
 

 

 بررسی تطبيقی نوستالژی در اشعار ايليا ابوماضی و منوچهر آتشی

 حسن قربانی حُسنارودیم . ،6محمودرضا توکلی محمدی .1

 ، ايرانقم، قم استاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه ـ1
 ، ايرانخوارزمی، تهراندانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه  ـ6

 (14/96/1317پذيرش: تاري   ؛69/99/1312 :فتتاري  دريا)
 چکيده

ها نسبت بـه وطـن و گذشـته و حسـرت      نوستالژی يا غم غربت در واقع، به حس دلتنگی انسان
اسـت.   ، حالتی آرمانی به خود گرفتـه شود که در حال حاضرِ شاعر خوردن بر شرايط پيشين اطالق می

داننـد کـه گـاهی در غمگينـی و      شناسان نوستالژی را يک حالت هيجانی انگيزشی پيچيده مـی  روان
يابـد.   تمايل بازگشت به وطن و گاهی در درماندگی ناشی از تفکر دربارۀ آن )وطن يا منزل( نمود می

از وطن در ايجاد اين حس تأثير بسـزايی  اوضاع سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فقر، مهاجرت و دوری 
دارد. ايليا ابوماضی شاعر معاصر عرب و منوچهر آتشی، شـاعر معاصـر ايرانـی، در زنـدگی فـردی و      

هـای مختلـف    های مشترکی دارند که باعث ظهور و بروز جلوه ها و دغدغه اجتماعی خود دردها، رنج
در نظر گرفتن اين نکته، درصدد است تا به  است. پژوهش پيش رو با ها شده نوستالژيک در اشعار آن

ای، به بررسی تطبيقی نمودهای نوستالژی در شـعر ايـن    ـ تحليلی و به روش کتابخانه شيوۀ توصيفی
هـا و   ها، همانندی دو شاعر معاصر بپردازد و ضمن ارائۀ ابياتی در هر موضوع از دو شاعر و تطبيق آن

غربت مکانی، غربت زمـانی، غربـت اجتمـاعی،    بيان نمايد.  های دو شاعر را در اين زمينه ناهمانندی
از جمله نمودهای نوستالژيک بود که در اشعار دو شاعر مورد مطالعه غربت روحی، غربت عاطفی و... 

 و تطبيق قرار گرفت و نتايج حاصل از آن در پايان مقاله ارائه شد.

 ت روحی، دوری از وطن.نوستالژی، ايليا ابوماضی، منوچهر آتشی، غرب :ها واژهکليد
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 . مقدمه1

اسـت و مـورد    ای در دنيـای ادبيـات رخ نمـوده    عنوان پديده اگرچه نوستالژی اکنون به
شناسی بـود   گيرد، اما در اصل يک اصطالح پزشکی و متعلق به علم روان بررسی قرار می

به علـت  شد که  و به حالتی از درماندگی يا نوعی از اختالل و نابسامانی فکری اطالق می
اسـت، بـه    جدايی جسمی يا روحی از محيطی که شخص به آن خو گرفته و عادت کـرده 

به عبارت ديگر، نوسـتالژی يـک حالـت هيجـانی، انگيزشـی و شـناختی       »آيد و  وجود می
پيچيده است که حاکی از غمگينی، تمايل بازگشت به خانـه و درمانـدگی ناشـی از تفکـر     

های آشنا را  مقابل جدايی از افراد مورد عالقه و مکانهايی در  دربارۀ خانه است و واکنش
هاست درونمايۀ  های نوستالژيک قرن ( جلوه39: 1313گيرد )ر.ک؛ روشنفکر،  نيز در بر می

ای فرانسوی است که از  واژه Nostalgiaاست.  آثار ادبی بسياری را به خود اختصاص داده
 «درد و رنـج »بـه معنـای    Algiaو « برگشت بـه خانـه  »به معنای  nostosدو کلمۀ يونانی 

« حسرت گذشته، احسـاس غربـت، غـم غربـت    »است. اين اصطالح به معنای  گرفته شده
ــاطنی،  ــيهن و درد دوری از وطــن»( و 976: 1399)ب ــان، « دلتنگــی از دوری از م )زمردي
فراق، درد دوری، درد جدايی، احساس غربت، غم غربت، حسرت گذشـته،  »( و 79: 1373

تـوان گفـت نوسـتالژی     اسـت. مـی   ( آمـده 31ـ39: 4 ج ،1399پور،  )آريان« تهآرزوی گذش
ها و شکايت از زمان حال در تقابل با گذشته است. از عوامل ايجـاد   حسرتِ از دست رفته
توان بدين موارد اشاره کرد. از دست دادن اعضای خانواده يا عزيزی  نوستالژی در فرد می

شود، تبعيد و حسرت بر گذشته کـه عامـل گلـه و     یکه باعث گريستن و مرثيه خواندن م
گردد، اين مسئله ناشی از آن است که شاعر در دورۀ پيشين در  شکايت از اوضاع زمان می

زيست و يادآوری خـاطرات دوران کـودکی و نوجـوانی، غـم و درد پيـری و       شادکامی می
: 1392شـريفيان،  انديشيدن به مرگ و ساير مواردی که جنبۀ روحی و روانی دارد )ر.ک؛ 

 (.76ـ96



 71 /1317 بهار، 11، شمارۀ 4سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

 های پژوهش . پرسش6
هـای نوسـتالژيک در اشـعار ايليـا ابوماضـی و       پژوهش حاضر به بررسی تطبيقی جلوه

 منوچهر آتشی اختصاص دارد و در اين راستا تالش دارد تا به دو پرسش زير پاس  دهد:
اصـلی   های نوستالژيک در اشعار ابوماضی و آتشی بـر چـه   . چگونگی ورود درونمايه1

