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Introduction: Some critics believe that Abd al-Wahhab al-Bayati was the only poet
with poetic innovations. After Badr Shakir al-Sayyab passed away prematurely and
Nazik al-Malaika resorted to ancient poetry forms, Abd al-Wahhab al-Bayati, who
believed in innovation, did his best to utilize innovative poetic devices (Abuahmad,
1991). Moreover, he was superior to the other two poets in terms of the extensive
use of symbols and their various meanings and functions (Abd Awda, 2006). He
enriched his poems by resorting to his extensive knowledge of Arabic and world
literature. He utilized different symbols, especially animals, to express many
political, social, and emotional concepts in his poems. Given that he was a fighting,
revolutionary and freedom-loving poet, Abd al-Wahhab al-Bayati exploited symbols
to talk about revolution-related subjects, e.g. love for revolution and perseverance to
gain victory. He used animals to entitle some of his elegies. Thus, it seems that he
has transformed animal-based symbols into one of the main branches of symbolism.
The present paper aims to study the use of animals in Abd al-Wahhab al-Bayati’s
poems. The primary objective is exploring the poet’s motivation in using various
animal-related symbols in his poems. The following are the research questions:
1. How are animal-related symbols connected to the themes of Abd al-Wahhab alBayati’s poems?
2. How have animals been used in creating images by the poet?
Literature review: Numerous books, theses and papers have been written based on
al- Abd al-Wahhab Bayati’s poems. For instance, “Symbolization in the poetry of alAbd al-Wahhab Bayati” is the title of a thesis completed by Hassan Abd Awda in
2006. Also, the book entitled “al-Abd al-Wahhab Bayati, his life and poetry: a
critical study” by Nahedah Fawzi (2004) is about al-Bayati’s poetry. In this book,
the author explores various poetic schools (including symbolism) in al-Bayati’s
poets. Moreover, two of the papers written about al-Bayati’s poetry include
“Obsessed with alienation and travel” written by Nahedah Fawzi (2010) and
“Outstanding myths in Abd al-Wahhab al-Bayati’s poetry” authored by Ali Najafi
Iwaki (2010). To date, no substantial research has been published about the
symbolic use of animals in al-Bayati’s poems. There are only a few reports that have
superficially examined symbolism in his poetry.
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Symbolic use of animals in al-Bayati’s poetry: Since Abd al-Wahhab al-Bayati
spent a considerable part of his life in exile or on trip, homesickness became a
dominant theme in his poems. To express this emotion, he has used animal symbols
like pigeon and chamois, which are always on the move. His symbols do not always
refer to the same thing. In fact, sometimes the same symbol is used in different
places to refer to totally opposite issues, indicating the poet’s distress. Utilizing
different, and sometimes opposite, symbols has given a lot of variety to his poetic
images. One of the most important reasons for symbolic use of animals in his poetic
images is stimulating audience’s feelings with bitter humor. In some cases, Abd alWahhab al-Bayati takes advantage of different symbols in various forms, which
apparently are not related to each other. Nonetheless, when the referents of these
symbols are discovered and interpreted in light of the poetic context, clear cohesion
is drawn between the used symbols. For example, in the elegy entitled “al-Qurban”,
which was composed for Pablo Neruda, the Chilean revolutionary and freedomloving poet, three symbols, namely butterfly, chamois and gazelle, are
simultaneously and frequently used to express the zeal for freedom. One of the
special symbols used by Abd al-Wahhab al-Bayati is deer, which connotes a mystic
code known as Aisha. His objective in using this symbol is to draw an analogy
between the oppression of this code and that of a deer hunted by the predator. He
introduces deer as the symbol for his superb love, i.e. mystic love. He claims that,
like mystics, he has found this deer hunted by the predator in his poetic discovery
and intuition.
Conclusion: Various and frequent symbolic use of animals in al-Bayati’s poetry has
linked his poems to everyday life. Through artistic illustration, he has turned social
unrest into tangible issues. He has selected particular animals to express any kind of
pain or sorrow. Wolves and hyenas embody the cruelty of the wicked. Displaced
pigeons and sparrows represent the oppression of defenseless people. The innocent
deer in the desert symbolize his legendary love for a dream called Aisha. The
frequent symbolic use of animals in al-Baati’s poetry (approximately 90 species of
animals’ names have been used 900 times in his poems) has given meaning and
variety to his works and made his poems sound like the surrounding environment.
Keywords: Abd al-Wahhab al-Bayati, Contemporary Iraqi poetry, Symbolism in
poetry, Animal in poetry.
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چکيده
کاربرد نماد در شعر

شاعر معاصر عراقي ،يکي از جلوههاي بارز سرودههاي او بهشمار

ميآيد؛ تکنيکي هنري و معناآفرين که به شعر وي تنوع و وسعت معنا بخشيده است .در جاي جاي
ديوانهاي شعري

 ،کمتر سرودهاي يافت ميشود که در آن از ذکر نام چندين حيوان به شکل

نمادين استفاده نشده باشد .اين خالقيت هنري با تجربيات مبارزاتي شاعر و هدف او که انقالب و
دستيابي به آزادي و عدالت است ،پيوندي ناگسستني دارد .اين پژوهش با روش تحليلي -توصيفي و با
استخراج  191مورد از  99گونهي مختلف نام حيوانات در شعر او ،توانمنديهاي هنري
کارگيري مناسب اين نمادها واکاوي نموده است .نتيجهي اين پژوهش گوياي آن است که

را در به
با

خالقيتي شاعرانه و غالباً نوآورانه ،پيوندي معنادار ميان ويژگيهاي خاص هر حيوان با وضعيت نابسامان
جامعه خويش برقرار نموده است .اين هنرنمايي شاعرانه بهگونهاي ميباشد که جلوهاي متنوع به
تصاويري شعري او بخشيده است .تنوع در مدلوالت اين نمادها سببشده که شبکهي وسيعي از معاني
در شعر او ايجاد شود و در نهايت به يکي از شاخههاي مهم نمادگرايي در شعر او تبديل گردد.

