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این نوشتار با روش توصیفی -تحلیلی در پی آن است که به بررسی چگونگی بازتاب فرهنگ
ایرانی در شعر فاضل العزاوی بپردازد .فاضل العزاوی ،شاعر نوپرداز ،خوشقریحه ،گمنام و در
قیدحیاتِ عراقی در قسمتی از سرودههای خویش به فرهنگ ایرانی اشاره کرده است .از اینرو
در این مقاله کوشش شده است که عالوه بر معرفی چنین شاعر توانمندی به عالقهمندان در
عرصۀ ادبیات عرب به ذکر شاهد مثالهایی که در آن فرهنگ ایرانی بهچشم میخورد ،پرداخته
شود .از نمونۀ این شواهد یاد کردن شخصیتهای ایرانی همچون خیام نیشابوری ،موالنا،
حافظ ،سعدی و منصور حالج است .براساس بررسیهای این شاعر عالوه بر ارادت خود به این
شخصیتهای ایرانی بهدلیل بهرهگیری از حکمت و مضمون شعری آنان در شعر خود از آنان
نام برده است .نتایج پژوهش حاکی است که شاعر عراقی با روایت و وصف کردن اسطورههای
ایرانی در داستانهای هزارویک شب بهصورت رمزی و کنایهای آنها را تنها محمل و انگیزهای
برای آشکارنمودن انتقادِ سیاسیش میپندارد و آن را راهی برای ابراز نارضایتیهای موجود
جامعه زمانه خود قرار میدهد تا شاید تغییری در سرزمین خود پدید آورد .همچنین در این
جستار برجستهترین نشانههای فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی یعنی اشاره کردن به
شهرها و مکانهای ایران همچون تهران ،اصفهان ،شیراز و قم دیده میشود و در نهایت این
نتیجه دریافت شد که شاعر با ذکرِ این شهرها میان آنها با اوضاع سرزمین خویش نوعی پیوند
و ارتباط برقرار نموده است .در واقع این شهرها را مکانهایی برای همدردی و همنوایی با
میهن خود میداند .در پایان پژوهش واژههای معرب فارسی در شعرهای شاعر ارائه و مورد
تحلیل قرار گرفته است که بدون تردید میتواند یکی از مصادیق اثربخشی زبان فارسی بر زبان

عربی باشد .بر این اساس به جرأت میتوان گفت شعر العزاوی آیینۀ تمام عیار فرهنگ ایرانی
است.
کلیدواژهها :فرهنگ ایرانی ،شعر ،شاعر عراقی ،فاضل العزاوی.
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فرهنگ ایرانی مجموعهای از باورها ،ارزشها ،آداب و رسوم است کزه مردمزان آنجزا
خود را با آن می شناسند و همواره مورد توجه جهانیزان بزوده اسزت .شزاعران عزرب از
دیرباز از فرهنگ ایرانی تأثیر پذیرفتهاند .در این میان شاعران عراقی بهدلیل نزدیکی مزرز
جغرافیایی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتهاند .فاضل العزاوی شاعر عراقی در اشعار خویش
از ایران و فرهنگ ایرانی یاد میکند .فرضیه پژوهش این است کزه بزا توجزه بزه اینکزه
العزاوی از شاعران نامی ایران و از شهرهای ایران یاد مزیکنزد از فرهنزگ ایرانزی تزأثیر
پذیرفته است .از این رو این مقاله در جسزتجوی آن اسزت ،چگزونگی بازتزاب فرهنزگ
ایرانی در شعر العزاوی را برای خوانندگان هویدا نماید.
 1-1بیان مسئله

فاضل العزاوی (1940م) از شاعران معاصر عراق و اهل کرکوک است .وی دارای تألیفات
متعددی در زمینه ادبیات ،داستان ،نقد و ترجمه کتاب ،و دیوان شزعری او شزامل بزر دو
جلد است .از ویژگیهای شعری او تنوع موضوعی با رعایت انسجام درونی است؛ شزاید
دلیل آن به حجم زیاد دیوان شاعر برگردد که این امکان را برای او فزراهم آورده اسزت.
وی با استفاده از ابزار صورخیال و تصاویر زیبای شاعرانه ،اوضاع اجتمزاعی خزویش را
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 .1مقدمه
میان ادبیات تطبیقی و فرهنگ ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که این خود انگیزز مناسزبی
برای تأثیرپذیری کشورها از همدیگر مزیشزود .ادبیزات تطبیقزی در فرهنزگ ملزی هزر
سرزمین نقش مؤثری دارد و سبب میشود که کشوری ،هویّت و فرهنگ خزویش را بزه
دیگر کشورها معرفی کند و به آن ببالد .از نتایج پر ثمر ادبیات تطبیقزی درهزم شکسزتن
مرزها و موانع فرهنگی کشورهاست که باعث آشنایی دیگر کشورها با فرهنزگ جوامزع
میشود« .ادبیات تطبیقی شیوهای است برای فراتر نگریستن و خروج از مزوانعی بزه نزام
مرزهای ملی با هدف شناخت گرایشها و تحزوالت فرهنزگ ملتهزای مختلزف» (حسزان،

بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی

بهتصویر میکشد .هزمچنزین از برجسزتهتزرین ویژگیهزای شزعری وی ،شزعر سیاسزی،
اجتمززاعی ،پایززداری و نیززز تأثیرپززذیری از قززرآنکززریم و فرهنززگ و ادب ایرانززی اسززت
بهطوریکه شاعر به رغم اینکه به وطن و کشورهای عربی بسزیار گزرایش دارد از دیگزر
زبانها از جمله فارسی ،انگلیسی ،کردی و ترکی یاد ،و به آنها توجه خاصی میکند و در
اشعارش شخصیّتهای بزرگ آن زبانها را میستاید و در بیان شعری خویش بهصزورت
پنهان نوعی آزادی اجتماعی -سیاسی را فریاد میزند.
 2-1ضرورت و سؤاالت پژوهش

 3-1یشینة پژوهش

پژوهش های متعددی در زمینۀ بازتاب فرهنگ و تمدن ایرانزی در شزعر شزاعران عزرب
صورت گرفته است؛ در عین حال ،با اینکه فاضزل العززاوی از شزاعران توانمنزد عزراق
بهشمار می آید ،تاکنون پژوهشی در خور این شاعر نگاشته نشده است .بنزابراین در ایزن
پژوهش به بررسی بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی پرداخته میشود.

 1-2مختصری از زندگینامه فاضل العزاوی

فاضل العزاوی شاعر ،نویسنده و رماننویس در سال «1940م ».در شزهر کرکزوک عزراق
دیده بهجهان گشود .کالس اول ابتدایی بود که پدرش او را به «جبرائیل» ،معلم آشزوری
تباری که در منطقۀ قوریا سکونت داشت ،سپرد تا زبان انگلیسزی را از او بیزاموزد؛ چزرا
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این جستار در پی این است که بر اساس مکتب فرانسوی بزا روش توصزیفی -تحلیلزی،
فرهنگ ایرانی را در شعر فاضل العزاوی واکاوی کند .اهمیّت پژوهش از آن روست کزه
میتواند به دانشپژوهان ادبیات عرب ،شزناختی کزافی در زمینزه شزاعران عزراق بزویژه
العزاوی ارائه کند .همچنین مزیتوانزد از لحزان نیزری و در جهزت افززایش معلومزات
خوانندگان دربار ادبیّات معاصر عراق و جایگاه شعر فاضل العزاوی در ادبیزات معاصزر
عرب ،سودمند باشد.
پرسش این پژوهش بر این نکته استوار است:
 .1عمدهترین مضمونهای شعری فاضل العزاوی کدام است؟
 .۲جلوههای تأثیرپذیری العزاوی از فرهنگ ایرانی چگونه است؟
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فاضل العزاوی بعد از انقالب هشتم شباط در سال  ،1963که ترم آخر دانشکده بزود،
بازداشت شد و سه سال از زندگی خویش را در زندان بهسر بُرد .او بعد از آزادی در
سال  1965در مجله هنری و ادبی «القندیل» مشغول بهکار شد که تقریبا در این مجله
آزادانه سخنانش را بیان میکرد؛ سپس در روزنامه مشهور «المنار» در عزراق مشزغول
بهکار گشت که از روزنامههای درجۀ یک آن زمان عراق بهشمار میآمد (همان.)194 ،

فاضل العزاوی در دانشگاه بغداد موفق به کسب مدرک ادبیات انگلیسی شزد؛ سزپس
مدرک روزنامهنگاری و علوم سیاسی در دانشگاه الیپزیگ گرفت و نیز مزدرک دکتزرا را
با موضوع «فرهنگ عربی» به پایان رساند .مدتی از زندگانی خویش را به روزنامهنگاری
در عزراق در مجلززه «الشززعر» پرداخزت و نزدیززک بززه « »۲0مجموعزه شززعری ،داسززتان
وکتابهای نقد را به زبانهای عربی و انگلیسی نگاشت .الزم بزه ذکزر اسزت کزه وی هزم
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که پدرش به وی توصیه کرد که فراگیری زبان انگلیسی بسزیار مهزم و پرکزاربرد اسزت؛
ازاینرو سختیهای بسیاری را در این راه متحمل شد (العزاوی.)1۸۸ :۲017 ،
العزاوی در  15سالگی اولین قصیدهاش را با عنوان «رماد العود » به سبک شعر نو به
رشتۀ تحریر درآورد .شایان ذکر است ،وی در آن زمزان ایزن قصزید طزوالنی را بزرای
یوسف الخال شاعر برجستۀ لبنانی و سزردبیر مجلزه «المجلزۀ» فرسزتاد کزه بسزیار از آن
استقبال ،و این جرقۀ بزرگی در زنزدگیش محسزوب شزد تزا نزام وی در کنزار شزاعران
برجسته و بزرگ دیگر در دو صفحه از مجله قرار گیزرد .تزا قبزل از انقزالب  14ژوئیزه
( 195۸انقالب علیه نیزام سزلطتنی) وی آزادانزه افکزار و احساسزات خزویش را بیزان
میکرد؛ اما روز انقالب آنچه را نوشته بود از ترس جوانان آشوبگر به بقالیها فروخزت.
آنها هم برای نگهداری کیسۀ چزای از آن اسزتفاده کردنزد (همزان .)191 ،در جریزان ایزن
انقالب بهدلیل اینکه کودتا با انتقاد و نقد منافات داشت ،العزاوی آزادی مطلوب خزود را
از دست داد؛ بنابراین پس از این انقالب نتواست در آثارش از حقزایق ،سزخن بزه میزان
آورد .وی برای بیان افکار و مقاصد خود مجبور شد به شیو رمزگونه و غیرمسزتقیم بزا
زبانآتشین از عملکرد حاکمان وقت انتقاد کند.
از آنجا که تاریخ دیرینۀ شعر در آن زمان از رکود و فقرفرهنگی رنج میبرد ،العزاوی
«جماعت کرکوک» را در عراق با دوستانش تشکیل داد که بر پایۀ عشق به ادبیزات ،هنزر
و فرهنگ بنا نهاده شده بود که در پی نوآوری و نوگرایی بودنزد .صزدای آنزان قزوم یزا
گروه خاصی را شامل نمیشد؛ بلکه تمام اقشار جامعه را دربر میگرفت (همان.)19۲ ،

بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی

 2-2مضمونهای فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی

از جمله مضمونهای فرهنگ ایرانی در شعر العزاوی برشمردن نام شزاعران نزامی ایرانزی
نییر خیام ،مولوی ،سزعدی ،حزافظ و هزمچنزین اشزاره بزه داسزتان هزارویزک شزب،
تأثیرگرفتن از شخصیت شهرزاد ،سندباد ،نقل کردن نام شزهرهای ایزران ،الهزامگیزری از
شخصیت منصور حالج ،وامگیری ازکلمات فارسی ماننزد األقحزوان ،النزرجس ،بُسزتان،
القرنفل ،دیباج ،خندق و لجام است.
 1-2-2شاعران نامی ایران

 1-1-2-2خیام نیشابوری

فاضل العزاوی در سرود «موعیۀ الکومبیوتر» ،ابونواس را اصالتاً ایرانی خوانده است و
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وجود قهرمانان نامی و اشخاص تأثیرگذار فراقومی ،بارزترین نشانهای است که فرهنزگ
و تمدن هر ملت را بر قله افتخار مینشاند .ایران هیچگاه سپهر نیلگزونش از فزرو ایزن
ستارگان تابناک تهی نبوده است تا ایرانیان در سراسر دنیا سرافراز و سربلند باشند .یکزی
از جلوههای فرهنگ ایرانی در شعر العزاوی مطرح کردن نزام شزاعران برجسزتۀ ایرانزی
است که ذیالً به آنها اشاره میشود:
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اکنون در برلین زندگی میکند (العززاوی  ،۲006ج  .)4 :1مهمتزرین مجموعزههزای شزعری
فاضل العزاوی عبارت است:
سالما أیتها الموجۀ ،سالما أیها البحرز بیروت 1974؛ الشجر الشرقیۀ ز بغداد 1976؛
األسفار /الصحراء /عویل العنقاء ( 3دواوین فی مجلد واحد) ز بغداد 1976؛ رجل یرمی
أحجارا فی بئر /النشید المضاد (دیوانان فی مجلد واحد) ز لندن ز بیروت1990؛ صاعدا
حتى الینبوع ز بیروت ز عمان 1993؛ فی نهایۀ کل الرحالت /فی کل بئر یوسف یبکی ز
کولونیا ز بیروت 1994؛ فراشۀ فی طریقها الى النار ز دمشق 199۸؛ أعراب تحت سماء
غریبۀ /من نافذ مفتوحۀ فی طبق طائر ز کولونیا بیروت ۲001؛ هنا فوق الکر األرضیۀ –
کولونیا – بیروت ۲006؛ األعمال الشعریۀ (مجلدان) ز کولونیا ز بیروت ۲006؛ فی کل بئر
یوسف یبکی (باللغۀ اإلنکلیزیۀ) ز نیوجیرسی ،أمیرکا 1996؛ صانع المعجزات (باللغۀ
اإلنکلیزیۀ) زز نیویورک ۲003؛ أنیر وراءک بحب (باللغۀ االنکلیزیۀ ز إعاد کتابۀ لقصائد
عربیۀ قدیمۀ) ز دبی . ۲010

وی را که نسبت بزه فرزنزدان عربهزای فرهیختزه ،غززل مزذکر سزروده اسزت ،ناپسزند
می شمارد و او را از این عمل زشت باز مزیدارد؛ بزا وجزود ایزن بزه منیزور نشزاندادن
خوبیهای ایرانیان از خیام نیشابوری یاد میکند و او را شاعری بزرگ و برجسته معرفی
میکند و معتقد است نباید عمل ناپسند را به یک قوم یا ملتی تعمیم داد.
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العزاوی در ادامه دو بیت از خیام را ذکر میکند:
گویند مر کززه دوزخزی بززاشدمست

قولی است خالف و دل بر آن نتوان بست

گر عزاشق و میخزواره بهدوزخ باشزد

فزردا بزیزنی بزهزشت جزون کزف دسزت

همچنین شاعر در ابیات زیر از ویژگیهای اخالقی خوب ایرانیان در طول تزاریخ یزاد
میکند که ثابت کردند همواره در تمامی زمینهها پیشتاز بودهاند؛ آن هنگام که سه نفزر از
موبدان زردشتی به دیدار فرزند حضرت مریم(س) برای تبریزک آمزده بودنزد .در واقزع
اوج نزاکت و احترام و ادب ایرانیان را بهتصویر میکشد و آن را ارج مینهد:
لیس کلُ المجوسِ أشراراً .ثالثۀٌ مِن ملُوکِهم تبعَوا نجمۀَ قادتِهم إلزی مغزار ٍ فزی بیزتَ
لحم ،حیثُ قَدَّمُوا هَدایاهُم لِطِفلِ مریمَ الَتی هَزَّتْ جِزذعَ النخلزۀِ فَتسزاقطَ رُطَبزاً جَنیّزاً
(همان .)110 ،ترجمه :همه زرتشیان بدطینت نیستند .سه نفر از پادشاهاننشان از ستار
رهبرهایشان (بزرگ رهبرهایشان) بهسزوی غزاری در بیزت لحزم دنبزال مزیکردنزد/.
به طوریکه هدیههایشان را به کودک مریم که تنه درخت را تکان داد ،سپس خرمزای
تازه از آن افتاد ،روانه کردند.

درباره این داستان در کتابهای مختلف سخن به میان آمده است .مسلم است که چند
نفر ایرانی برای عرض تبریک و ادای احترام به حضرت مریم (س) رهسپار شدهاند« :در
روایات «عامیانه» مسیحی آمده است که چند مغ از شرق آمدند و در بیت اللحم جلزوی
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أطردوا أبا نؤاس من البالطِ! قلیلُ األدبِ ،فارسی مجوسی کان یتغزلُ بالغلمزانِ العزربِ
األفاضلِ .لیس کلُ الفرسِ لواطیین .أنا أُفَضِّلُ عمرَ الخیامِ .شااعر ما نیساابور کزان
مغرماً بالفتیاتِ القیانِ و دمِ الکرمِ .هل قرأتَ رباعیتَه األخیر َ؟(العزاوی  ،۲006ج )110 :۲
ترجمه :ابونؤاس را از این دیار بیرون کنید /او بیادب است؛ ایرانی زرتشتی است که
نسزبت بزه پسزر بچززههزای فاضزل عزرب (غزلسززرایی) عشزقورزی مزیکزرد /همززه
فارسی زبانها هوسباز نیستند .من عمر خیام را ترجیح میدهزم .شزاعر نیشزابوری کزه
عاشق دختران آوازهخوان و شراب بود .آیا رباعی زیر او را خواندهای؟

بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی

پای عیسای نوزاد زانو زدند .پس میبینیم که نام زرتشت بهصورت غیرمسزتقیم هزم کزه
شده با سنن متقدم ترسایان آمیختگی دارد» (ژاک دوشن.)3 :1369 ،
 2-1-2-2مولوی