 استوار است؟
 های نوستالژيک در شعر هر دو شاعر کدام است؟ . بارقه6

 های پژوهش . فرضيه3
 شود: های پژوهش حاضر نيز بدين گونه بيان می فرضيه

. هر دو شاعر با توجه به شرايط خاص زندگی خود، بـه سـمت و سـويی در جريـان     1
ود مضـامين نوسـتالژيک بـه    شعری خويش تمايل دارند که خواسته يا ناخواسته باعث ور

احساسی عميق و صدق عاطفـه   اند، و اشعاری که در اين زمينه سروده است شعر وی شده
 زند. ها موج می در آن
هـا، احتمـال وجـود     بينـی خـاص آن   . با توجه به شرايط زنـدگی دو شـاعر و جهـان   6
روحـی،   های نوستالژيکی مانند غربت مکانی، غربت زمانی، غربت اجتماعی، غربـت  جلوه

 ها دور از ذهن نيست. غربت عاطفی و سرانجام، غربت سياسی در شعر آن

 . هدف پژوهش و ضرورت آن4
هدف از اين تحقيق، پرداختن به بُعد نوستالژيک اشعار ابوماضـی و آتشـی اسـت، بـا     

اسـت و پـژوهش    توجه به مطالعه و پژوهش نگارندگان، اين موضوع تا حال بررسی نشده
نمايـد و راه را   گام نخست، ضرورت پژوهش در اين زمينه را ايجـاب مـی  عنوان   حاضر به

هـای مختلـف و ابعـاد گونـاگون مـرتبط بـا        برای ساير پژوهشگران در پرداختن به جنبـه 
 کند. های نوستالژيک در آثار ابوماضی هموار می پديده
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 . پيشينۀ پژوهش9

آثار او موضـوع تحقيـق   ايليا ابوماضی از جمله شاعران معاصر عرب است که اشعار و 
توان موارد زير را نـام   ها می است. از جملۀ اين پژوهش بسياری از پژوهشگران قرار گرفته

 برد:
: 1319دهقانيـان،  ) «یابوماض ايليابررسی تطبيقی غم و شادی در شعر اخوان ثالث و »
راهانی، قاسم مختاری و مايستری ف) «یابوماضبينامتنيت قرآنی در شعر ايليا »(، 176ـ141
 حجازی و رحيمی،) «یابوماضی ادبيات پايداری در شعر ايليا ها جلوه»(، 191ـ197: 1313
، (327ــ 369: 1397)ميرقـادری،  « ی تأمل در آثار ايليا ابوماضیها وهجل»(، 99ـ41: 1391

: 1327)روشـنفکر،  « ابوماضـی جلوۀ رمانتيسم مثبـت در آثـار سـهراب سـپهری و ايليـا      »
: 1319فتحـی دهکـردی،   « )الشـعرية فـی ديـوان ايليـا ابوماضـی     القصص »(، 199ـ139
 (.44ـ46: 1399)محمد زحمتی، « رباعيات خياممقايسۀ طالسم ابوماضی با »و ( 199ـ93

دربارۀ منوچهر آتشی نيز تاکنون مقاالت زيادی به رشتۀ تحرير درآمـده کـه از جملـه    
)اسـتادزاده و  « آتشـی هر هـای پسـامدرن در اشـعار منـوچ     بررسی برخی مؤلفه»هاست:  ن آ

ــران،  ــ1: 1319ديگ ــوچهر آتشــی »(، 64ـ ــعر من : 1319ناصــری، « )هنجــارگريزی در ش
« السـياب بررسی تطبيقی غم غربت در شـعر منـوچهر آتشـی و بـدر شـاکر      »، (696ـ177

« آتشـی غـم غربـت در اشـعار منـوچهر     »( و 111ــ 199: 1316)يحيی معروف و نعمتـی،  
 (.122ـ149: 1311)موسوی، 
ای که به صورت مسـتقل و تطبيقـی بـه     ر روی، نگارندگان در اين زمينه با مقالهبه ه

بررسی نوستالژی در اشعار اين دو شاعر پرداخته باشد، دسـت نيافتنـد. ايـن امـر در کنـار      
گيری نمودهای نوسـتالژيک ميـان دو    های مشترک فراوان ميان دو شاعر در شکل مؤلفه

 به نگارش پژوهش حاضر اقدام نمايند. شاعر، نگارندگان را بر آن داشت که

 . زندگی ابوماضی و آتشی2
در شـمال لبنـان متولـد شـد.     « محيدثه»م.( در روستای  1991ايليا ابوماضی در سال )

م.( و در پی اوضـاع   1196تحصيل علم را از مدرسۀ کوچک روستا آغاز کرد، اما در سال )
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مهاجرت کـرد. ابتـدا بـه اسـکندريه      نابسامان اقتصادی، سياسی و اجتماعی از کشور خود
م.( اولين ديـوان خـود    1111رفت و در آنجا به فراگيری علوم نحوی پرداخت و در سال )

را منتشر کرد. اما مصر زمينۀ پيشرفت او را تا آنجا که خـود مشـتاق    تذکار الماضیبه نام 
دبيـات و  بود، فراهم نيـاورد و بـه هـيمن سـبب، بـه آمريکـا رفـت. او در نيويـورک بـه ا         

به او واگذار « الغرب مرآة»و پس از آن، « العرب مجلة»نگاری روی آورد و سردبيری  روزنامه
نقش بسزايی داشت و شاعر مشهور اين انجمن بود. « القلمية  الرابطة»شد. وی در تأسيس 