کليد واژهها:

 ،شعر معاصرعراق ،نماد در شعر ،حيوان در شعر.

 -1پست الکترونيکي نويسنده مسئولsalimi1390@yahoo.com :
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مقدمه
از ميان سه ضلع شعر معاصر عراق ،يعني
ناقدان معتقدند که تنها

است که وظيفهي نوآوري شعري را به مرحلهي نهايي و

عالي خود رسانده؛ چرا که
بازگشت .اما

،

و

 ،برخي

 ،عمر کوتاهي داشت و

نيز به قالبهاي کهن

با ايمان به اين نوآوري ،اشعار خود را سرود و آن را به اوج خود
عالوه بر آن،

رساند

از نظر استفادهي فراوان از نماد و

داللتها و وظيفههاي متعدد آن در شعر خود ،از دو شاعر ديگر بهتر ظاهرشده است
 .او هر آنچه از ادب عربي و ادبيات جهاني در اختيار داشته و
کسب نموده را در شعرش بهکار ميگيرد و اينگونه بر غناي شعرش ميافزايد.
يکي از مسائلي که در شعر

توجهها را بهخود جلب ميکند ،حضور پررنگ حيوان

در شعر اوست که اين حضور ،در سرتاسر شعر

بهچشم ميخورد؛ تاجاييکه او در

عنوانگذاري برخي از قصايد خود نيز از نام حيوانات استفاده نموده است .از اينرو به
نظر ميرسد که

 ،نمادهاي حيواني را به يکي از شاخههاي اصلي نمادگرايي خود

تبديل نموده است .اين مسأله انگيزهاي براي بررسي عنصر حيوان در شعر او شد .در
اين مقاله با استخراج  191مورد از  99گونهي مختلف حيوانات در شعر او ،به مهمترين
انگيزهها و اهداف

از اين کاربرد پي برده و سعي ميشود تا به سؤالهاي زير

پاسخي ارائه گردد:
.1کاربرد نمادين نام حيوانات چگونه با درونمايههاي شعر

پيوند خورده است؟

.2عنصر حيوان چگونه در تصاوير شعري نقشآفريني نمودهاند؟

پيشينهي تحقيق
با توجه به اينکه

يکي از شاعران برجستهي عراق و جهان عرب بهشمار ميرود،

اشعار او از نظر نماد ،اسطوره و نقاب بارها مورد بررسي پژوهشگران قرار گرفته و
کتابها ،پاياننامهها و مقاالت متعددي پيرامون آن نگاشتهشده است .از جمله اين
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" ( )2002از

پاياننامهها ميتوان به پاياننامهي "

اشاره نمود .اين پاياننامه که در چهار فصل به نگارش درآمده است ،به بررسي
رموز غربت ،مرگ و زندگي و زن ،در شعر
لوازم رمزگرايي بياتي را مورد بررسي قرار داده

پرداخته و در فصل آخر ساختارها و
است.

در زمينهي کتاب نيز ميتوان به کتاب "
( )1111از

"

اشاره کرد؛ نويسنده در اين کتاب ،مکاتب شعري مختلف

ظهوريافته در شعر

از جمله نمادگرايي او را بررسي کرده است.

از ميان مقاالت نوشتهشده نيز ميتوان به مقالهي "
از

که به بررسي انواع غربت در شعر

" ()2010
پرداخته و در مجلهي "

" شماره  22آن بهچاپ رسيده است.
"

همچنين مقالهي ديگري با عنوان "اسطورههاي برجسته در شعر

( )1119از علي نجفي ايوکي وجود دارد که به بررسي اسطورههاي برجسته در شعر
ميپردازد؛ اين مقاله در مجلهي دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد ،شماره 2
بهچاپ رسيده است.
در زمينهي بررسي نمادهاي حيواني در شعر معاصر نيز تاکنون مطالعاتي انجام شده
" ( )2002از

است؛ از جمله مقالهي "

صادق فتحي دهکري و روشنک جعفري است که به بررسي نحوه استفاده شاعران
فلسطيني از رمز پرندگان و حيوانات در شعرشان پرداخته و در مجله "
" شماره  2چاپ شده است.
مقالهي ديگر ،مقالهي "داستان پرندگان در شعر

با تأکيد بر جنبههاي نمادين،

تربيتي ،اجتماعي و سياسي" ( )1192از علياصغر روانشاد و محسن زماني است که به
بررسي پرندگاني که در شعر

بهکار رفته و جنبهي نماديني پيدا کردهاند ،ميپردازد.

اين مقاله نيز در مجله نقد ادب معاصر عربي ،شماره  2چاپ شده است .با اين حال،
تاکنون پيرامون نمادهاي حيوانات در شعر

پژوهشي صورت نگرفته و
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آنچه که در اينباره وجود دارد ،تنها اشاراتي است مختصر که در البهالي بررسيهاي
نمادي او گنجانده شده است.