 3-1-2-2سعدی شیرازی

العزاوی در سرود «فی الطریق إلی مکۀ» از سبک و سیاق شعر سعدی استفاده میکند و
در واقع سعدیوار شعر میسراید .ابتدای قصیده را اینگونه آغاز کرده است:
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قُلْ لی یا سیدَ هذَا الوَادِی کیفَ سَأنهَضُ مِن نَومی/إذْ ضوءُ نهارٍ محجزوب عَنِّی/کیزفَ
أَرَی وَجهی فی المِرآ ِ/فِیمَا صَدَأُ األیّامِ/یُعشِی عَینِی؟/آهٍ ،قُلْ لِی/کیفَ یطیرُ النَّسرُ بعیزداً
حتَّی الغَیمَۀِ/إن کانَ جَناحَاه کَسیرَینِ/وَ ریشُه منتوفاً فی الرِّیحِ؟/مِن طَمعَی فِیزکَ أَرَدتُ
الکُلَّ ،فَصِرتُ الکلَّ بکلی/فلِماذا تخجلُ یا مالکَ أسراری مِنِّی؟ (العززاوی ،۲006 ،ج :۲
 )۲91ترجمه :ای حاکم این وادی به من بگو چگونه از خوابم بیدار خواهم شد /زیزرا
روشنایی روز از من پنهان شده است /چگونه صورتم را در برابر آینه بیزنم /در حزالی
که زنگار روزگار چشمانم را تیرهوتار کرده است /افسوس ،به من بگو /چگونه عقابی
تا دوردست حتی تا ابرها پرواز میکند؟ /اگر بالهایش شکسزته باشزد /و پرهزایش در
میان بادها پراکنده شده باشد؟ /بهخاطر اشتیاقم به تو همۀ آن را مزیخزواهم پزس بزا
تمام خویش ،کل و فراگیر شدم /پس ای کسی که مالک و حافظ رازهای مزن هسزتی
چرا از من خجالت میکشی؟
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العزاوی در سرودهای با نام «نسر جالل الدین الرومی الجریح مالزک األسزرار» اگزر چزه
به طور مستقیم در خالل سروده اش نامی از مولوی بزه میزان نیزاورده بزا توجزه بزه نزام
قصیدهاش این قصیده را برای مولوی سروده است .وی در این سروده از نمادها و رموز
برای بیان مقاصد خویش یاری میجوید تا البهالی رموز و نمادها هنر شعری خود را به
نمایش گذارد .سراینده عقاب را نماد استقالل و آزادگی میداند که خود را به آن تشزبیه
کرده است .پرنده چنانچه بالهایش شکسته شزود دیگزر نمزیتوانزد آزادانزه پزرواز کنزد؛
همانطور که نویسنده یا شاعری اگر آزادیبیان از او گرفته شود اسزتعدادهایش لگزدمال
میشود و راه ترقی و پیشرفت برایش بسته خواهد شد .از آنجزا کزه فاضزل ،مولزوی را
محرم رازهای سراپرده دل خویش میداند و با او درد دل میکند تزا شزاید مرهمزی بزر
دلخسته و رنجورش باشد.

غ الکعبزۀَ/ألن هزذا الطریزقَ الزذی
ک لزن تبلز َ
إنِّی َلأَخشَی کثیزر ًا أیههزا األعرابی/أنز َ
تَسلُکُه/یُؤَدِّی إلی ترکستان» (العزاوی .)7 :199۸ ،ترجمه :براستی که ای اعرابی بسزیار
میترسم /تو هرگز به کعبه نخواهی رسید /چون این راهی که میپیمایی /به ترکسزتان
منتهی میشود.

اشعار پرآوازه مصلح الدین سعدی شیرازی در گلستان یزا «بسزتان الزهزور» آنچنزان
شهره آفاق شده که شاعر عراقی فاضل العزاوی مسحور و شزیفتۀ شزعر سزعدی شزده و
بخوبی از او تأثیر پذیرفته است؛ همانطور که مالحیه میشود عیناً شزعر سزعدی را بزه
عربی برمیگرداند که مطابق این بیت شیخ أجل است که:
ترسم نرسی بززه کززعبه ای اعززرابی
80


80

در حکایتی از گلستان سعدی با نام «زاهدی مهمزان پادشزاه» آمزده اسزت« :زاهزدی
مهمان پادشاه بود .چون به طعام نشستند ،کمتر از آن خورد که ارداتِ او بود و چون بزه
نماز برخاستند ،بیش از آن کرد که عادت او تا ظن صالحیت در حزقِ او زیزادت کننزد.
چون به مقامِ خویش آمد ،سفره خواست تا تناولی کند ،پسری صاحبِ فراسزت داشزت.
گفت :ای پدر باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی؟ گفت :در نیزر ایشزان چیززی
نخوردم که بهکار آید .گفت :نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که بهکار آید.
ای هنرهزززا گرفتززه بززر ک زفِ دسززت

عزززیبهزززا بزززر گزززرفته زیزززر بغززل

تزا چزه خزواهی خریزدن ای مغزرور

روزِ درمانززززدگی بززززه سززززیمِ دغززززل»
(شیروانی)64 :1375 ،

معنای این حکایت سعدی را اینگونه میتزوان تشزریح کزرد :ای اعرابزی [زاهزدا !
میترسم با این روشی که در پیش گرفتزهای بزه کعبزه نرسزی [ایزن روشِ تزو بزه زهزد
نمیرسد ؛ زیرا راهی کزه در پزیش گرفتزهای بزهسزوی ترکسزتان اسزت [روشِ تزو بزه
تاراجبردنِ دلِ مردمان است ،نه کسبِ رضایتِ خدا  ».و یا در جای دیگری نه با تصریح
شعر قبل بلکه به تلویح مضمونِ قول سعدی را بیان میکند که قصدم رفتن به کعبه بزود
امّا به ترکستان رسیدم.
آهٍ یا ضیفَ طریقزی الضزاربَ فزی لیزلِ الصزحراءِ/ما أبعزدَ مکزۀَ عنزاَ!/آهٍ یزا صزاحبَ
رکبی/کیف بلغتُ روابیَ ترکستانَ و کان مُزرادی الکعبزۀَ!/مِن کزلِّ مکزانٍ جَزافُوا/فَوقَ
جمالٍ مُنهکۀٍ وَقَفُوا فی البابِ قلیالً/ترکُوا لِلرِّیحِ هَدایاهُم فی أکیاسٍ مُغلَقۀٍ/وَانصَزرَفُوا»
(العزاوی .)14 :199۸ ،ترجمه :افسوس ای همراه و همسفر من که شبانه ،دل به صحرا
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کاین ره که تو میروی به ترکستان اسزت

بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی

سپردهای /چه دور است مکه از ما! /افسوس ای همراه کزاروانم /چگونزه از تپزههزای
ترکستان سر درآوردم و حال اینکه مقصدم کعبه بود /از هر مکانی روانزه شزدند /بزر
فراز شتران از رمق افتاده و خسته /در مقابل دَر اندکی ایسزتادند /هدیزههایشزان را در
کیسههای بسته شده در مسیر باد رها کردند /و بازگشتند
 4-1-2-2حافظ شیرازی

گوته شاعر بزرگ آلمانی نیز از حافظ الهام گرفته است .وی یکی از افرادی است که
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إننی معجب بالشعراء االیرانیین القدامى وبالذات بالشاعر الکبیر حافظ الشیرازی الزذی
أوحى لی بالعدید من القصائد المنشور ضمن أعمالی الشعریۀ الکاملۀ .وکان حافظ قد
أوحى أیضا للشزاعر األلمزانی الکبیزر غوتزه بزدیوان کامزل یعتبزر مزن أهز ّم األعمزال
الکالسیکیۀ فی األدب األلمانی وهو کتاب "الدیوان الشرقی للمؤلف الغربی" ،کما أننی
أعتبر عمر الخیام واحداً من أهمّ الشعراء ،وتعتبر ترجمۀ الشاعر االنکلیزی فیتزجیرالزد
ألشعاره واحد من أهمّ األعمال الشعریّۀ فی األدب االنکلیزی .وقد قرأتها حزین کنزت
طالباً فی الجامعۀ مثلما قرأت الترجمۀ العربیۀ الممتاز التزی قزام بهزا الشزاعر العراقزی
أحمد الصافی النجفی لرباعیاته .هنزاک أسزماء عییمزۀ کثیزر فزی األدب الکالسزیکی
االیرانی وتعتبر أعمالها من کنوز البشریۀ مثل کتاب "منطق الطیر" لفرید الدین العطزار
ودیوان "بستان الزهور" لمصلح الدین سعدی.
أما أألدب االیرانی الحدیث فمعلوماتی عنه محزدود ربّمزا بسزبب قلزۀ ترجمتزه إلزى
اللغات األخرى وخاصّۀ فی العقود األخیر ولذلک یصعب علیّ الحدیث عنزه بشزکل
یدل على اطالع عمیق علیه.
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طبق مکاتباتی که با شاعر انجام شد ایشان بیان کرد؛ همانطورکه گوته با سزبک شزعری
کالسیک در نوشتۀ خود با عنوان «دیوان شرقی» در باب حافظ سروده و شیفتۀ او شزده،
وی نیز مانند گوته از حافظ شیرازی تأثیر پذیرفته است؛ همچنین بزا توجزه بزه ترجمزه
انگلیسی فیتز جرالد و نیز ترجمه عربزی احمزد الصزافی النجفزی بزا اشزعار عمزر خیزام
نیشابوری آشنا شده و با آن انس گرفته است و نیز منطقالطیر عطار را مطالعه کرده و بزه
دیوان عربی «بستان الزهور» سعدی شیرازی هم نیری داشته است .شایان ذکر اسزت در
پایان ،این مطلب را هم افزودهاند که در مورد شاعران عصر جدید هزیچگونزه معلومزاتی
ندارد .دلیل آن را هم اینگونه تعبیر کرد که اشعار شاعران نوگرا تزاکنون ترجمزه نشزده
است:

شیفتۀ حافظ و فرهنگ ایرانی بود و شور و نشزاطی در جهزان غزرب بزهوجزود آورد و
موجب شناسناندن این شاعر بزرگ به جهانیان شد و بخوبی توانست در دل مردم جزای
گیرد.
گوته با الهام از دیوان حافظ شروع به نوشتن آثاری در مدح این شاعر ایرانزی کزرد و
در خود شوری تازه در خلق آثار ادبی دید که بعد از مرگ شزلیر رو بزه افزول نهزاده
بود .عالقه گوته به سرودن اشعاری در مدح حافظ و دیوان او با عشق آتشین وی بزه
ماریانه فرون وبلمر ،زلیخای غربی-شرقی شعلهورتر شد (حدادی.)4۸ :13۸5 ،
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جالساً فی مضیفِ حافظ الشیرازی/ربتْ علی ظهری ثم رفع َکأسَه و قال لی/:اشربْ یا
عابرَ الوادی/قلتُ/کال ،الطبیبُ نهانی عن ذلک/.فَردَ عَلَیَ مطمئناً/:إشربْ!/فحینما تسزکرُ
یصیرُ حمارک نفسُهُ طبیباً(العزاوی ،۲006 ،ج  .)۲96 :۲ترجماه :در مهمانسزرای حزافظ
شیرازی در حالی که نشسته بودم بر پشت کمرم زد؛ سپس جام شرابش را برداشت و
به من گفت :بنوش ای رهگذر دشت و صحرا .گفتم هرگز ،طبیب مرا از آن منع کرده
است .با اطمینان اینگونه به من جواب داد :بنوش؛ زیرا هنگامی که از خود بزیخزود
می شوی یا مست میشوی ،اال تو خودش پزشک میشود.