ايليـا  م.( درگذشت.  1197نگاری صرف کرد و در سال ) وی عمر خود را در شعر و روزنامه
ويژه وطـن   با اينکه بخش اعظم عمر خويش را در غرب گذرانده، ولی شرق و به ابوماضی

وی اهميت و قداست خاصی نزد او دارد. او کسی است که در اشعار خود به اين موضـوع  
و به ايـن درک واقعـی رسـيده کـه هـيچ يـک از        است ای اشاره نموده به صورت گسترده

داشتنی وی که  که باشد، با طبيعت دوستامکانات وطن بيگانه به بهترين شکل خود هم 
نيسـت. او شـاعری    پـذير  خاطرات دوران کودکی و جوانی خود را در آنجا گذرانده، قيـاس 

و اکنـون   اسـت  است که به قول خودش از روی اجبار و به زور مجبور به ترک وطن شده
کند. از جملـه اسـباب مهـم برانگيختـه شـدن حـس        هر جا فرصتی باشد، آهنگ آن می

به دوری از وطن عربی، مشکالت مردم و سياسـت   توان یموستالژيک در ايليا ابوماضی ن
 حاکمان جامعه اشاره نمود.

از توابع دشتستان استان بوشهر به دنيـا  « دهرود»در  1319منوچهر آتشی نيز در سال 
در تهران ديده از جهان فروبسـت و اکنـون مـزارش در بوشـهر، در      1394آمد و در سال 

کوتاهی زيارتگاه صاحبدالن است. وی از جمله شـاعران   ربت شي  حسين خان چاهجوار ت
ها در  بخش و به ياد آوردن آن های لذت معاصر فارسی است که حسرت خوردن بر گذشته

است. موقعيت و شـرايط زنـدگی، انديشـه و عاطفـۀ قـوی،       خوبی نمايان شده اشعارش به
های برانگيخته شدن حس  ترين علت مله مهمآشنايی با بسياری از شاعرن و بزرگان از ج

 نوستالژيک در آتشی است.
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 های نوستالژيک در ديوان ايليا ابوماضی و آتشی . بررسی جلوه7
های نوستالژيک مشترک ميان ابوماضی و آتشی  در اين بخش تالش شده تا درونمايه

بنـدی و   سـته های نوستالژيک مشترک ميان دو شاعر د بررسی شود و بر اين اساس، بارقه
 است. به صورت تطبيقی ارائه شده

 . غربت مکانی1ـ7
انسان به هر دليلی، از جمله مهاجرت، تبعيد و مانند آن از وطن اصـلی خـويش   گاهی 
آورد کـه از آن بـه    ماند. اين دوری از وطن، احساسی را در انسـان بـه وجـود مـی     دور می

يار قوی و پررنگ اسـت و بـرای   شود. اين احساس در ابوماضی بس ياد می« غربت مکانی»
هـای لبنـان عزيزتـرين اسـت و مردمـانش       و کوه نيتر یداشتن های سوريه دوست او خانه
هستند. او حاضر است جانش را فدای آن مردمان کند و يا حتی لحظۀ مـرگ   نيتر یگرام

 سرمه بکشد  شيها شنهم چشمش آرزوی ديدار وطن را دارد، اگرچه با 
ـ »  ازِحُونَ بِالدَهُـم؟ قَالَت: أينسَی النّ
ــورِرْاألَ ــبُّياًضُ سُـ ــا ، أحِـ  رُبُوعَهَـ

ـ  وَ النّـاسُ أکـرَمُهُم عَلَـی     يرُهَاعَشِ
 الـرددَی  مِضُـهَا غْلَ يَنِی قَبْتَاقُ عَيْتَشْ
 

 مَا هَاجَ حُـزنَ القَلـبِ غَيـرُ سُـؤالِهَا     
 اهَـــالِبَدِی، وَ لُبنَـــانُ أعَـــزُّ جِعِنْـــ
ــ ــدَاءُ لِرَهْرَوحِ ــا وَ لِی الفِ ــا طِهَ  آلِهَ
ــو  ــندأَلَ ــتْا اکْهَ ــا تَحَلَ ــو بِرِمَالِهَ  «وَ لَ
 (.992: 3ج ، تا ابوماضی، بی)       

گيرد. او خود را بـه همـۀ    غربت مکانی در نزد آتشی، رنگ و بويی فلسفی به خود می
ی طبيعی به نوعی از وطن و خاستگاه ها دهيپددارد که تمام  داند و بيان می ها آشنا می غم

اند. او با غم دريا که از اقيانوس دور افتاده، غم درياچه کـه از دريـا    د دور ماندهحقيقی خو
 است ی که دور از النه آواز خواندها پرندهآشيان مانده، غم  جداست، غم مرآ دريايی که بی

سنگی که آرزوی تنديس شدن داشته، ولی تبديل به سنگ گـور شـده، بـا     و نيز غم تخته
ها غم غربت شاعر هستند؛ غربت دوری از وطن و غربت  همۀ اينآری همه آشنايی دارد. 

 :خواستن، ولی نشدن...
 آشنايم دنيا یها غم همه با»
 است رانده خود دامان از اقيانوسش که دريا غم با
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 است مانده دور دريا آغوش کز درياچه غم با
 است برده پرداختن آشيان رنج که مرغی غم با
 است خوانده آشيان از دور که مرغی غم با

: ، الف1399)آتشی،  «شد گوری سنگ بودن، خواست ونوسی تنديس که سنگی غم با
13.) 