بحث و بررسي
1

از کاربست نام حيوانات ،براي بيان معاني شعري بهره جسته که

مهمترين آنها عبارتند از:

بازتاب غربت و تنهایي شاعر
با استفاده از نمادهايي از پرندگان و حيوانات ،همواره غربت و
دلتنگيهاي خويش را مجسم مينمايد .در واقع ميتوان گفت که انتخابهاي وي
متناسب با وضعيت اوست« .کبوتر ،گنجشک و بز» از حيواناتي هستند که براي بيان
غربت و تنهايي خود از آنها استفاده نموده است:

«کبوتر» نمادي از یک تبعيدي پاک
بيشتر عمر خود را در سفر و تبعيد گذراند و همين امر سبب شد که احساس
غربت و تنهايي ،به يکي از احساسات بارز در شعر او تبديلشده و از راههاي مختلف
در شعرش تجلي يابد (

) .يکي از صورتهاي اين تجلي ،نماد کبوتر

است که اشاره به شاعر و آزادهاي دارد که با وجود بيگناهي و پاکي ،اما به تبعيد
فرستاده شده است:

»1
شاعر گرسنه در بهار و يا همان کبوتر دورشده ،داللت بر هر شاعر آواره از وطن از
جمله خود

دارد .بهنظر ميرسد که استفاده از کبوتر در اين معنا ،داللت بر آن
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داشته باشد که شاعر (انقالبي) بدون آنکه گناهي مرتکب شده باشد ،از وطنش دورشده
است؛ چرا که غالباً کبوتر پرندهاي زيبا ،بيآزار و سمبل پاکي است.
"

در قصيدهي

" که خود ،آن را به پناهندگان تقديم ميکند ،اين نماد را بار ديگر بهکار

ميگيرد .او بار ديگر صفت "

" را براي آن ذکر ميکند و اين موضوع را اثبات

ميکند که استفاده از نماد و نمادپردازي ،کاري بسيار حسابشده بوده که با عنايت
صورت گرفته است:
» (همان.)170 /2 :

«

) بيان ميشود؛ بهعبارت

سپس اين مفهوم در کاربردي گستردهتر ،در قالب پرنده (

ديگر ميتوان گفت که پرنده ،نماد هر تبعيدي دور از وطن است:
( »2همان.)272 /1 :

«

اين نماد با بسامد تکرار باال (حدود  90بار) ،بهعنوان يکي از نمادهاي اصلي ديوان
بهشمار ميآيد .نکتهي قابل توجه اين است که در بيشتر موارد ،اين واژه با کلماتي مانند
و

(تبعيدگاه) که داللت بر تبعيد و دوري دارد ،همراه ميشود.

«گنجشک» ،نمادي از انساني در آرزوي رهایي
از ديگر واژههاي پر بسامد در اين معنا،

(گنجشک) است .اين واژه نيز در مفهوم

عامِ کوچ و دوري بهکار رفته است؛ اما تفاوتي که اين واژه با موارد پيشين دارد در اين
است که اينبار مفهوم کوچ با فقر در ميآميزد؛ بهعبارت ديگر اين نماد بر افرادي داللت
دارد که بهخاطر شدت فقر ،امکان مهاجرت ندارند ،و کوچ و دوري از ستم براي آنان
تبديل به يک رؤيا گشته است:

زيرا که با کوچ و غربت ،از زندان ظلم و ستم رهايي مييابند:
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«
(همان.)221 :
ازآنجاييکه گنجشک پرندهاي است که توانايي کوچ ندارد ،داللت اين نماد در قالب اين
معنا بسيار متناسب بهنظر ميآيد.

«بز گَر» ،نمادي از نهایت بيکسي
مفهوم تبعيد و غربت در شعر
قصيدهي "

با حيوانات ديگري نيز بهکار ميرود .وي در

" ،تنهايي خود و ديگر همنوعانش را اينگونه در بافتي

حزنانگيز تشبيه ميکند:
«
»7
کاربرد اين حيوان در قالب اين معنا ،بسيار به بيت
صاحب معلقهي مشهور ،نزديک است

 ،شاعر بزرگ جاهلي و

1

بدينترتيب ،از آنجاييکه غربت ،يکي از سه احساس اصلي تشکيلدهندهي شعر
محسوب ميشود

ميتوان شاهد بود که اين احساس ،در قالب

نمادهاي متعددي بيان شده است.

و عشق به وطن و آزادي
عشق

به انقالب و آزادي ،بهگونهاي است که او نمادها و نقابهاي مختلفي را
» در اشعار خود ،انقالب را

براي اين واژه در اشعارش ميآفريند؛ «
عشق نخستينش معرفي ميکند:
»10
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اين مفهوم در قالب نمادهاي متعددي از حيوانات «پروانه ،آهو و بز کوهي» نيز بيان شده
است:

«پروانه» ،نمادي از نجاتبخشي (تداعي خاطرهي
يکي از مهمترين ديوانهاي
نماد در شعر

"

"

)
 .در بررسيهايي که دربارهي اين

صورتگرفته ،مشخصشد که «

آزادي نيست (صدقي و عبداهللزاده .)90 :2009 ،اما

»ي

چيزي جز انقالب و

براي توصيف اين عشق خود ،از

نمادهايي حيواني مدد ميگيرد که هريک ،با اوصاف انقالب پيوندي محکم دارد .روح
در شعر او ،در قالب پروانهاي است که داللت بر نجاتبخش بودن انقالب دارد:
»11
و نيز:
«
(همان 71 :و .)72
خود «

» پيرامون اين نماد ميگويد« :پروانه در اعتقادات قديم ،نماد روح مرده است

که همچون دودي در حرکت است؛ (

) گاهي براي عاشقانش آشکار و گاه پنهان

ميگردد و آنان را وادار ميکند تا در جهنم اين عالم بهدنبال او باشند.