همچنین فاضل العزاوی در سرودهای با عنوان «موعیۀ الکومبیوتر» دو بیت از حزافظ
را بازگو ،و از حافظ بهعنوان نمونه اتصال و اتحاد شاعران بزه یکزدیگر یزاد مزیکنزد و
حافظ را مورد مدح و ستایش قرار میدهد .وی معتقزد اسزت تمزامی شزاعران بایزد در
رسیدن به سعادت و خوشبختی سرزمینشان متحد شوند:
ثم جاء حافظ الشیرازی و قرأ قصائده في نادی اتحاد األدباء في العلویة( :همان)110 ،
سپس حافظ شیرازی آمد و قصیدههایش را در انجمن اتحادیه ادیبان بزرگان خواند:
گفتم که لبت گفت لبم آب حیات

گفتم دهنت گفت زهی حب نبات

گفتم سخن تزو گفت حزافظ گفتا

شزادی همه لطیفه گزویان صزلوات
(همان)110 ،
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العزاوی در قصید «فی مضیف حافظ الشیرازی الحمار الطبیب» از حکمت و عرفزان
حافظ تأثیر پذیرفتزه و حزافظ را سزر لوحزه خزویش قزرار داده اسزت .همزانطزور کزه
مستحضرید شراب در شعر حافظ شراب عرفانی است و کمتر منیور وی شراب واقعزی
است .در این سروده حافظ آدمی را به خودشناسی تشویق ،و به او گوشزد میکنزد تنهزا
راه سعادت و رستگاری این است که به شناختی از خود برسیم:

بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی

یکی از بدیهیترین نمونههای تأثیرپذیری فاضل العزاوی از فرهنزگ ایرانزی در ایزن
قسمت این است که ایشان چند کالمزی بزا حزافظ بزه زبزان فارسزی سزخن مزیگویزد
بهگونهای که اصطالح «خدا را شکر» را بیان میکند .در اینجا العزاوی با حافظ به گفتگو
میپردازد و از اینکه میتواند با او سخن بگوید بسیار خرسند است؛ چرا کزه از اوضزاع
نابسامان کشور به ستوه آمده است و حاکمان و صاحبان قدرت را بشدت نقد مزیکنزد.
در این اوضاع سخت تنها کاری که قادر به آن است ،اتحاد و پیوستگی میان شزاعران بزا
همدیگر است .وی در واقع حافظ را نقطۀ اتصال و اتحاد هنرمندان و شاعران میپنزدارد
و به وجودش افتخار میکند:

همانطورکه مالحیه شد بدون شک دیوان فاضل العزاوی تحت تأثیر فرهنگ و شعر
شاعران مشهور فارسی زبان همچون مولوی ،سزعدی ،حزافظ و خیّزام نیشزابوری اسزت
بهگونهای که تمایلش به خواندن آثار آنان را در ردیف خواندن آثار امرئ القیس ،متنبّزی،
ابو تمّام ،بحتری و معری قرار میدهد تا آنجا که وی در این باره میگوید:

 2-2-2هزار و یک شب

نویسندگان عرب زبان دربار اهمیت هزار ویک شب سخنان بسیاری گفتهاند .در اینجزا
یک نمونۀ آورده میشود« :کتاب هزارو یک شب از با ارزشمندترین ذخیزرههزای ادبزی
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بقدر ما یهمّنی أن أقرأ امرأ القیس والمتنبّی وأبا تمام والبحتری والمعری و ...یهمّنی أن
أقرأ أیضاً  ...وعمر الخیام وحافظ الشیرازی و  ...الخ .والسؤال :کیف یمکن لکاتب مزا
أن یکتب بدون تراث ما یرکن إلیه؟ إن مَن یتهموننا بزالتنکر للتزراث ،ال یعرفزون کمزا
یبدو أن کل کلمۀ فی اللغۀ ،ونحن نکتب باللغۀ ،تتضزمن تاریخزاً سزحریاً طزویالً مزن
التراث .لقد وجدت دائماً الکثیر من المتعۀ فی قراء الکتب القدیمزۀ ،مثلمزا اکتشزفت
السخف الذی یتضمّنه بعضها أیضاً (العزاوی.)146 :۲017 ،
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شکراً هلل یا حافظُ ،خُدا را شُکر! فنحن ال نزالُ أصدقاءَ رغم کزلِ شزیءٍ .دعْهزم یقتلزوا
بعضَهم! الجنراالتُ إلی الکالبِ و القاد ُ إلی الجحزیمِ! لزیکن شزعارُنا ا ن و فزی کزلِ
األوقاتِ :یا شعراءَ العالمِ اتَحدوا! لقد أصبحْنا أقویاءَ فی النهایۀِ (همزان .)111 ،ترجماه:
«شکر خدا ای حافظ! خدا را شکر /.با وجود همه مشکالت همچنان دوسزتیم .بگزذار
تا یکدیگر را بکشند .ژنرالها به سوی سگها و رهبران بهسوی جهنم[ .رهسپارند ؛ اما
باید شعار کنونی و بلکه شعار همیشگی ما این باشد :ای شاعران جهان متحد شزوید.
به یقین در پایان از نیرومندان هستیم».

است که نقش بسزایی در شزکوفایی و پیشزرفت اسزتعدادهای بسزیاری از اندیشزمندان
شرق و غرب دارد؛ بهطوریکه تأثیر آن را نمیتوان انکار کرد» (کیالنی.)5 :19۲۸ ،
نشانهها حاکی است که داستان هزار و یک شب از لحان آداب و رسزوم و فرهنزگ،
ایرانی است.
ریشۀ ایرانی هزار و یک شب عالوه بر مستندات تاریخی این تأیید را نیز با خود دارد
که بسیاری از نیریهپردازان در ایرانیبودن داستان آغازین (قصه بنیادین) و نیزز اصزل
ایرانی برخی داستانها ،اشارات ،آداب و نشانههای محلی آن تردیدی ندارند (طاوسی و
همکاران.)64 :13۸6 ،

العزاوی در قصیده «في مملکة ألف لیلة و لیلة» معتقد است که:
84
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.)41

منیور از «مجسّمهها» نیامیزان آن سیاسزتمدارِ مسزتبدّ عبزدالکریم قاسزم اسزت کزه
حکومتی تقریباً نیامی به وجود آورده بود و نیامیان را در میدانها و خیابانهای شزهرهای
بزرگ برای نیارت و کنترل بر مردم گماشته بود؛ اما بعدها این مستبدّ به زیزر کشزیده و
مجبور میشود با چشمانی اشکبار نیامیزانش را در آغزوش بکشزد و از قزدرت برکنزار
شود .این داستان تنها محمل و انگیزهای برای العزاوی بود که انتقادِ سیاسیش را اینگونه
مطرح کند و به این دلیل آن را به هزار و یک شب تعبیر میکند که هر دو داستان از نیر
جغرافیایی و مکانی در یک مکان اتفاق افتاده است .فاضل العزاوی در واقع خیزال را بزا
واقعیت عجین میسازد .چنین مواردی بسیار دیده میشزود کزه شزاعران و نویسزندگان
برای فرار از سانسور و پیامدهای احتمالی ،زمان و مکان دیگری را (خیالی ،تزاریخی یزا
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هزار و یک شب» در واقع اشارهای به ماجرای سیاسیِ سرزمینهایی است که در عزراق
اتفاق افتاده است« .عراق بعد از انقالب  14تموز  195۸به ظزاهر در سزایۀ شزعارهای
انقالبی تشکیل شده بود .حکومت پادشزاهی از بزین رفزت و بزه جزای آن حکومزت
نیامیان روی کار آمد .نیامیان با شعار دموکراسی ظاهر شدند؛ امزا در واقزع بیشزتر از
حکومت قبلی به خزونریزی و سزلطهطلبزی و زورگزویی ادامزه دادنزد .در رأس ایزن
نیامیان عبدالکریم قاسم و عبدالسالم عارف بودند .آنان در اذهزان عمزومی ،خزود را
قهرمانان واقعی معرفی میکردند .در واقع قهرمانان خیالی بودند که با جهزل و نزادانی
برای رسیدن به قدرت این تصور را در میان مردم بهوجود آوردنزد» (العززاوی:۲003 ،

بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی

ادبی) بهعنوانِ بسترِ وقایعِ اثرِشان قرار دهند؛ ولی در واقع منیورِشان «اینجا و اکنونِ» مدّ
ِنیرِ خودِشان است.