يابد. وطن  غربت مکانی در نزد ابوماضی، در عشق به وطن و بازگشت به آن تبلور می
هاست، اگرچه از آن دور است، ولی طبيعت و مردمـانش بـرای    در اعتقاد ابوماضی بهترين

شود، ولـی   و يا حتی تا لحظۀ مرگ هم دلتنگی او برای وطن کم نمی ها هستند او بهترين
های طبيعـی ممکـن    داند، بلکه معتقد است که تمام پديده آتشی غربت را خاص خود نمی

است از اصل خود جدا مانده باشند و اين معنای غربت در نظر اوست. در حقيقـت، غربـت   
ها را در  ت و دايرۀ شمول آن تمام پديدهاس ای فلسفی پيدا کرده مکانی در نزد آتشی، جلوه

 گيرد. بر می

 های آباد ديروز . يادکرد خانه6ـ7
ها موضوعی است که شاعران جاهلی اشعار خـود را بـا آن    ايستادن بر اطالل و ويرانه

گوی مانند منوچهری نيز تأثير گذاشـت.   کردند و بر اشعار برخی شاعران پارسی شروع می
عنوانی نمادی از وطنی کـه زمـانی آبـاد بـود و      ها را در واقع، به  هابوماضی اطالل و ويران

کـار   است و ديگر از آن شـادابی و سرسـبزی در آن خبـری نيسـت، بـه      اکنون ويران شده
در اين بخش از اشعار خود، به همان شيوۀ قدما در ايستادن بر اطـالل عمـل    برد. وی می
هـا   ند که چه چيزی باعث ويرانی اين خانهک ها از خود سؤال می است و با ديدن خانه کرده
ها به تمام مناطق آن يورش بردند و ابرها با باد شمال رفتند، آسمان خـود   است؟ مل  شده

 :را از ديدگان پنهان نمود، گويا مانند شب تيره و بسيار تاريک شد
 ااتُهَـــآيَ فً تبَـــددلَتْيْـــکَ هِلدـــلِ»

ــهِ  ــه وَ قَضيضِ ــرَادُ بِقَضَ ــفَ الجَ  زَحَ
 وَالثدـرَی  حَجَبَ السدمَاءُ عَنِ الندـوَاظِرِ 

 

ـ مَ  ـ  ندأَسِـبُ  حْانَ يَن کَ ـ هَ  لُ؟دَدا تَتَبَ
 هُ الشدــمأَلُذَا زَفَتْــرَ الغَمَــامِ إِسَــيْ

 «لُيَـــلْيمُ األَلُ البَهِـــفَکأندـــهُ اللديْـــ
 (.997 :3ج ، تا ابوماضی، بی)       
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ان )از دفتر شعری خليج و خـزر( از  حسرت و اندوه بر گذشتۀ وطن در شعر جادۀ بازرگ
و از  اسـت  است. در نظر آتشی، گويا بازرگـانی آمـده   خوبی نمود پيدا کرده منوچهر آتشی به

ی مسی وطـن  ها ظرفها را جايگزين  اين سو و آن سوی دنيا ظروف چينی و... آورده، آن
ظـواهر و   همۀاست و گويا آثار گذشتۀ وطن شاعر جای خود را به وطنی وارداتی با  نموده

 است: آثار خود داده
 پی بنای سيراف نيست اين»

 زخم عميق شمشير است
 يی از سنگها اسببا 

 اردوی روزگار گذشته است اينجا
 ها نه مقبرۀ گبران اين دخمه

 ی خالی چشمان ماستها حدقهکه 
 عبور ارتش تاري  وانۀيد

 در هيأت مهيب رهانندگان
 گردم؛ های سيراف می در کوچه
 های کهن فرشبر سنگ
 ی ديرينهها بارانکه ذوق 

 از درزهای آجرهاشان
 است سبزينه بسته
 ها بر سنگفرش

 کرد شان یزخمکه سُم سهمناک اسبان ساسانی 
 و پای نرم اشتران عرب

 ها مرهم بگذارد آمد بر آن
 (.3: ، ب1399)آتشی، « گردم... های بی در و ديوار سيراف می در کوچه

ها  شاعران جاهلی است که ابوماضی اين کار را با تقليد از آنايستادن بر اطالل شيوۀ 
برد که زمانی آباد بـود و   عنوان نمادی برای وطنی به کار می  دهد و اطالل را به انجام می

است. او بر وطـن خـود کـه تمـام آثـار حيـات در آن از بـين         اکنون رو به ويرانی گذاشته
اند، نالـه   اند و يا کُشته و اسير شده ز آن کوم کردهاند، يا ا است و مردمانش که يا مرده رفته
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هـايی خـالی از سـکنه     پرسد، ولی فقط بـا ويرانـه   دهد. وی از احوال مردمانش می سر می
ها و آثار گذشـتۀ وطـن را    شود. اين در حالی است که آتشی از بين رفتن پديده رو می روبه

  آمده تا تمام گذشتۀ وطن را بـه  داند؛ گويا يک ارتش از تاري مرهون اجناس وارداتی می
گردد؛ سبزينه بستن شکاف ديوارها و اثر  های شهر می دست فراموشی بسپارد. او در کوچه

ها که همـه و همـه نتيجـۀ هجـوم فرهنـگ       ها و خيابان های کوچه شکستگی سنگفرش
اضی کند. در واقع، ابوم بيگانگان است، اندوه وطن را در گذشته در دل و خاطر او زنده می

داند، در حالی که آتشی اين امر  ويرانه شدن وطن را مرهون گذر زمانه و امری طبيعی می
 نمايد. را در علتی خارجی و انسانی جستجو می

 . غربت زمانی3ـ7
گيـرد، گـاهی انسـان در زمـان خـود       حس غربت فقط محدودۀ مکانی را در بـر نمـی  