چيزي جز

روح عالم متجدد از ميان مرگ و به خاطر عشق و انقالب نيست» (همان .)29 :1991 ،بدين
ترتيب ميتوان اين نماد را اينگونه تفسير کرد که روح

(پس از مرگ او) دوباره

برانگيخته ميشود تا مرگ را از شاعر براند و او را در جهنم اين عالم هدايت کند و اين
چيزي جز نجات انسانها در اثر برانگيختهشدن انقالب (

) نيست تا انسانها در

اثر آن ،راه سعادت را بيابند .بههمين دليل است که بيشتر مواردي که اين صفت براي
به کار ميرود ،با مسألهي زندگي دوبارهي او پس از مرگش همراه ميشود .به
بيان ديگر ،منظور شاعر از اين نماد آن است که هرچند ظاهراً انقالب در جامعه مرده،
اما روح آن قدرت زندگي و زندگيبخشي مجدّد دارد.

 21نقد ادب معاصر عربي

«آهو» و پيوند آن با رویاي
عشق

به

 ،عشقي عرفاني است .ناميدن

به غزال ،از آنجهت در ديوان

اهميت مييابد که او از اين نماد براي بيان زيبايي محبوب-چنانکه متداول است-
استفاده نميکند ،بلکه او در کاربرد اين نماد ،نظري عرفاني دارد (معروف و رحيميپور،

 112 :1191و  .)111بدينترتيب او بهدنبال اين است که با استفاده از اين نماد ،عالوه بر
اشاره به مظلوميت او ،آن را مظهر عشق واالي خود (چيزي همانند عشق عرفا) معرفي
کند .او همانند عرفا اين غزال را در کشف و شهودش يافته است:

اما اين عشق شاعر ،اسير ظلم و سياهي گشته است:
«
( »20همان:
.)221

بدين ترتيب ،کاربرد غزال در شعر

 ،تجسّمي از واالترين درجهي عشق عارفانهي

او از انقالب و آزادي است و پيوند نام
اين نماد رويايي است.

با اين نمادها در شعر او ،بيانگر عشق به

براي بيان يک نماد رويايي (

) ،از نمادهاي عيني نام

حيوانات استفاده نموده است.

«بز کوهي» ،نمادي از سختکوشي و پایداري
با توجه به زندگي سخت و صخرهاي بز کوهي،
درهم شکستن موانع پيروزي قرار داده است:

آن را نمادي براي پايداري و
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در برخي موارد ،از چندين نماد به شکلي پياپي استفاده ميکند که در ظاهر
ارتباطي ميان آنان نيست ،اما پس از کشف داللتهاي هر نماد به شکل جداگانه و
سپس تأمل در نمونهها ،بافت شعري ،صورتي بسيار منسجم و هماهنگ مييابد .براي
مثال در قصيدهي "

" که شاعر آن را بهنام "پابلو نيرودا" شاعر انقالبي و

آزاديخواه اهل شيلي سروده ،سه نماد پروانه ،بز کوهي و غزال را در کنار هم ،بهعنوان
ابزارهايي براي رسيدن به آزادي بهکار ميگيرد و در شعرش تکرار ميکند:
«
(همان.)121:

تجسم نفرت از ستمگران در شعر
استفادهي نمادين از نام حيوانات درنده ،انتخاب معنادار

براي وصف حال

ستمگران است .بهکارگيري نمادين نام گرگ ،گربه و کفتار ،خونخوارگي را به ذهن
مخاطب تداعي مي نمايد.

«گرگ» همخوي با ستمگران
با نمادهاي حيواني متعددي ،گاه با زبان طنز و گاه با زباني تلخ و غمبار ،به ظالمان
و حکومت آنان اشاره ميکند .يکي از پربسامدترين نمادها در اين معنا،

(گرگ)

است که حدوداً  20مرتبه ذکر شده است .اين واژه در مفهومي عام بر همه سران ظلم
در جهان داللت دارد:
»17
و نيز:
«
.)11

(همان:
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سپس اين نماد را در قالب در معنايي خاص ،براي داللت بر حاکمان ظالم وقت عراق
ذکر ميکند:
«

،
» (همان.)217 /1 :

«گربه» و خوي حقارت
از ديگر حيوانات نمادآلود در شعر

،

(گربه) است .وي در قصيدهي "

" ،با بياني طنزگونه ،به ظلم ظالمان و خودخواهي آنان در به بردگيکشاندن
" اشاره

انسانها و بيارزششمردن جان آنان ،با تعبير "
دارد:
«

»
درجايي ديگر ،اين نماد را پر رنگتر کرده و خودِ ظالمان را گربههايي کور ميداند
که با زاييدن گربههاي کور ديگر ،حکومت موروثي ظالمانهي خود را با مشتي دروغ
ادامه ميدهند:

(همان 221 /1 :و .)229

ميتوان مشاهده نمود که زبان و کلمات

در اين متن و مانند آن که در وصف

فرومايگي شاعران درباري است ،خيلي گزنده و آميخته به تحقير آنهاست.
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«کفتار» و کاربردي دوگانهاي
از ديگر نمادهاي بهکار رفته در کاربرد نمادين نام حيوانات،

(کفتار) است .اين واژه

در برخي از موارد ،بهعنوان نماد ظلم و دشمن بهکار ميرود:

– نيز در معنايي غير از مفهوم فوق و بهعنوان نمادي از

اما گاهي همين واژه –
انقالب و آزادي بهکار ميرود:
«

(همان.)219 :

ميتوان گفت که اين کاربرد دوگانه و تغيير و تضاد در مدلوالت نمادها ،تا حد بسياري
به شخصيت

باز ميگردد .او پيرامون خود ميگويد« :نميتوانم نيم ساعت در يک

مکان بنشينم؛ مگر آن که مجبور باشم .اما چنانچه آزاد باشم ،دائماً در حرکت خواهم
بدين ترتيب او خودش را ملزم به حفظ مدلوالت نميکند؛

بود»

بلکه به آنچه که احساساتش در هنگام سرودن شعر به او الهام ميکند ،نظر دارد.

