کنند به نوشتار عالقه. )71: 1385پاینده، (

  . قد ادبی و دموکراسین، به قلم حسین پاینده در کتاب نویسی در عصر پسامدرنداستان

 ألف ليلة وليلة فی الشعر العريب املعاصرنامۀ کارشناسی ارشد خود به نام أثر یاناکحلی خلیده در پ. 4

اند، به تفکیک کشور نام برده و هاي عربی را که از شهرزاد یاد کردهآن دسته از شاعران سرزمین

  ).76- 109: 2012 خلیده،: ك.ن(به نام قصائد هر یک نیز اشاره کرده است 
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ولی  ،شوداستفاده می» گراییباستان«گونه موارد از اصطالح اگرچه در ادبیات فارسی در این. 5

بر دوران » گراییباستان«زیرا . را بکار برد» گراییمیراث«در پیوند با ادبیات عرب باید اصطالح 

جهان قبل از اسالم به  پیش از اسالم ناظر است در حالی که نگاه ادیبان عرب بیش و پیش از

  .دوران بعد از آن دوخته شده است

اصطالحی در نقد ادبی و مخصوصا مکتب منتقدان « objective correlativeاشتراك عینی . 6

) م1919(» هملت و معضالت او«الیوت در مقالۀ .اس.این اصطالح را اول بار تی. نوین است

حساس به زبان هنري یافتن اشتراك عینی است؛ تنها شیوة بیان ا: نویسدوي می. ... مطرح کرد

بتوانند ] در کنار هم[اي از رویدادها که اي از چیزها، شرایط و زنجیرهسلسله] یافتن[یعنی 

بر این اساس شاعر احساس و هیجان  )78: 1393مقدادي،(» .ترجمان آن احساس ویژه باشند

اشیاء، اشخاص و رخدادها که بر معنایی  اي ازخود را نه به گونۀ مستقیم بلکه با یافتن زنجیره

هاي در نزد شاعر معاصر عرب چهره. سازدکنند، هویدا میفراتر از ظاهر خویش داللت می

چراکه وي از  ؛شوندهاي اشتراك عینی شمرده میتاریخی از مهمترین مصداق-اياسطوره

  .ازدسرهگذر فرو رفتن در کالبد آنان احساسات و پیام خویش را منتقل می

پژوهی جایگزین بین النهرین گشته، همان طور اي است که در حوزة تاریخواژه» رودانمیان«. 7

 .جانشین ماوراء النهر شده است» فرارود«که 

نام دختري است که البیاتی در ده سالگی دلباختۀ او گشت ولی مرگ او را از شاعر » عائشه«. 8

ه خیام در جوانی سخت دلبستۀ او بود اما به سبب و نیز نام دختري ک )19: 1383فوزي،(ربود 

  .)236: 2003کندي،(طاعون درگذشت 

کحلی خلیده معتقد است که البیاتی در هفت قصیده نماد شهرزاد را به کار بسته است و . 9

نیز اشاره » امرأه«قطعۀ  و» وریث«قصیدة  ام، بهاي که از آن یاد کردهافزون بر شش قصیده

» وشهریار مات«: گویدشاعر فقط یک بار می» وریث«در قصیدة  .)87: 2013خلیده، (کند  می

گویا همین جمله سبب شده که خلیده از این قصیده نیز نام برد؛ چراکه  .)2/85: 1995البیاتی، (

اي به نام شهریار اما تک اشاره .شودهیچ نشان دیگري که با شهرزاد در پیوند باشد، دیده نمی

  :آمده است »امرأه«ة در سرود .صیده را با شهرزاد مرتبط سازدتواند تمام قنمی

فی  سٍ رَ فَـ  مثلَ  لُ صهَ تَ / افی بيو�ِ  مع الشيطانِ  احلبَّ  ارسُ متُ / الصفيحِ  إلی مدائنَ / ها النائين قربِ ليلٍة مِ  کلَّ   عودُ تَ «