ا در ظرفـی زمـانی غيـر از زمـان     کند و تالش دارد تا خود ر احساس غربت و تنهايی می
زنـد و   حاضر تصور نمايد. در اين صورت، وی به فراری رو به جلو يا رو به عقب دست می

گريزد. در اين قسمت، برخی نمودهـای غربـت    به مدينۀ فاضله يا دوران کودکی خود می
 شود. زمانی در شعر دو شاعر به صورت تطبيقی بررسی می

 وقخاطرات با معش انيب .1ـ3ـ7
دارد  گويد و بيـان مـی   ابوماضی از دوران عاشقی که مانند خواب گذر کرده، سخن می

های زندگی بيزار است و اگر هنـد از   . او از تمام لذتپردازد ینمکه از اين پس به عاشقی 
فرسـتد، اگرچـه در دسـترس او     شود. بر هنـد درود مـی   او بخواهد، از جوانی هم بيزار می

سالمتی و خيرخواهی است. او هنوز هم نسبت به عهدی که بـا   نيست؛ درودی که همراه
او دارد، پايبند است، اگرچه گَرد پيری بر چهره دارد. او از مرگی که به سبب فـراق باشـد،   

 ، ولی بايد از اين جهان عزم سفر کرد:ترسد ینم
 یرَکَالْ یفِ يفِالطدکَ هوِاللد انُمَی زَلدوَتَ»

ــ ــ تُمْئِسَ ــالحَ اتِاذَذَلِ ــعِيمِجَ اةِيَ  اهَ
ـ  نْإِ وَ دٍنْی هِلَعَ المٌسَ ـ مِ اتَفَ  یعِمَسْ

ــلَفَ  ــرَتَ تَسْ ــی بَانِ ــدد هُدَعْ ــاهِلَ رَهْال  ايَ
ــوَ ــو رَلَ ــدٌهِ تْيَضِ ــ ن ــ تُمْئِسَ  ايَابِبَشَ

ــ ــالد مُالَسَ ــتِ ــيْلَی إِدِی أهْ ــهَ  ايَمِالَا سَ



 محمودرضا توکلّی محمدی و محسن قربانی حُسنارودی قی نوستالژی در اشعار ايليا ابوماضی و منوچهر آتشی/تطبيبررسی  /92

 

ـ هَدَنْی عِرَتَ ـ ی عَا أنَ ـ ی العَلَ ـ ثَ دِهْ  تٌابِ
ـ عَ امَمَحِی الْا أخشَمَ هللاِا وَفَ ـ  یلَ  یوَالند
 

ـ ا الْذَهَ کُيَ نْإِ وَ ـ  نُيْبَ ـ امِظَی عِأوهَ  ايَ
 «ايَـــائِی نَودِلُـــخُفِـــی ی نِـــکندلَوَ

 (.919: 3ج ، تا ابوماضی، بی)          
کوتاه )روسـتايی در بوشـهر( اتفـاق     ی به نام چاها منطقهاولين تجربۀ عشقی آتشی در 

های اطـراف بوشـهر در نظـر او تـداعی      ره وقتی دشتافتد که خاطرۀ اين عشق هموا می
 شود: ی سبز می«سدر»شود، آن معشوق هم به شکل درخت  می

 در ابتدای شبابم»
 يیآ ینمی و ا ستادهيا

 یا ستادهيانگرم همچنان  واپس می
 های جوانی با من نيامدی به کوچه

 ی ميانسالیها ساحلبا من نيامدی به 
 ام یريپو نيستی به سايۀ باران 

 ماندم... ماندی و با تو جوان می کاش می
 امروز

 است، همان جا سدری جوان ايستاده
 روش و روبه

 نخلی خميده
 که کاکل به آفتاب سپرده

 (.141: 1392)آتشی، « ها چکاوکگشايد برای  و رطب می

کند و او را با القـابی   بيان می« ترانۀ ديدار»سپس غم دوری از معشوق خود را در شعر 
 (:691کند )ر.ک؛ همان:  معرفی می« درخت»، و «باد خنک تابستان»، «دريا» همچون

 بوی پيراهن تو»
 مثل بوی دريا نمناک است

 مثل باد خنک تابستان
 انگيز است... مثل تاريکی، خواب
 تو درختی، من آب
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 من کنار تو، آواز بهاران را
 خوانم و می خندم یم
 (.93: 1399)همان، « خوانم و می ميگر یم

 اش معشـوقه کند؛ دورانی کـه در کنـار    فقط به دوران زودگذر جوانی فکر میابوماضی 
فرستد و برايش سالمتی  )= هند( غرق در خوشی و شادی بود و دور از او به وی درود می

ی هـا  دشـت کند. اما آتشی هنگام تداعی خاطرات خود با معشوق، ناخودآگـاه در   طلب می
کند که اين معشوق به شـکل درخـت    کوتاه سِير می چاه اطراف بوشهر در روستايی به نام

شود و آنگاه در شـعر ديگـری، معشـوق خـود را بـا       سدری در مقابل چشمان او ظاهر می
 نمايد. معرفی می« درخت»و « باد خنک تابستان»، «دريا»القابی همچون 

 به دوران کودکی بازگشت .6ـ3ـ7
شـود و از آن دوران   د غرق مـی ابوماضی در جستجوی دوران کودکی در تصورات خو

کند که فقط خيالی و تصـوری مـبهم از آن در ذهـن او بـاقی      به خوابی زودگذر تعبير می
 :است  مانده

ـ رِی، أَتَ شِعْا لَيْيَ» ـ يْ  الصدـبَا  دُنَ عَهْ
ــتْ ــی وَوَلدـ ــخِکَ وَلَّـ ــالْ الِيَـ  رَیکَـ