بيان نابسامانيهاي اجتماعي در شعر
«

» براي بيان دردهاي اجتماعي ،از نمادهاي مناسب با آن مانند قورباغه،

شپش ،طوطي و خرگوش که ويژگيهايي بر مبناي خرافات دارند ،استفاده ميکند:

«قورباغه» ،نمادي از نفاق و دورویي
در شعر خود ،پيوسته از دردهاي مختلف اجتماعي سخن ميگويد و با زبان جد يا
طنز ،سعي در بهتصوير کشيدن و درمان آنها دارد .اما شايد هيچيک به اندازهي نفاق در
شعر او پررنگ نباشد.

موضعي بسيار سخت در برابر نفاق دارد و پيوسته با

نمادهاي مختلف و از زاويههاي متفاوت ،اين پديدهي زشت را بهتصوير کشيده و نقد

 20نقد ادب معاصر عربي

(قورباغه)

ميکند .يکي از اين نمادهايي که نام يکي از قصايد او نيز ميباشد،

است .اين حيوان معموالً بهعنوان نماد شاعر منافقي قرار ميگيرد که از ترس قدرت
حکام و براي حفظ منافع خود ،به چاپلوسي ميپردازد:
«
/
»
و در جاي ديگري به مرثيهسراييهاي دروغين شاعران اشاره ميکند:
/
(همان.)212 /1:

اما در قصيدهي "

"« ،قورباغه» نماد حاکمان ظالمي قرار ميگيرد که با نيرنگ،

نفاق و سوءاستفاده از رنج و زحمت ملت ستمديده ،به کرسي خالفت مينشينند و خود
را جوانمرد مينامند:
«

( »22همان 11 :و .)19

تندترين انتقادها از تظاهر و دورويي ديده ميشود و در جاي جاي شعر

در شعر

او ،چهرهي اين گروه از انسانها بهشکلهاي گوناگون و با نمادهاي متفاوتي ترسيم
شده است.

«شپش» نمادي از فرومایگي
از شاعران منافق سبب شده که اشعار منافقان را نيز

نفرت
«
»27

(شپش) بنامد:
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در واقع ،شاعر با تشبيه مداحان به شپش ،نهايت حقارت آنها را بيان مينمايد که چون
انگل به تن ديگران ميچسبند و از آنها تغذيه ميکنند.

«طوطي» و وصف حال جيرهخواران چاپلوس
اطرافيان جيرهخوار پادشاه نيز که پيوسته او را تأييد و مدح ميکنند ،از ديد
همچون طوطيهستند .يکي از گوياترين شکلهاي کاربرد طوطي بهعنوان تملّقگوي
" در قالب طنز ،بهتصوير کشيده شده است:

پادشاه ،در قصيدهي "

»21

«خرگوش» باکاربردي دوگانه
نمونهي ديگر اين نوع از نمادها،

(خرگوش) است .اين نماد ،گاه نماد منافقي قرار

ميگيرد که رفتاري دوگانه دارد؛ از طرفي در برابر پادشاه اشکهاي دروغين ميريزد که
سبب عزت و مقام بلندي براي او نزد پادشاه ميگردد و از طرف ديگر ،در غياب پادشاه
در گِل ذلت ،خواري و دسيسه عليه او فرو ميرود:
«
/
(

اما در جاي ديگر ،همين واژه در قصيدهي "

" ،بهگونهاي تقريباً متضاد ،نماد انساني

ترسو و بزدل ميشود که از دشمن فرار ميکند ،اما در نهايت در چنگال او گرفتارشده و
با خونش انقالب را آبياري ميکند:
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(همان.)29 /2 :

پيوند احساس نااميدي شاعر با نمادها
حيواناتي مانند جغد ،کرم و سگ ،نمادي براي بيان احساس پريشانحالي شاعر در
زندگي و آوارگي اوست.

«جغد» نمادي از تباهي و خرابي
از جمله قصيدهي "

در شعر

" » « ،بهعنوان نماد نااميدي و ويراني بهکار

گرفته ميشود .شايد کاربرد اين حيوان در اين مضمون ،بر اساس ويرانهنشينبودن جغد
باشد:

»
در اين ابيات و مانند آن ،که در جاي جاي شعر

فراوان مشاهده ميشود خواننده،

شاعري را با روحي بهشدت افسرده در مقابل خويش ميبيند که در ويرانهاي بهنام
تبعيدگاه خاموش و بيکس آرميده است.

«کرم» نمادي از نابودي
مرگ و ترس از آن ،در شعر

در قالب حيوانات مختلفي بهکار رفته که هريک در

کنار مرگ ،بار معنايي خاصي براي خود دارند .در اين ميان «کرم» ،شايد از اين نظر که
جسد را پس از مرگ و در درون قبر ،طعمهي کرمها ميدانند ،در شعر
و نابودي قرار گرفته است:

نماد مرگ
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»

/

سپس اين واژه در معنايي برتر بهکار ميبرد؛ به اين معنا که مرگ ،اينبار داللت بر مرگ
زندگي ندارد ،بلکه منظور از آن ،زندگي ذلتبار و پر از ظلم و ستمي است که شاعر از
آن بهستوه آمده؛ پس اينبار از طوالنيشدن اين چنين زندگي مينالد:
«
( »12همان/2 :

،
.)12

عبارت اخير در اين قصيده ،پيوسته تکرار ميشود و شاعر از طوالنيبودن اين زندگي پر
از درد و رنج مينالد و اينبار کِرم را بهعنوان نشانهاي از طول زندگاني دردناکي که از
آن شاکي است ،بهکار ميبرد؛ زيرا او اين نوع زندگي را مرگ ميداند و آن را سختتر
از مرگ واقعي ميخواند:
( »19همان.)170 /2:

«

«سگ» ،نمادي از مرگ دردناک
هنگامي که سخن از مرگي سخت و دردناک باشد ،نماد

(سگ) ،با اشعار

همراه ميشود؛ اين نماد يکي از پر بسامدترين نمادهاي مرتبط با حيوان در شعر اوست
که حدوداً  79مرتبه ذکر شده است و در موارد بسياري داللت بر وقوع مرگي تلخ و
ظالمانه دارد:
«

/
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در واقع منظور از سگها که همان سگهاي شکاري هستند ،ابزارهاي حاکمان ظالم در
گرفتن جان انسانهاست:
«
( »17همان.)129 /2 :
در واقع درد و رنج شاعر ،صرفاً آوارگي نبود ،او در تبعيدگاه هم امنيت نداشت و
پيوسته در پي اذيت و آزار وي بودند .به همين سبب است که بياتي را سندباد
آواره و هميشه در سفرهاي پرمخاطره دانستهاند.

نتيجهي بحث
از اين بحث ،نتايجي بدين شرح قابل استنباط است:
 )1بسامد باالي نام حيوانات و استفاده از آن در مفاهيم مختلف شعري ،سببشده که
اين نمادها به يکي از شاخههاي اصلي نمادگرايي
)2

تبديل شود.

در بيان بسياري از مفاهيم سياسي ،اجتماعي و احساسات شاعرانهي خود ،از

نمادهاي حيواني استفاده ميکند و با توجه به اينکه شاعري انقالبي و آزاديخواه است،
اين نمادها را در طرح مسائل مربوط به انقالب چون عشق به آن و پايداري در راه
رسيدن به آن بهکار برده است.
 )1او در طرح مسائل اجتماعي بهخصوص نفاق و ريا بهعنوان اصليترين درد جامعه،
از نمادهاي حيوانات مختلفي چون قورباغه و طوطي استفاده ميکند.
 )2با توجه به اينکه

اکثر عمر خود را در تبعيد ،سفر و دور از وطن سپري کرد،

احساس غربت به يکي از محورهاي اصلي شعر او تبديل شد .او در بيان اين احساس
خويش نيز از نمادهايي در قالب حيوانات مانند کبوتر و بز استفاده کرده است.
 )9بسياري از مدلوالت نمادهاي حيواني

شکل ثابتي نداشته ،بلکه متغير يا متضاد

هستند که شايد دليل اين امر در اضطراب و روحيهي تغيير او باشد.
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 )2نمادهاي حيوانات به تصاوير شعري

جلوهاي خاص ميبخشد و عمقبخشيدن

به احساس مخاطب ،طنز تلخ و تجسم مفاهيم عقلي از مهمترين داليل کاربرد حيوانات
در تصاوير شعري اوست.
پينوشتها
.1

در سال  1922ميالدي ( 1109شمسي) در بغداد ،نزديک مزار صوفي معروف،
 ،در خانوادهاي فقير به دنيا آمد .تحصيالت دبيرستان و دانشگاه را در بغداد گذراند و در

سال 1129( 1990شمسي) از دانشسراي عالي بغداد ،ليسانس ادبيات عرب گرفت (شفيعي کدکني:1110 ،

 .)112اين دانشسرا ،عامل آشنايي او با شاعر جوان،

و شاعر بزرگ

شد.

اين سه تن از نسل دهه ي پنجاه بودند که انقالبي واقعي در شعر عراق بهوجود آوردند (شبستري:1111 ،

 .)11فکر انساني و استعمارگريز او ،وي را در صف مبارزان عليه رژيم فاسد عراق و حکومت
قرار داد .در سالهاي اوجگيري مبارزه ،حکومت ،مجلهي «فرهنگ نو» را که او و دوستانش آن را
منتشر مي کردند ،توقيف کرد و او و يارانش را آوارهي کشورهاي لبنان ،مصر ،سوريه و شوروي
ساخت .در اين گير و دار و آوارگي بود که انقالب  1991عراق روي داد و او به وطن بازگشت .وي در
دوران تبعيد و آوارگي خويش رنج هاي بسياري کشيد (شفيعي کدکني .)117 :1110 ،در سال
 1122(1921شمسي) حکومت وقت ،گذرنامه عراقي او را باطل کرد و تابعيت عراقي از وي سلب شد؛
اما در سال  1122( 1927شمسي) مجدداً تابعيت عراقي را به او بازگرداندند (همان 199 :و  .)192اين
زندگي سخت و آوارگي همراه با آشفتگيهاي زياد در اوضاع اجتماعي و سياسي عراق ،سبب شد که
او شعر خود را وقف مبارزه و آزادي خواهي کند تا بتواند در سايهي اشعار نمادي خود ،در جهت
اصالح جامعه گام بردارد.
 .2براي غربتم ،براي برف در تبعيدگاه ،براي اين تک ستاره  /براي شاعري که در بهار گرسنه است،
براي کبوتري رها شده /براي انقالب شهيد و ربوده شدهام /براي زحمتکشي از وطنم که در زنداني
دور ميميرد /براي اين قصيده /قسم خوردم اي جزيرههاي جديد من.
 .1با فرات جاري ميگردم /به سوي درياهاي دور دست /همانند کبوتري رها شده.
 .2ناظم بازگشت! چه کسي در ميزند؟ /او از تبعيدگاه با پرندگان و ابرها بازگشت.
 .0انجير احمق ،و خانهي قديمي /و تکان بالهاي پروانهها /و زنبقهاي سياه تشنه /پژمرده ميشوند ،و
دستههاي گنجشکان گرسنه /درحالي که سر به زير بال خود برده اند ،خواب کوچ را ميبينند.