 1-2-2-2شخصیت شهرزاد قصهگو
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شهرزاد شخصیت اصلی و بانوی روایتگر داستانهای هزار و یک است .درباره شخصزیت
شززهرزاد اخززتالفنیرهززایی وجززود دارد« .شززهرزاد همززان شززیرین ،دلززدار و همسززر
خسروپرویز ،شهریار ساسانی است .حدیث عشق خسرو شیرین شناخته همگزان اسزت.
بنابراین افسانه ،خسرو دوم به زنی شیرین نام سخت دل بست و شیرین پس از کشتن
ملکه ایران مریم ،به جایش نشست» (آذر.)1۲0 :13۸7 ،
همچنین دربار این شخصیت داستانی هزار و یک شب گفتزه شزده اسزت« :در ایزن
قصه شهرزاد اولین زن دنیاست کزه منزلزت انسزانی زن را بزیش از فرزنزد زایزی نشزان
می دهد که در آن زن بهعنوان «سزوبژه» (فاعزل شناسزایی یزا شناسزنده) خزود را نشزان
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کان ثمۀًحاکم یحبه تماثیلَه/حتی أَنَّه مأل الشوارعَ و الساحاتِ بها/لتکونَ عینه السزاهر َ
علی شعبِه/و کان الناسُ إذْ یمرونَ بها ینحنون لهَا/و یرفعونَ قبعزاتهِم أحترامزاً/متمتمین
ببضزعِ کلمززاتٍ مبهمزۀً/.و کالعززاد ِ فززی کزلِ أسززبوعٍ تقریباً/کززان الحززاکمُ یخززرجُ إلززی
المدینۀِ/تتبعُزهُ تماثیلَززه الکثیر /لیسززتقبلَ آخزرَ تمثززالٍ لَزهُ/حیثُ کانززا یقفززانِ معزاً علززی
المنصۀِ/مستمِعَینَ إلی النشزیدِ الزوطنی/ثم یسزیرانِ علزی البسزاطِ األحمرِ/مستعرِضَزین
حرسَ الشرفِ/و فی النهایۀِ دائماً /کان یعانقُ تماثیلَ المدینزۀ ِکلَّهزا/و یُوَدِعُهزا بِالزدموعِ
(العزاوی ،۲006 ،ج  .)71 :۲ترجمه :آنجا پادشاهی بود کزه مجسزمههزایش را دوسزت
میداشت /تا جایی که خیابانها و میدانهای شهر را با آن پر کزرد /تزا چشزم بیزدارش
ناظر بر ملتش باشد /و مردم هنگامی که از کنار این مجسمهها میگذشتنند برای آنهزا
خم میشدند و به احترام آنها کالههایشان را برمزیداشزتند /.در حزالی کزه پزارهای از
کلمات مبهم و نامفهوم را به شکل سریع و جویده به زبان میآورنزد و طبزق معمزول
در تمام هفته تقریبا پادشاه بهسوی شهر میرفت و مجسمهها را یکی پس از دیگزری
دنبال میکرد تا به استقبال آخرین مجسمهاش برود در حالی در کنار هزم روی سزکو
ایستاده بودند و به سرود ملی گوش میدادند و سپس روی فرش قرمز راه میرفتند و
محافیان امنیتی همراهیشان کرده بودند و در نهایت همیشه تمام مجسمههای شزهر را
بغل میکرد و با اشک با آنها خدا حافیی میکرد».

می دهد و نقش تاریخی خود را برخالف فرهنگ تبعیض آلود حاکم ایفا میکند» (نزوین و
میرزایی.)15۸ :1390 ،

العزاوی چکامۀ «طیور فی معطف اللیل» شهرزاد را نمزاد امیزد و نشزاط و شزجاع و
تدبیر میپندارد .داستان شهرزاد و شاه دربردارند حکایت زنان و پادشاه است که پادشاه
هر شب یکی از آنها را می کُشد که آخرین نفر نوبت به شهرزاد میرسد که چارهاندیشی
وتدبیرگری او سبب رهایی از تصمیم پادشاه میگردد:

86
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 2-2-2-2سندباد

سندباد یکی از شخصیتهای داستانهای هزار و یک شب بهشمار مزیآیزد .سزندباد در
داستان هزار و یک شب فردی است که با سفرهای دریایی خزود بزا طوفزان حزوادث و
سختیها دست و پنچه نرم میکند و شاهد فراز و فرودهای بسیاری در این سفرها بزوده
است .وی برای رهایی از این مشکالت هزر بزار تزدبیری مزیاندیشزید و خزویش را از
مهلکه نجات میداد « .سندباد یا سنباد در فارسی پهلوی به معنای نیروی اندیشه یا بادی
است که از جانب سند میوزد .سندباد در داستانهای کهن ایرانی و نیز قصههای هززار و
یک شب حضوری پر رنگ دارد .این اسطوره بعزدها بزه سزرزمینهای عربزی و از آنجزا
کشورهای اروپایی راه یافت» (خورشید.)19۸ :۲004 ،
العزاوی در قصید «کل صباح تنهض من نومها» از شخصیت اسزطورهای سزندباد در
داستانهای ایرانی هزار و یک شب یاد مزیکنزد .وی ضزمن بزهتصزویر کشزیدن شزرایط
نابسامان جامعه و شکوه کردن از این فضا و جو به سزربازان غیزور در جنزگ در پشزت
سنگرهای شنی در برابر دشمن اشاره میکند که با رشادتهای فراوان به دفاع از میهنشزان
به پا میخیزند ،شاعر این عزم و اراده را تقدیس مزیکنزد و برخزورد الزم مزیدانزد کزه
احترام آنان را پاس بدارد .همچنین موشزکهای هزوایی کزه از سزوی دشزمن بزه طزرف

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،2شماره،4پاییز و زمستان 1396

86

عندما یسقطُ ظلُّ القافلۀِ/فوقَ منفی المزدنِ المغترِبزۀ /.و تخزبه 1الفزرسُ البیضزاءُ فزی
جوفِ ۲الصحاری/یمنحُ البحرُ المدمّی ساحلَه/کلَّ ما غنته من أجزلِ السکاری/شزهرزادُ
الحلو ُ المکتئبۀُ» (العزاوی ،۲006 ،ج  .)14۲ :1ترجمه :آن هنگام کزه سزایۀ کزاروان بزر
فراز تبعیدگاه غریب نقش میبندد /واسب سزفید در بادیزه یورتمزه مزیزنزد /دریزای
خونین همۀ ترانهها و ترنمهایی را که شهرزاد زیبا و محززون بزرای افزراد سرمسزت،
خوانده به ساحلش پیشکش میدهد.

بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی

میهنش پرتاب میشود ،خاطر او را مکدر میسازد بهگونهای که حتی بزرگان مقاومزت و
پایداری همچون بدرشاکر السیاب از این مصیبت تاب نمیآورد و نیز اسطور سندباد را
نماد شجاعت و شهامت میداند که این بزار سزرزمین العززاوی را بزرای سزفر برگزیزده
است .وی بهدلیل شرایط نابسامان جامعۀ العزاوی قدرت مقابله با مشزکالت را نزدارد و
آنجا را ترک میکنزد .بنزابراین العززاوی ایزن گونزه از بیزان مقاصزد و اهزداف خزویش
بهصورت آشکار خودداری مزیورزد و بزهصزورت ضزمنی و پوشزیده از اسزطورههزا و
شخصیتها برای سخن گفتن از شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه مدد میجوید.

 3-2-2الهامگیری از عارف شهیر ایرانی منصور حالج

حالج ،فارسی األصلی بود که تا شش سالگی به زبان فارسی سخن میگفت؛ اما بعزد
از آن به دلیل مهاجرت این زبان را به دست فراموشی سپرد و بیشزتر بزه زبزان عربزی
مینوشت؛ در واقع عربینویس بود .وی راه نوپایی را برای رسیدن به حق گشود کزه
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منصور حالج از عرفای تراز اول ایرانی است که موفق شد غوغایی در ادب عرفزانی بزه
پا کند و مورد توجه همگان قرار بگیرد« .طبق نیر صوفیان ،حزالج شزهید تمزام عیزاری
است؛ جرمش این بود که اسرار الهی را فاش کرد ،او در حالت خلسزه ،امزا در حضزور
کسانی که این معنا را نمیفهمیدند ،گفته بود :أنا الحق!» (زرین کوب)40 :13۸3 ،
حالج نیز در میان نویسندگان و شاعران عرب جایگاه واالیی دارد بهطوریکه دربار
او گفته شده است:
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هذه هی الحربُ إذاً! /تَسکبُ دمَها فی البصزر ٍ ،مختبئزۀً بزین أشزجارِ النخیزل /خلزف
أکیاسِ الرملِ فی الخنادقِ الغارقۀِ فی الماءِ /فیما السفنُ جانحۀٌ فی الشزطِّ تُرعِزدُ عبزره
المدافع /فیما الطائراتُ ترشه السمَ فوقَ التاریخِ /و تمثالُ بدر شزاکر السزیاب یرتجزفُ
وحیداً مذعوراً /فیما السندبادُ یغادرُ جزیرتَه إلی بحرِ الیلمزاتِ (العززاوی ،۲006 ،ج :1
 .)417ترجمه :این همان جنگ است! /خونش(هالکت و نابودی) را در بصره میریزد
در حالی که میان درختان نخل پنهان شده /پشت کیسههای شنی غرق شده در آب در
سنگرها  /در حالیکه کشتیها در ساحل پهلو گرفتهاند و مدافعین را مزیترسزانند /در
حالیکه هواپیماها سم روی تزاریخ مزیپاشزند /بزهگونزهای بزدر شاکرالسزیاب تنهزا و
وحشتزده شده است /در آنچه سندباد سفرهایش را از جزیزرهاش بزهسزوی دریزای
تاریکیها ترک میکند.

انگیز مناسبی را برای ترویج فرهنگ دفاع از جوهر اسالم فراهم کرد (محمد عبزاس،
بیتا.)5۸ :
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آهٍ ،ال تَغلِقْ عینیکَ أبداً /أنتَ یا طفلَنا المُعَلقَ علی شزجر ِجزوزٍ هنزاک /فزالی یمینِزکَ
یقفُ الحلاجُ ،متکِئاً علی نخلتِه ،تلعقُ من دمِه الطیور /و إلی شمالِک ینهضُ الراعی من
غفوتِززه ،عائززداً إلززی الحقززولِ (العزززاوی ،۲006 ،ج  .)414 :1ترجمااه :افسززوس ،هرگززز
چشمانت را نبند /تو ای کودکی ما آنجا که بر درخزت گزردو آویزانزی /هنگزامی کزه
حالج ایستاده و بر روی درخت خرمایش تکیه زده ،بخت و اقبال من نیک اسزت /از
خونش پرندگان آویزان میشوند /و سمت چپ تو ،چوپزان از خزوابش برمزیخیززد،
زمانی که از کشتزارها برمیگردد.