 

ــوَ أَ  ــامُ الْحْنَ أَيْـ ــ لَـ ــی الْـ  رَدِمْأَفَتَـ
ــذَهْ يَ ــی ال ــوحُ فِ ــم يُلُ ــدِنِ وَ لَ  «وجَ

 (.696: 6ج ، تا بیابوماضی، )       
خود را دارد؛ شاعر آرزوی بازگشت دوبارۀ دوران کودکی و جوانی و نيز روزهای شادی 

وی خطـاب بـه دوران جـوانی    است.  ای گذرا که جای خود را به اندوهی ماندگار داده دوره
 ری که شوق آب خوردن دارد:شت خويش، آرزوی بازگشت به آن را دارد، چونان بچه

ــ» ــانُ ا لَيْيَ ــعَ الزدمَ ــا رَجَ  ودلُاألَ تَمَ
 مَضَــی ذْةُ إِاشَــشَبَالْ تِلَــحدرَدٌ تَعَهْــ
ـ رَکَتَاقُ عَصْأشْ  مَـا لَثْمِ يبَةَ،ا شَـبِ ، يَ
 

ــ  ــزَمَــنُ الشَّ ــلُالْ احِکِبَابِ الضَّ  مُتَهَلد
ــی الْ ــی فَأَوَ أتَ ــامَ الَأسَ ــلُيَ قَ  تَرَحد

ــيَ ــرِ األَتَاقُ لِلْشْـ ــاءِ الندمِيـ ــلُمَـ  «بّـ
 .(941: 3ج ، همان)                  

 شهر عوارض از حال عين در شهر، به توجه و شهری عناصر کارگيری به ضمن آتشی
وی آرزو دارد بـه دوران  . دارد سـر  در را طبيعت به بازگشت هوای و است نمانده غافل هم
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جو کند و از روزگار ماشينی بـودن همـه   کودکی بازگردد تا آرامش خويش را در آنجا جست
آفـرين کـودکی    بخش و شادی چيز رهايی يابد. مخاطب خود را برای رفتن به دوران لذت

کنـد. او بيـان    نکشـيدۀ صـبحگاهان دعـوت مـی     خواند و او را به نوشيدن چـای دَم  فرامی
کودکانـۀ  هـای   ها و شادی دارد که در اين عصر تکنولوژی و اختراعات در انديشۀ بازی می

هـای   خويش است؛ گويا شاعر آرزو دارد که بار ديگر به آن دوران بـازگردد و در آن لـذت  
 ور شود: کودکی غوطه

 های خاکی خودمان برگرديم بيا به لحظه»
 به جرعۀ گسِ چای صبح
 در انتهای گردنۀ کابوس

 است هنوز که هنوز
 نفت و فلز جنگل عرض در

 (.169: 1392)آتشی،  .«..جويم می را کودکيم فرارهای طول
 ای گذشـته . است مشغول گذشته خوش خاطرات مرور به« ديگر های باآ» شعر در وی

 بکـر،  و وحشـی  طبيعت دل در و رسانده فرجام به گيسکان های کوه در را اش کودکی که
 :ريزد می اشک و کند می ناله آن کنونی اوضاع بر کرده، استشمام را پاک هوای

 اِشکنديز تنگۀ پاک عمق در»
 پير غارنشين نجواگران

 آهنين هيواليی مهيب زوزۀ از
 اند گشته ديوانه

 درختانش تمام با کوه و
 امروز و بادام، بلوط و بيد

 (.133: 1329آتشی، )« هاست سنگ ها و سم ترنم يادآور
هر دو شاعر آرزوی بازگشت به دوران کودکی و جوانی را دارند، بـا ايـن تفـاوت کـه     

و از عنصـر شـوق    است ان زوگذر بوده که از آن به خواب تعبير نمودهکودکی ابوماضی چن
نشـينی   بچه شتر برای رسيدن به آبشخور استفاده کرده که بيشتر مربوط به زندگی باديـه 

ی آن بدين موضـوع  ها دهيپداست، در حالی که آتشی با توجه به عناصر زندگی شهری و 
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همچون خوابی زودگذر اسـت کـه حتـی     اشاره دارد. دوران گذشتۀ کودکی برای ابوماضی
اين خواب هم به نوعی برای او مبهم است و آرزوی بازگشت بـه دوران طاليـی جـوانی    

باشد. اما آتشی در عصر ظهـور   شتری برای رسيدن به آبشخور می برايش مانند طمع بچه
کند و آرامش و لذت خويشتن را در بازگشت به دوران کودکی خـود   تکنولوژی زندگی می

ی سرسبز و طبيعـت بکـر و نيـز نَفَـس کشـيدن در آن جسـتجو       ها باآجوالن دادن در  و
 کند. می

 . غربت اجتماعی4ـ7
غربت اجتماعی در احساس جدايی و تعلق نداشتن به جامعه و در بسـياری از اوقـات،   

يابـد. بـرانگيختن    حاکم بر جامعه تجلـی مـی   های ها و تقليد حالتی از درک مکردن ارزش
هـا و تـرک الگوهـايی     ايی و جدايی از ديگران ممکن اسـت بـه انکـار ارزش   احساس تنه

انجامد که مردم جامعه با تمام تالش خود سـعی در حفـظ آن دارنـد. در حقيقـت، وقتـی      
های جامعه برای فردی تبديل به ضد ارزش گـردد، آن شـخص خـود را در جامعـه      ارزش

کـه فـرد دچـار احسـاس تلـ       کنـد و در اينجاسـت    غريب و به دور از مردم احساس می
ای است که برای ابوماضـی نيـز اتفـاق     شود. اين مسئله سرخوردگی و دوری از جامعه می