 11نقد ادب معاصر عربي
 .6گنجشکي آبي /در قفسي از زنبق /ترانهاي خواند /از آزادي خواند /:اي ماه آبيام /اي عشق
نخستينم /اي رود /که صحرايم را جان ميدهد /اي وطن دورم /.../من در شب سياهم ،يگانه ماه سبز ،و
گنجشک آبي در آن قفس زنبق بودم.
 .0و من  /...و تو؟ /من تنهايم! /مانند قطره باراني بيحاصل ،من تنهايم! /.../و من و تو و اينان /مانند
بز گري هستيم که گله او را تنها گذاشته /نميتوانيم.
 .8الزم به ذکر است که اين بيت و چند بيت ديگر از طرفة عيناً در ديوان بياتي به کار رفته است
 .1تا آنجا که همه بستگانم از من دوري گزيدند ،و مانند شتري گر ،تنها شدم.
 .21اي انقالب! اي عشق نخستين من! اي پرچمهاي سرخ آرزو.
 .22عايشه در زير شاخه نخل برانگيخته ميشود /در حالي که پروانهاي کوچک است /که در ظهر
پرواز ميکند /اين همان کسي است که نيلوفر قنماد به چهره مرگ ميکوبد /به من ميگويد بيا.
 .21عايشه مرد اما من او را ميبينم که باغ را ميپيمايد /در حالي که پروانهاي رها است /از ديوار عبور
نميکند و نميخوابد /اندوه و بنفشه پژمرده و رؤياها /غذاي او در اين باغ سحرانگيز است.
 .29و صاحب جالله /پس از اينکه بر من آشکار شد ،آهويي را به من هديه داد /اما من آن را رها کردم
تا در پس نور در عمق شهرها بدود /پس غريبهها آن را شکار کردند در حالي که در چراگاههاي وطن
گم شده قرار داشت.
 .20بر ساحل کرکسي را ميبينم که بر روي آهويي نشسته /و آشور بانيبال (پادشاه مقتدر فاتح بابل و
ايالم) را ميبينم /که با سرنيزهاش به خورشيد غروب ضربه ميزند ،و اسيران را بر چوبههاي اعدام مي-
بينم /در حالي که در تاريکيهاي سخت و ترسناک آويزانند.
 .20اي سرنوشت حتمي من /انقالب مانند پرندگان مهاجرت ميکند /مانند خورشيد باز ميگردد /مانند
ريشهها ميميرد /مانند بذرها جوانه ميزند /در درون زميني که دردها و گرسنگي آن را لگدمال کرده/
ديوار محال را /بزهاي کوهي شاخ ميزنند /در آن شکافي بزرگ ايجاد ميشود /که از بين آن ظهر رخنه
ميکند.
 .26از رودها ياد گرفتم که چگونه آتش را به اين زمانمان بکشانم /و براي تو پروانه_ بز کوهي_ آهو_
و ماه شکار کنم.
 .20اي جهاني که گرگها بر آن حکومت ميکنند /ما حقي  ،جز عبور از اين پلها ،نداريم /ميآييم و
ميرويم ،در حاليکه فقررا تا قبرهايمان با خود حمل ميکنيم.
 .28چقدر شب ترسناک است! هنگامي که چراغ خاموش شود /و دستههاي گرگها ،نان گرسنگان
زحمتکش را بخورند.
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 .21قطار گذشت؛ و تو در واگنهاي آن گرسنه و تنها هستي /به سوي بهار ،و به سوي خورشيد
سرزمين سرخت ،اي قلبم /،بر روي يخ ميروي /در حاليکه برهنهاي ،آگاه باش گرگها /با مردگان
زوزه ميکشند /هان! راهي که به سوي عراق است /را دستههاي گرگ بستهاند ،اي قلبم ،و تو بر
چنگهاي اين گرگها حرکت ميکني.
 .11اي سروران من اگر شما ميخواهيد زمين نميچرخد /وتاريکي نيم آن را نميپوشاند /و اين قبرها
جز عروسکها و اسباببازيها و شکوفهها را در خود جاي نميدهد /و هر آنچه که بوده و هست/
مقدر و نوشته شده است /فقط شما سروران و حاکمان هستيد /و ما در دربار شما آدمهاي بد اخالق و
خادماني هستيم که بايد از ما در آغل نگهداري کنيد /ما در جنگ سربازان شماييم /که به خاطر چشمان
گربههاي امير و درخشش طالي دزدها و تاجران در خندقهاي سوزان ميميريم /و ما در تشييع جنازه
غروب /ملتي فقير ،گرسنه و شکست خوردهايم که مغول ريختن خون آنان را مباح شمرده است.
 .12آب بر آب ريختند /بر دامهاي کلمات زرد رقصيدند /شاعرها ساختند /خليفهها گماشتند /پس
کلمات دروغين تهي /سيمرغ به وجود نميآورد /از شتر صحرا /گربههاي کور /گربههاي کور ميزايند.
 .11من اينجا هستم ،تنها ،بر صليب /راهزنان و مسخگشتگان و کفتارها گوشتم را ميخورند /اي سازنده
آتش /اي ملت دوست داشتنيام /من اينجا تنها بر صليبم.
 .19اي تمدن سقوط و گمگشتگي ،با چشم غيب ميبينم /سم اسبان ،و کفتارها را /که اين الشههاي
نفرين شده را ميخورند /شهر را جارو ميکنند /نسل عيب و شکست ،و جنايتکاران را از بين ميبرند.
 .10قورباغههايي که قلم به سمشان ميگيرند /آنچه را که ستمگران و فرومايگان ميگويند ،مينويسند/
_اين همان روزنامههاي تهي و منافق (توزرد) است /که سرکشي و جنايت را ميستايد /هر صبح ،اين
شهر را پر ميکنند /... /خليفهاي در قفس است و شاعري /با قلبش قمار ميکند.
 .10قورباغهها از هر سوراخي آمدند تا فقيد از دست رفته را رثا گويند /قورباغههاي ديگر شراب مي-
نوشند /تريد(آبگوشت) ميخورند /شعر استفراغ ميکنند.
 .16قورباغههايي که خودشان را "مرد" مينامند /آنها را در شهرهاي جهان ،در خيابانهاي مه ديدم/
در بازار ،در قهوهخانه ،در حاليکه وجدان نداشتند /آنها فردا و رؤياها و سرنوشت را جعل ميکنند/
براي خوداز عرق گرسنگان ،و خون زحمتکشان ،قلعه ميسازند( /قلعههايي) بلندتر از ابرها /تا آنجا
که چون سپيده دميد ،اين قورباغههاي کور را بر کرسي حکوت در ريا ديدم /که براي گرسنگان سخن
عاشقانه ميگويند و زمين را با گل و ريحان براي آنان فرش ميکنند.
 .10نامردان ،خادمان را مدح ميکردند _ پادشاهان در قفسها هستند  .../شپش _ خزه در اشعارشان
رشد ميکند.