العزاوی در جایی دیگر در قصید «لنخرج إلی الشوارع» به آیند روشن و درخشزان
سرزمینش امیدوار است بهطوری که خورشید را نماد امید و نشاط در جامعه میداند کزه
پیروزی نهایی را به ارمغان میآورد .نیز در ادامه ،منصور حالج عزارف ایرانزی را نمونزۀ
انسان آزادیخواه و شهید راه حق و معرفت معرفی میکند که وی برای دفاع از عقایزد و
آرمانهای خویش کوتاهی نکرد و ساکت ننشست؛ در واقع شاعر او را الگزو خزود قزرار
میدهد تا برای رسیدن به اهدافش از هیچ تالشی فرونگذارد.
ک طزائر ً
س حزدائق /أبکزی إذ ال أملز ُ
ف للشزم ِ
ب إسمی فی أسفا ِر الرمزل /أرصز ُ
أکت ُ
أصعدُها فی نزهاتی /ألغادرَ نفسی نحو الجنۀ /.فی هزذا الزوطنِ المقفزرِ مثزل قزواربَ
مقتولۀ /أطرقُ أبواباً ،أبحثُ عن جثۀِ جیل /عن شهداءِ حلفاء /عن وجِه صدیقی العائزدِ
من سجنِ السلمان /عن صورتِ الحالج الواقفِ فی مستشفی السل /یحزرسُ أمزراضَ
الفالحین /أبحثُ عن حریۀِ(همان .)۲4 ،ترجمه :نام خود را در سفرهای شنی به رشزته
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حالج شاعر و عارف ایرانی نمونۀ بارز ایثزار و مقاومزت در برابزر آرمانهزا و عقایزد
واالیش بود که شاعر عراقی او را نماد آزادی و رهایی از تعلقات و قیدوبندهای دینزوی
میداند .بر این اساس العزاوی در چند قصید خویش از او یاد میکند.
شاعر در سرود «کل صباح تنهض من نومها» به سرنوشت منصور حالج اشزاره دارد
که در نهایت خون ریخته شد او خوراک حیوانات شده است و به خواننزدگان توصزیه
میکند که نباید هرگز چشمانشان را به روی حقیقت ببندند؛ چرا که حالج با مقاومت و
پایداری خویش اثبات کرد که برای رسیدن به مقاصد و سختیها باید از تعلقزات مزادی
گذر کرد .وی با فریاد مشهور «أنا الحق» به درستبودن راه خود پافشاری کرد:

بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی

تحریر درمیآوردم /برای خورشید باغهایی را سنگ فرش مزیکزنم /بزه سزبب اینکزه
بالهایی ندارم که با آن به دوردستها پرواز کنم ،گریه میکنم / .تزا خزود را بزه سزمت
بهشت سوق دهم /در این وطن (متروکزه) خزالی شزده بسزان قایقهزای کشزته شزده/
درهایی را میکوبم ،از جسد نسل سخن میگویم /از شهیدان هزمپیمزان /از صزورت
برگشزتۀ دوسزتم از زنزدان سزلمان /از صزورت حزالج ایسزتاده در بیمارسزتان سزل/
بیماریهای کشاورزان را پاسداری میکند /از آزادی سخن میگویم.
 4-2-2نقل نام شهرهای ایران

فِی سُوقِ الوَرَاقِین وَقَفتُ ،رَأیتُ نیویورکَ مخبأ ً فِی قُنَینزۀٍ /وَالموجزۀُ تَکتُزبُ یَومیّاتِهَزا
مقتنصۀً نَسِیمَ البَحرِ/مُوسکُوفیُون مِن أَواسطِ آسیا یَعبُرُونَ شِیراز إِلَزی وَطَنِزی(العززاوی،
 ،۲006ج .)۲7 :1ترجمه :در بازار کاغذ فروشان ایستادم .نیویورک را در بطری پنهزان
شده دیدم /.موج در حالی که نسیم دریایی را در آغوش کشیده اسزت ،خزاطراتش را
مینگارد (می نویسد)  /نقاشزهای ارمنزی از میانزه آسزیا از شزیراز تزا سزرزمینم عبزور
میکردند (میکنند).

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

شاعر در قصیده «کل صباح تنهض من نومها» بیان میکند جنگ از گذشزته تزا حزال
وجود داشته است و ادامه دارد و بهمنیور اشاره بزه جنزگهزای کُهَزن ،یکزی بزارزترین
جنگهای گذشته (قادسیه) را یاد میکنزد .وی بزه اوضزاع و شزرایط نابسزامان کشزورش
اشاره میکند؛ هم چنین به دوران جنگ در ایران عزیزمان در اقصزی نقزاط کشزور ماننزد
اصفهان ،قم و تهران میپردازد که آن زمان مورد هجوم دشزمنان و بیگانزان قزرار گرفتزه
بوده؛ آن زمان که بمباران هوایی سراسر سرزمینمان را فرا گرفتزه بزود .در واقزع ارتبزاط
عمیقی میان این شهرها با سرزمین خود به وجود میآورد و نوعی احساس همدردی در
این شهرها با وطن خود مییابد؛ در عین حال به آیند روشن و پیروزی نزدیک امیزدوار
است:
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العزاوی در قصیده «کاتدرائیة العصافیر» عالوه بر اینکه به نبود بیان و سلب حقوق بشر
در سازمان ملل نیویورک گوشه چشمی میزند به توریستهای ارمنی که به شهر شزیراز
سفر کرده ،و مجذوب زیباییها آن شدهاند ،اشاره میکنزد؛ چزرا کزه آنزان شزیراز را مهزد
تمدن و فرهنگ می دانند .شاید دلیل آن هم به این برگردد که آرامگاه بزرگترین شزاعران
ایرانی ،سعدی و حافظ در آن شهر است.

هَذِهِ هِیَ الحَربُ إذا/:کُلُّ شَیءٍ عَلَی مَا یُرامُ/الصواریخُ تَقصِفُ المدُنَ وَالطزائراتُ تزودِّعُ
الغیوم/ال شیءَ سوی جُثۀٍ تکبرُ/تمتده ما بین کرکوک و أصفهان/ما بینَ بغداد و قام/مزا
بینَ أربیل و طهران/ما بین الززمنِ و الزمن/مزا بزین الزدمِ و الزدم/کُلُّ شزیءٍ علزی مزا
یُرام(همان .)4۲1 :ترجمه :این همان جنگ است .آن هنگام که همه چیز بر وفق مزراد
است .موشکها شهرها را بمباران می کنند و هواپیماها با ابرها وداع گویند .چیزی جزز
الشهای که در حال بزرگشدن است نیست که در میان اصفهان و کرکوک ادامه مزی-
یابد .در میان بغداد و قم /میان اربیل و تهزران /و میزان زمزان و زمزان /میزان خزون و
خون /همه چیز رو به راه است.
 5-2-2واژگان معرب در اشعار العزاوی
90


90

واژگان بسیاری از جمله فارسی و ترکی وارد زبان عربی شده که سزهم در آمیختگزی
زبان فارسی بیشتر است و بزه قبیلزههزای همسزایه محزدود نیسزت؛ بلکزه بزه قبایزل
دوردست هم گسترش یافته و این نشاندهند تأثیر انکارناپذیر زبان فارسی بر زبانهای
دیگر است (أدّی شیر.)141 :19۸۸ ،

آذرنوش در زمینۀ وامگیری از واژگان فارسی اینگونه مینویسد:
ایرانیان اگرچه از زبانهای سامی گوناگون ،کلمات بسزیاری وام گرفتنزد امزا بزه زبزان
اعراب بادیهنشین چندان نیاز نداشتند و از آنجا میتوان باور کرد که کلمات عربی بزه
زبان پهلوی راهی نیافته بود؛ در عوض واژههزای فارسزی بزه سزبب اخزتالف سزطح
فرهنگی نفوذ گستردهای در جهان عرب یافته بود (.)160 :1375

کلمات معرب در اشعار العزاوی بهوفور دیده میشود؛ به همین دلیل ذکر همگزی آن
در این مقاله مقدور نیست .بنابراین به بیان چند مورد اکتفا میشود:
 1-5-2-2بستان

«بُستان گلزار و گلستان را گویند و مخفف بوستان هم هست بالضم ،معزرب بوسزتان از
منتخب و در سراج اللغات نوشته که لفظ فارسی است مرکب از کلمۀ بُست بالضزم کزه
به معنی گلزار و جایی که میو خوشزبو در آن باشزد و الزف و نزون زائزد مثزل شزاد و
شادان» (دهخزدا .)19 :1345 ،همچنین دربار اصل این واژه آمده است« :اصل واژ بسزتان،
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کلماتی از زبان فارسی به دایر واژگان زبان عربی راه یافته و در قالزب و شزکل معزرب
در آمده است.

بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی

فارسی محض است که بوی خوش یا شمیم دلانگیز را گویند؛ همچنین به معنای محزل
پرورش و رشد درختان و گلها و گیاهان استفاده میشود» (أدّی شیر.)۲۲ :19۸۸ ،
العزاوی در قصیده «العزین» ضزمن اسزتفاده از واژ معزرب بسزتان از واژ العزین در
معناهای مختلف از جمله حقیقی و مجازی استفاده کرده است .شاعر مرگ را به موجود
زندهای قیاس میکند که چشم دارد و با چشمان جاسوسوارش ما را تحتنیر میگیزرد
تا در اجل مسمی قبض روح کند .واژ «عین» آن هنگام که در مورد مرگ بهکار مزیرود
به معنای چشم (عضوی از بدن) است ،هنگامی که لفظ رصدکردن ذکر میکنزد ،منیزور
وی جاسوس است .در واقع در اینجا مجاز به عالقۀ جزئیه آمده است؛ چون چشم جزء
اصلی و کاربردی بدن جاسوس بهشمار میآید و او با چشزم ،افزراد را تعقیزب و دنبزال
میکند .بر این اساس به قرینۀ ترصد پی میبریم که در اینجا عزین بزه معنزای جاسزوس
است:

 2-5-2-2دیباج
دیباج معرب دیبا و به جامهای ازجنس حریر که آن را مزیپوشزند  ،گفتزه مزیشزود.
هم چنین نقل شده که دیبا در فارسی مرکب از دیو یعنی جن و از باف یعنی بافزت و
دوخت است و نیز عرب دربار آن گفته :دَبَزجَ یعنزی نقزش بسزت و زینزت یافزت و
دیباجه متفاوت از ،و در حقیقت سریانی است» (أدّی شیر.)60 :19۸۸ ،

تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (آل عمران )169 /ترجمه:
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فاضل العزاوی در سرود «الموت من فرط الخلود» شهیدان راه وطن را آن هنگام که
در میدان نبرد جان خویش را تقدیم وطن میکنند ،میستاید .وی معتقزد اسزت آنهزا بزا
مرگشان جاودانگی و واالیی در دلِ مردم بهجا گذاشتند و همواره در بین مردمانش زنده
هستند .در حقیقت شاعر در این قسمت از این آیۀ قرآن کریم اقتباس نموده اسزت :وَلَاا
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عینُ الموتِ الحیوانِ تُضیءُ و تبرقُ مثل نهارٍ/یجلسُ فوقَ صزخورٍ نائیزۀٍ/مثل لصزوصٍ
ینتیرون لصوصاً فی لیل/.عینٌ سوداءُ علی کفِّ/تترصَّدُنا/عینٌ فی فکی ذئب/یعدو فزی
بستانِ ورود/ندخلُه یوماً مُغتربین (العززاوی ،۲006 ،ج  .)335 :1ترجماه :چشزمِ مزرگ
موجود زنده بسان روز میدرخشد /در حالی که بزاالی صزخرههزای دور مزینشزیند/
همچون دزدهایی منتیر در شب منتیر دزدهای دیگزری هسزتند /چشزم سزیاهی کزه
جاسوسوارانه از ما مراقبت میکند /چشمی که در میانۀ آروارههای گزرگ قزرار دارد/
در با گلها ،میدَود /روزی در حالی که غریب هستیم ،وارد آن میشویم.
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«هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده انزد مزرده مپنزدار بلکزه زنزده انزد کزه نززد
پروردگارشان روزى داده مىشوند ».تا جایی که باید کفن آنها از پارچه ابریشمی باشزد؛
چرا که آنان بسیار پاک و مقدس ،و سزاوار نیکوترین رفتزار هسزتند؛ هزمچنزین معتقزد
است که شاعران باید همواره نام و یاد شهدا را در اشعارشان زنده نگهدارند.
من سوءِ حظِ الخالدینَ/أنهم یموتونَ أیضاً/لِذلکَ شیَّدْتُ لِنفسی فی قریِتی الواقعۀِ علی
ل قب ٍر أتمزد ُد فیزه مطمئنزا ًعلزی راحتی/فزی ذاکزر ِاألجیزا ِل القادمۀِ/فرشزتۀُ
البحرِ/أجم َ
بطنافسَ من دیباجٍ صینیٍّ/و حَولْتُه إلی مُتحفٍ مألتُه بآثاری الکاملۀِ/یحرسَه تمثالٌ مزن
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 3-5-2-2القرنفل

شاعر در سرودهای با نام «قضیۀ هاملت» از واژه القرنفل که ریشزه فارسزی دارد اسزتفاده
میکند « .اصل واژه سانسکریت است کزه از طریزق فارسزی بزه عربزی راه یافتزه اسزت»
(ثعالبی.)۲۸۲ :1999 ،

در این قصیده شاعر با اشاره به داستان هملت ،که پزدرش را از دسزت داد ،خزود را
بسان هملت میپندارد آن هنگام از وطن خویش دور شد و در غربت بهسر میبرد و در
تبعیدگاه درمانده شد و برای سرزمینش زانوی غم در بغل گرفزت و همزواره دریزایی از
اشک در چشمانش برای کشور خویش روانه میکند:
إرفعْ یداً للموتِ و اشزرعْ رمحَزک المنسزیَّ/نحوَ البزاب/و اطعزنْ بزال رحمۀ/لیشزربَ
الغبززارُمِن عُیونِززک العتمزۀَ/و یُزدهزرَ القرنفاال المنفزیُ فززی الصززحراء/لتلبسَ الجریمزۀُ
السوداء/قمیصَززها المغسززولَ بالدموع/قمیصَززها األبززیض (العزززاوی ،۲006 ،ج .)10۲ :1
ترجمه :دستی را برای مرگ باال ببر و نیز فراموش شدهات را بِکَش(از نیزام درآور)/
به سمت در /و بدون عطوفت و مهربزانی نیززه را پرتزان کزن /تزا غبزار از چشزمان
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رُخامٍ یشبهنی/أوقفتُه فی البابِ (العزاوی ،۲006 ،ج  .)447 :۲ترجمه :بهخاطر بزداقبالی
زندگان /همانا آنان نیز میمیرند /بدینخاطر برای خزودم در روسزتای واقزع در کنزار
دریا زیباترین قبر را ساختم /که در آن با اطمینان استراحت کنم /در یاد بزود نسزلهای
آینده /آن را با فرشهایی از جنس ابریشزم چینزی مفزروش کزردم /و آن را بزه مزوزه
تبدیل کردم و از آثار کامل خودم پُرش کردم /مجسزمهای از جزنس مرمزر کزه شزبیه
خودم است در رأس آن قرار دارد ،از آن پاسزداری مزیکنزد /آن را بزر در آن نصزب
کردم.

بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی

تاریکت بنوشد /و گل میخک تبعید شده در صحرا شکوفه دهد /تا لغزشهای مزالت-
بار پیراهن شسته شده و لباس سفیدش را با اشکها بپوشد.
 4-5-2-2الزنابق

«زنبق معرب ژیوه یا جیوه است که اصل آن پهلوی بوده است» (رشیدی .)56 :1337 ،شاعر
در قصیده «نزهۀ المحارب» واژه فارسی الزنابق را بهکار برده است .وی در این سزروده،
عرب بودن خویش را مایۀ سزرافرازی و مباهزات خزویش مزیپنزدارد و از اینکزه مزورد
کملطفی و بیمهری در جامعه قرارگرفتزه و غریزب و دو افتزاده شزده ،بسزیار دلتنزگ و
اندوهگین است:
لِتُقبِّلْ جَبیتی الزنابق وَلِتقربْ مِن هِتَافِی الغیومُ/فَأنَزا العَرَبزیه الَّزذی قَتَلُزوهُ هُنالِزکَ بَزینَ

 5-5-2-2األرجوان

«ارجوان معرب ارغوان به درختزی گفتزه شزده اسزت کزه ایرانیزان از دمکزرد آن بزرای
نوشیدن استفاده میکردند و نیز به رنگ سرخ هم اطالق میشود؛ همچنزین در صزورت
سوزاندن شاخۀ آن برای رشد موها مفید است» (أدّی شیر.)۸ :19۸۸ ،
العزاوی در سزرود «کزل صزباح تزنهض الحزرب مزن نومهزا» بزه دوران اسزارت و
زندانیشدن خود در ارودگاه اشاره میکند که در آن هیچ راه گریززی نمزییابزد و تمزام
راهها بر او بسته شده است .وی مأموران سنگدل و خشن زندان را بزه گزرگایزی ماننزد
میکند که برای تصاحبکردن او در کمین نشستهاند؛ همچنین خونهزایی را کزه در ایزن
راه ریخته میشود ،بسان گلهای ارغوان در زیبایی میپندارد و اینچنین شزاعر ایزن واژ
معرب ارجوان را بهکار برده است:
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کشیدن خونها میپردازند /به چشمانم خیره میشوند و میخندند /نهضزتی غزمانگیزز
باالی خون ارغوانگونۀ من طلوع میکند.
 6-5-2-2عسکر

«العسکر معرب کلمۀ لشکر در فارسی و همچنین در آرامی و یونیانی هم اینگونزه بزوده
است» (أدّی شیر.)114 :19۸۸ ،
شاعر عراقی در این سروده میان پرندگان و سربازان میهن تشبیه برقرار کرده است و
تفاوت اساسی سربازان را با این کبوتران در این میداند که آنزان هزدفی واالتزر از ایزن
کبوتران دارند و در رسیدن به آرمانها و خواستههایشان ایستادگی و ابرام میورزند:
94
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 7-5-2-2النرجس

«عربی شده «نرگس» است و در پهلوی «نرگیس» بزوده اسزت (فزرهوشزی .)395 :13۸1 ،در
باب واژ نرجس گفته شده« :بر وزن فعلل در شعر قدیم بوده اسزت .در واقزع اصزل آن
فارسی (نَرکِس ،به فتح نون و کسر کاف) بوده و به معنای گل مشهور خوشبوی است؛
همچنین در اسطورههای یونانی نام جوانی بوده است» (الجوالیقی.)606 :1990،
العزاوی در قصیدهای با نام «قتیل منذ العام  »1914از واژه نرجس اسزتفاده کزرده کزه
عربی شده واژ فارسی نرگس است .در این سروده به توصیف زمان جنگ جهزانی اول
در عراق میپردازد؛ آن زمان که انگلستان کشور عراق را به اشغال خود درآورد و باعزث
ویرانی و نابودی کشور شد .وی رزمند میدان نبرد را توصیف میکند که زخمی شده و
خواستار کمک از دوستان خویش اسزت؛ امزا دریغزا! دوسزتانی بزرایش بزاقی نمانزده و
خونش بر روی زمین ریخته شده تا جایی که از خون این شهید وطن و همراهانش ،الله
و نرگس دمیده شده است.
کان الفارسُ یمضی فی نارِ الحرب .و فی السهلِ ثالثۀُ فُرسانٍ یضطجعونَ علی العُشْبِ،
و فوق الصخر ِ مدفعُ رشاشٍ متروکٍ و أمام الشمسِ تُحَلِّقُ خمسُ حماماتٍ مُبتهجات.
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من قار ٍ/تتحرک باتجاه الحبِ/یخرج شعب عسکریٌّ بورد ٍ/و یعبرُ أغباشا منحدر ً مزن
تلٍ/إذْ یمکن للسابلۀ أن یروا أسرابَ عصافیرَ/تَحلقُ فوقَ سزاقیۀٍ (العززاوی ،۲006 ،ج :1
 .)50ترجمه :از قارهای /به سمت عشق حرکت میکند /ملتی نیامی بزا گلزی خزارج
میشوند /و از تاریکیهای سرازیری تپهای عبور مزیکنزد /آن هنگزام کزه رهگزذران
میتوانند دستههای گنجشکان را ببینند /که بر فراز نهر آب پرواز میکنند.

بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی

قال الفارس «إنی أَنْزفُ» .لم یَسْمَعْهُ رِفاقُه .کان یَشُدُ أصابِعَه فوق الجُرْحِ قریباً من قلبِزه
و الدمُ یدلقُ فوق األرضِ فتزهرُ باالنرجس (العززاوی ،۲006 ،ج  .)۲93 :1ترجماه :آن
سوارکار [قهرمان جنگجو در آتش جنگ پیش میرفزت /و در دشزت سزه سزوارکار
روی علفها دراز کشیده بودند /و بر فراز صخره تیربزاری رهزا شزده بزود و در برابزر
خورشید پنج کبوتر سرمست اوج میگرفتند /.آن سوارکار گفت :از بدنم خزون مزی-
ریزد؛ همراهانش ،نشنیدند /انگشتانش را روی زخمِ نزدیزک قلزبش فشزار مزیداد /و
خون بر زمین میریخت و گل نرگس شکوفه میکرد.
 8-5-2-2فندق

في فندقٍ زیا ینسي المستشرقُ/زوجتَه ،یشربُ في البارِ نبیذَ التفاحِ/معتمراً قبعةً من قاٍ
حائل/یَضْطهدُ الصیفُ أجاثا ًکریستي تکتبُ عن بابلَ/.قصتَها البولیسیة/في الفصلِ الثالاِِ
ملهي األوبرج( 4العزاوی ،۲006 ،ج  .)63 :1ترجمه :در هتل زیا [ نام هتل آن مستشرق
[خاورشناس همسرش را از یزاد مزیبزرد  /و در مشزروب فروشزی [یزا در قسزمت
مخصوص شرب خمر شراب سیب سر مینوشد /در حالی که کالهزی حصزیری [از
پوست خرما بهسر دارد /.تابستان آگاتا کریسزتی را در مضزیقه قزرار مزیدهزد /و او
دربار بابل دست به نگارش میزند /داستان پلیسزیاش /در پزرده سزوم از نمایشزنامۀ
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فندق« :این واژه در پهلوی پوندیک بوده و در بندهشن آمده است» (بهار .)14۲ :1۲45 ،و
در لغتنامه دهخدا در تعریف فندق گفته شده است« :کاروانسرا .جمع فنادق،
مهمانخانه ،هتل» (دهخدا.)3۲6 :1341 ،
3
العزاوی با الهزامگیری از داسزتانهای آگاتزا کریسزتی بزه بیزان اوضزاع فعلزی خزود
می پردازد؛ زیرا داستانهای این نویسنده بیشتر اجتماعی بوده است .یکی از الهامگیریهزای
شاعر هنگام مراسمی است که در آن همه با هم خوب بودند و در صلح و صزفا بزهسزر
میبردند که این را در بیشتر داستانهای کریستی مزییزابیم .کریسزتی عزالوه بزر نوشزتن
داستانهای عاشقانه به نویسندگی داستانهای جنایی معروف است .شاعر در ادامۀ قصزیده
به آنها استناد ،و بیان میکند که در آن افراد شجاع و وارسزته طعمزۀ ظلزم و سزتم قزرار
می گیرند و افراد دزد در مستی بهسر میبرند و این حزاکی از اوضزاع ناسزالم حزاکم بزر
جامعه است .شاعر ضمن ذکر این داستان از واژ معزرب شزده «فنزدق» اسزتفاده کزرده
است:

کمدی اشتباهات [کومیدیا االخطا اثر شکسپیر  ،همۀ قهرمانان به رنج میافتند ،آن دزد
میمیرد .متکدیان بغداد در میکد اوبرژ [ملهی= میکده یا مرکز لهو و لعب و عزیش و
نوش رقص را فرا میگیرند.
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 .3نتیجه
 .1اشعار فاضل العزاوی ،شاعر معاصر عراقزی ماالمزال از فرهنزگ ایرانزی اسزت کزه از
بارزترین نشانههای آن برشمردن نام شاعران ایرانی نییر خیام ،سعدی ،حافظ و مولزوی
است .العزاوی نیز با کنجکاوی تمام اشعار آنان را مطالعه کرده و از آنزان تزأثیر پذیرفتزه
است بهگونهای گاهی چندین بیت از اشعار آنها را به زبان فارسی در دیزوان خزود نقزل
میکند.
 .۲طبق مکاتباتی که با شاعر انجزام شزد از علزت تأثیرپزذیری از فرهنزگ ایرانزی از
ایشان پرسیده شد ،ایشان ،فرمودند همانطور که گوته در نوشتۀ خود بزا عنزوان «دیزوان
شرقی» در باب حافظ سزروده و از او الهزام گرفتزه .،وی نیزز از حزافظ شزیرازی تزأثیر
پذیرفته است و همچنین با خیام نیشابوری از طریق ترجمه انگلیسی فیتزز جرالزد و نیزز
ترجمه عربی احمزد الصزافی النجفزی آشزنا و از مطالعزه آنهزا شزگفتزده شزده اسزت.
منطق الطیر عطار را مطالعه کرده و به دیوان عربی «بستان الزهور» سزعدی شزیرازی هزم
نیری داشته است؛ اما در رابطه با شاعران عصر جدید هیچگونه معلوماتی ندارد که دلیل
آن را اینگونه تشریح کرد که اشعارشان تاکنون ترجمه نشده است.
 .3العزاوی عالوه بر آوردن نام برجسزتهتزرین شزعرای فارسزی زبزان و حتزی ذکزر
گزیدهای از اشعار آنها بازتاب مضمونهای فرهنگ ایرانی را در اشزعارش بزه ایزن شزرح
ذکر کرده و از آنها تزأثیر پذیرفتزه اسزت -۲:داسزتان هززار و یزک شزب :بزه مهمتزرین
اسطورههای ایرانی آن شهرزاد و سندباد اشاره میکنزد  -۲الهزامگیری از عزارف ایرانزی
منصور حالج -3ذکر نام شهرهای ایران  -4استفاده از کلمات معرب فارسی در اشعار
 .4العزاوی به دلیل اوضاع و شرایط نامساعد و خفقزان سیاسزی جامعزه از بزیپزرده
سخن گفتن عاجز است .بنزابراین بزرای بیزان رخزدادها و حزوادث اجتمزاع از نمادهزا،
اسطورهها و شخصیتها بهصورت پوشیده و رمزگونه یاری میطلبزد تزا ایزنگونزه هزم
هدف خود را به مخاطب القا کنزد و هزم خزود را از پیامزدها و محرومیتهزای احتمزالی
مصون بدارد.

بازتاب فرهنگ ایرانی در شعر فاضل العزاوی
مضامین فرهنگ
ایرانی در شعر
فاضل العزاوی
الهامگیریازعارف
شهیرایرانی
منصور حالج

نقلنمودن
نام شهرهای
ایران

واژگان معرب
فارسی در اشعار
الغزاوی
شهیرایرانی
منصور حالج

شیراز

بستان

اصفهان

دیباج

قم

القرنقل
الزنابق
األرجوان

هزار و یک شب

شهرزاد
قصهگو

اسامی شاعران
نامی ایران

سندباد

خیام نیشابوری
مولوی
سعدی شیرازی
حافظ شیرازی

فندق

النرجس

پینوشتها
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.1تخبب و اختَبَ :یورغه رفتن (چهار پا) ،یورتمه رفتن.
 .۲فی جوف :در درون ،در داخل ،در شکم ،در میان.
« .3آگاتا کریستی (:)Agatha Mary Clarissa Miller
«آگاتامری کالریسا میلر ،در سال  1۸90متولد شد .پدرش آمریکایی و مادرش انگلیسی بود .دوران
طفولیت دون شایر گذشت .این منطقه بعدها مرکز وقوع حزوادث و رویزدادهای مختلفزی شزد کزه در
بسیاری از داستانهای او به دفعات آمده است .وی به بزرگترین رماننویس پلیسی مشهور شد البته وی
قبل از نگارش و خلق نخستین اثرش مرتباً با خواهرش بگو مگو داشت و به خواهرش میگفت :داستان
پلیسی آن گونه که به نیر میرسد ،مشکل نیست! همچنین دو شخصیت برجستۀ ادبیات پلیسی ،کارگزاه
هرکول پوآرو و دوشیزه جین مارپل بوجود آورد( «.کریستی)5 :1373 ،
.4أوبرژ( :)Aubergeاوبرژ در اواسط قرن نوزدهم در جاده اصلی منتهی به شهر پونتوآز جهت استفاده
به عنوان خانه ساخته شد .قسمتهای مختلف ساختمانهای اولیه شامل دیوار کامل قرن هیجدهمی با
اوبرژ ترکیب شدند .اوبرژ بطرز ایدهآلی در جلو ورودی شهر قرار گرفته است .دختر آقای لور مزال
اصلی از قرار گرفتن در مرکز استفاده کرد تا خرده فروشی شراب راه بیندازد.
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