کنـد کـه    ها در جامعه دارد و بيان می گريزی به موضوع از بين رفتن ارزش است. او افتاده
اسـت. معاصـران شـاعر از ديـد او مردمـی       جز تنفر از اين دنيا چيزی ديگر حاصل نکرده

اند و مانند طناب پوسيده در اعتقـادات   تند که به سبب خودخواهی وجدان خودن مردههس
کننـد و   گويی و چاپلوسی می خود ضعيف و ناتوان هستند. آنان با ديدن دينار و پول تملق

است و از  آورند. آری، شاعر از دست اين جامعۀ رياکار و دروغين به تنگ آمده سر فرود می
 دهد: ه سر میدست آن، فرياد و نال

 نيَا سِوَی نَفَـرٍ سِی مِنَ الدُّمَا سَاءَ نَفْ»
ــتْمَ ــمَائِ اتَ ــضَ ــنانِيهِم أَرُهُم فِ  ةًيَ
ـ  الَ وْقُهُم أَئِخَالَ اءَتْسَ  قَ لَهُـمْ الَخَ
 زَةً ارِارِ بَــــينَةَ الــــدَورَوا صُــــا رَأَذَإِ
 

ــخَ الَ  ــيْ ــوَلَ يهِمْرَ فِ ــ ندکِ ــمُ هُردشَ  عَمَ
ــيْ ــرُ حَسَ تُنْفَلَ ــشَ ــردی تُنْتَّ ــرُ ال  مَمُشَ
ــ الدإِ ــإِراهةُ وَ الْالشَّـ ــتدهَمُيثَـ  ارُ وَ الـ

ـ وداً إِجُوا سُخَرُّ ـ ذْی األَلَ ـ قَ  «مُانِ کُلُّهُ
 (.264 :3ج ، تا بی ابوماضی،)       
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گويد و اينکه سرزمينش همواره پاييزی  آتشی از افسردگی و تنهايی خويش سخن می
يی قـديمی  هـا  گـنج د و صبحگاهان او نيز به مانند کن و طلوع نمیا  یزندگاست و بهاران 

اند )صـبحگاهان تيـره و تـار( و خورشـيد      ی خشم زندانی شدهها سنگ پنهان در زير تخته
چرخـد و از ايـن رو، ضـربان     زندگی او تاريک است و سرد و در سکوت حيرت شاعر مـی 

روزگار را  قلب وی ضعيف است و اين يعنی افسردگی و فرسودگی و نابودی شاعر. آتشی
 طلبد: داند و رهايی و خالصی از آن را می روزی خويش می مقصر بدبختی، سياهی و تيره

 من یها دشت»
 من یها نيسرزم و
 است رفته فرو تيره و پردوام فصلی در

 من بهاران
 خاک سياه ديوارهای پشت در
 سوزند می خويش ناشکفتۀ یها شکوفه آتش در
 من بامدادان و

 انیباست یها گنج چون
 نداَ محبوس عبوس یها صخره اعماق در

 من خورشيدهای
 تاريک و سرد
 چرخند می بُهت سکون در

 شود می دور من یها تپش
 شود می دور
 شوم می فرسوده من ،ام شده افسرده من
 (.91 :، الف1399)آتشی، « گياه بی و باآ بی سکون ای شوم، توقف ای

و از اوضاع جامعه و مردمان آن نااميد  هر دو شاعر به موضوعات اجتماعی اشاره دارند
هستند. ابوماضی نسبت به مسائل اجتماعی و يا حتّی اقتصادی جامعـۀ خـويش آزردگـی    

کنند و به سبب درهم و دينار مقابل هـر زبـونی    او از مردمی که چاپلوسی میخاطر دارد. 
از بين  ها رزشاالنّفس دروغگوی خودخواه.  دهد؛ مردم ضعيف آورند، ناله سرمی سر فرو می
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ی شرور خوی حيوان وحشـی  ها انساناست.  و هدايت جای خود را به ضاللت داده اند رفته
دارند، ايمان و مهربانی از جامعه رخت بربسـته و قدرتمنـدان سـتمگر و ضـعيفان رياکـار      

عـدالتی در جامعـه    های جامعه هستند. بی صفت عامل مصيبت های حيوان و انسان اند شده
اسـت. بـدين سـان، او خـود را      ها جای خود را به ضـد ارزش داده  و ارزش تاس شايع شده

يابد که از انسانيت فقط ظاهر آن را حفـظ   هايی می فردی تنها در جامعه و در ميان انسان
است. ولی آتشی وطن خويش را در  اند و اين امر منجر به غربت اجتماعی شاعر شده کرده

ها و ظلمـت پنهـان    روزگار خود را در ورای تاريکی داند و گرو دوران سياهی و تيرگی می
کنـد و   بيند؛ روزگاری که جز تاريکی، سردی و سکون هيچ چيز ديگر عائد شاعر نمـی  می

 است. اين موضوع باعث افسردگی دوچندان وی شده

 . غربت روحی9ـ7
منظور از غربت روحی اين است که انسان احساس کند در اين دنيا تنهاست و زندگی 

کنـد، ولـی گويـا غريـب و تنهاسـت.       آن جاودانه نيست. پس انسان در آن زندگی میدر 
بيشتر شاعران در اين نوع از غربت به پَستی و حقارت دنيا و بازيچه بودن آن کـه انسـان   

 گويند. دارد، سخن می را چون کودکان به خود مشغول می
گـذارد و   ره در ميـان مـی  آور خود اندوهش را با ستا ابوماضی برای فرار از تنهايی رنج