 11نقد ادب معاصر عربي
 .18طوطيها /:بله سرورم! خورشيد ،مجاني /از جيب تو ميدرخشد اي سلطان _ /جيره نان روزانه ما
را از نزدخودت ،به ما ببخش اي رحمن(نام خاص خداوند) _ /به زودي زمين را ميشوييم ،شبها را
جارو ميکنيم /به زودي برايت خادماني خواجه ميشويم /به زودي کتفها و کفشهاي گر را پاک مي-
کنيم_ /به زودي در غروب ميرقصيم /بر طنابها ،در حاليکه براي تو باصداي بلند دعا ميکنيم.
 .11زيرا او در حمايت آنها بطورمجاني مست زندگي ميکرد همچون مگسي که ريزه ها را لمس مي-
کند /يا خرگوشي ترسو  /که با سلطان نفاق ميورزد /هنگامي که مگس "فيروز" را بيدار ميکند،
خرگوش اشک ميريزد /... /اما او پس از لحظهاي در گِل پديدهها فرو ميرود /درحالي که آلوده و غرق
در عيب و عار است.
 .91خرگوش وحشتزده ،در راه تاريکي غرق در مِه /سگها او را ميدرند /اي شکارچي! سند تولد را
چند ميفروشي؟ /کاترين در حاليکه زندگي مي زايد /مُرد و اين خرگوش ترسيده /خونش چنگال
سگان و گياهان را رنگ ميکند /... /و خرگوش وحشتزده /در زير گام شکارچي ميميرد /در حاليکه
با خونش ،گُلها را رنگين ميکند.
يکي از پادشاهان قوم لوط که به ستمکاري مشهور بود و شهر "سدوم" نيز به نام او نامگذاري
شده است
 .91مسجد متروک ،و شب مزين با ستارگان /شبحها در اطراف آن خميازه ميکشند ،و بوم دور ميزند/
ويرانهها و بوم /و زبانه آتش تنور ،در سکوت ميرقصد_ /سدوم از من و ويرانههايم چه ميخواهد؟/
 /...به زودي بادها همراه با ابر جنازهام را حمل خواهند کرد /در امتداد خشکيها ،همراه با ابرها /.../اي
مردگان بيهوده براي گريختن تالش ميکنيم /بوم صدا ميکند و راههاي وحشتناک /در انتظار ماست/
اينجا ميمانيم؟ عجب ويرانياي! /بوم با پستي صدا ميکند.
 .99مرا در سرما رها نکن /که کرمها و سرما ،بهار مرا بخورند.
 .90آب گنديد ،و اين چاهها خشک شد /درختها برهنه گشت /و پاييز خاکستر بر جنگل پاشيد/.../
خيمهها تکهتکه شد /و دندانهايش افتاد ،و استخوانهايش خشک شد /و عروسهاي خواب و رؤياها،
از بيداري او ،به دور شدند /و کِرم بر صورتش به جنبش آمد و در کاسهها /بلبل و بادها به من گفتند/
_شب طوالني شد ،زندگي طوالني گشت.
 .90مرگ در زندگي /خوابي بدون برخواستن يا آرامش است.
 .96باد و کالغها در چشمان تو نوک ميزنند و خون /سنگريزههاي دشت را رنگين کرده است /... /و
بال عقابي در فضاي آبي دور ميميرد /ميميرد در چشمان تو /و کالغها آن را نوک ميزنند /و سگهاي
آنان پارس ميکنند و قاتل ترسوي تو /با فرومايگي ،خون را از سنگريزههاي دشت پاک ميکند /و با
پستي به شمشيري که تو را نابود کرد بوسه ميزند /... /باد و کالغها در چشمان تو نوک ميزنند و

کاربرد نمادین نام حيوانات در شعر «عبدالوهاب البياتي» 19
فضا /جنازهاي بدون گل /و تابوتي که بدون پوشش کشيده ميشود /و پشت سر آن سگها پارس
ميکنند /سگهاي آنان /سگها پارس ميکنند.
 .90بعد از هزار سال زنده ميشوم /در ميدان اعدام /و در خيمههاي پناهندگان و قهوهخانههاي
شهرهاي جهان ،بدون وطن يا خانهاي /سگهاي شکاري مرگ ،مرا دنبال ميکنند /دلقکهاي پادشاه و
خادمان خاقان ،در قبال اندک دست مزدي ،براي من دامها ميگذارند.
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