هر شب از مقبرة [ .)2/505: همان( »ت إلی الضريحِ عادَ / اواهلِ فی ِجت  عاسُ ها النُ وکلما أدرکَ / الريحِ 

/ گرددبا اهریمن همبستر می شهرها هايدر خانه/ شهرهاي سنگیبه / گردداش بازمی دورافتاده
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/ و هر زمان که در گذشت و گذار خواب به سراغش آید/ کشدهمچون اسبی در باد شیهه می

خود سر  وار از گورکند که شبحشاعر در این سروده از زنی یاد می .]گرددبه ضریحش باز می

کدامین نشانه از . گرددآورد و شبانه به شهرهاي سنگی آمده و با اهریمن همبستر میبر می

اما دلیلی بر شهرزاد  ،گوید؟ درست است که کنشگر در این قطعه زن استشهرزاد سخن می

گونه وجدان خفتۀ انسان رسد که مراد از این زنِ شبحبه نظر می. بودن آن در دست نیست

  . آغوشی با اهریمن استست که اگر هم زمانی بیدار گردد براي همامروز ا

است و از این رو  یک شب هزار وسوجی از طترجمۀ عبارت عربی برگرفته از برگردان . 10

استفاده از برگردان . اي است که در متن عربی نیامدهبخش افزوده» لب از قصه فرو بست«

بب است که براي مخاطبان فارسی زبان بسیار سوجی به جاي ترجمۀ دقیق عبارت، به آن ست

  .   آشناتر است

  .اي باشد به ثروت فراوان آنانتواند اشارههاي عبیر میبالشت .11

حوار «اي دارد به نام توان از محمد الفیتوري نام برد که قصیدهاز میان شاعران گوناگون می. 12

ر جان خود را در راه وصال محبوبۀ خویش، در این قصیده، شهریا. »لةولي ةعن ألف ليل... قدمي 

عیسی : ك.ن(شهرزاد در این جا نماد سرزمین و امت شاعر است . دهدشهرزاد، از دست می

اي توان از علی احمد باکثیر یاد کرد که نمایشنامهاز میان نویسندگان نیز می). 91: 2007الشعار، 

نقش زن و نادیده نگرفتن «کوشد اد میوي با تکیه بر نقش شهرز. »سرّ شهرزاد«دارد به نام 

  ).4: 1395پور، سکینه ناروئی: ك.ن(را پررنگ کند » نقش حیاتی او در جامعه
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  الملخص

أدباء األدب العريب املعاصر و وّظفها  يو تغلغلت فی وادالسحري عامل ألف ليلة و ليلة  قد اجتازت شهرزادُ 

عترب عبد الوهاب البيايت من رّواد الشعراء الذين يستدعون ي. الفنية مکرمٍز بعيد األثر فی آثارهن  و العرب املعاصر 

التی يستفيد البيايت من الشهرية اثية وية ألف ليلة و ليلة هی من الشخصيات الرت ار  و .الرتاث فی شعرهم احلرّ 

علی حياة املرأة فی جمتمعه التقليدي و لکي يرثو بلده  و اخلانقة داللتها الرمزية کي ينتقد هيمنة التقاليد اخلاطئة

طية و االستعمار و لينوَح علی انسان اليوم الذی قد وقع فی شرک احلياة املدنية جني فی خمالب األوتوقراالسَ 

ريد الباحثة فی هذه ت. و ضّحی براءة روحه العذراء أمام صنم املدينةالطاهرة قطع أواصر الصلة بالطبيعة و الَدنسة 

ملرأة  أ�ا رمزٌ  تکشفاملقالة أن تتطرق إلی دور شهرزاد فی دفاتر البيايت الشعرية و تبحث عن داللتها الرمزية کي 

لی العيش النقي فی القرية و علی الرباءة املفقودة للروح األمس و اليوم فی جمتمع الشاعر التقليدي و هلا داللة ع

  .اإلنسانية
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