دارد که هيچ کسی حتی ستاره در آسمان هم به اندازۀ من اندوهگين نيسـت، يـا    بيان می
دهد که آيا به  اينکه بيدار ماندن جزء خصلت ستارگان است و آن ستاره را خطاب قرار می

 ماند؟ يا اينکه قصد دارد برای هميشه بمانـد و شـام   شوق ديدن خورشيد شب را بيدار می
اندوه شاعر سحر نگردد؟ آری ستاره هم شاهد انـدوه شـاعر اسـت و بـه گريـۀ او گـوش       

 شوند؟: گويد: خداوندا  آيا ستارگان هم عاشق می دهد. وی می می
ـ  بِـکَ  هَلْ» ـ يَ ـ ا نَجْ  ربِـی؟ لُ کَمُ مِثْ

ــهِرْ ــوقاً إِسَـ ــی ذُکَـــ تَ شَـ  اءِ؟لَـ
ــأبْ ــکِـ ــی الْغِی إِی وَ تَصْـ ــلَـ  اءِبُکَـ
 

 رُ؟السدـــهَ عِـــکَطَبْ تَ مِـــنْنْـــأَ أمْ 
 يمُ؟مُقِــــعَــــدُ الْمَقْالْ دَکَعِنْــــ أمْ
ــ ــلْيَ ــومُ؟ تَعْ ا رَبُّ  هَ ــقُ النُّجُ  «شُ

 (.231 ،3ج ، تا بیابوماضی، )       
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و از تنهـايی   باشـد  ینمـ سپس از درد خويش و اينکه در ميان دوسـتانش در وطـنش   
و اينکـه   اند پشت کرده تفاوت هستند و دنيا هم به او خويش و اينکه مردم نسبت به او بی

 گويد: و ديگر اميدی برايش باقی نمانده، سخن می است او از دست رفته  یجوان
ــيْ» ــی دَاءٌ وَلَکِلَـ ــسَ بِـ ــنَـ  رُؤٌی امْـ

ــرَد ــمَـ ــو بَوَامُ تَتْعْأَتِ الْـ ــلُـ  اهَـــ دَعْـ
 

 بَـينَ صِـحَابِی   ضِـی وَ الَ تُ فِی أرْلَسْ 
 «یتِئَابِکْدِی إِی وَ لِی وَحْکِوَرَی ضِحْلِلْ

 (.194 :1ج ، همان)                    
ی کــه مــردم درد او را ا جامعــهمنــوچهر آتشــی از غربــت روحــی و تنهــايی خــود در 

گويد. ولی گويا کسی که صـدای نـامفهومی    ، سخن میکنند ینمو او را درک  فهمند ینم
ين، فرامـوش  ی غبارآلود، مرد غمگها ستارهی خالی، ها دشتزند. آری،  دارد، او را صدا می

 و تنهايی شاعر اشاره دارد: ها و... همگی بر غربت روحی شدن، صدا کردن از دور دست
 روی زمين»

 های خالی بر دشت
 ی غبارآلودها ستارهزير 

 مرد غريب غمگينی
 های فراموشی راه در کوره

 گردد می
 گويا صالی مبهمی، او را

 (.149: 1329)آتشی، « خواند زآن سوی سدرهای وحشی می
تـا   فهمـد  ینمـ گويد و اينکه هيچ کسـی درد او را   سپس از تنهايی خويش سخن می

خستگی از تنش برطرف شود. او با شور و اشتياق آمده تا خستگی از تن به در بـرد، ولـی   
دهد؛ گويا درد دل او را هيچ کسی  دهد و به سرَ او گوش فرانمی هيچ کس پاس  او را نمی

و دردهای او باشد و مثل اينکه بين او و ديگـران حجـابی   ها  بخش غم تا تسلی فهمد ینم
 گردد و اين يعنی غربت روحی شاعر: است که مانع رسيدن سرّ درون او به ديگران می

 را در حلقۀ گرفته نيازم دست»

 تاب است و تب در شوق و شور از ام نهيس
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 اسبم کشد می شيهه  بگشاييد در
 رکابست به پا هنوز سوارم خسته
 است. بسته در اما

 سنگين و صامت
 برگرد يعنی: است داده جلو سينه
 مرموز تب اين دوای پرسم که از
 (.163: 1329)آتشی، « نامرد درد اين زبان گشايم چه به

و از سـوی   فهمـد  ینمـ هر دو شاعر از غربت روحی خود و اينکـه دردشـان را کسـی    
گوينـد. ابوماضـی بـا     گيرنـد، سـخن مـی    توجهی قرار می مهری و بی دوستانشان مورد بی

داند، ولـی تفـاوت    ها را همدم و همراز خود می شباهت دادن وضعيت خود با ستارگان، آن
 او در اين است که روشنايی ستارگان در شب به اميد طلوع خورشيد اسـت، در حـالی کـه   

گويـد،   مـی  سـخن  نـاوطن  در بـودن  از سپس. ندارد تنهايی و اندوه شب پايان به اميدی
 بـدان  بازگشت و آرزوی است نيز از دست رفته شاَ یجواناو توجهی ندارند و  دوستانش به

 نـارحتی  ابراز ،فهمد ینم کسی را او درد و تنهاست مردم بين در اينکه از آتشی اما .دارد را
دارد که هـيچ کسـی وجـود     بيند و بيان می کند، او فضای جامعه را تيره و غبارآلود می می

 گويد و تسالی خاطر او گردد.ندارد تا با او راز دل 

 . غربت سياسی2ـ7
غربت سياسی در به درد آمدن شاعر از اوضاع و احوال و شـرايط سياسـی حـاکم بـر     

توانـد از   يابد. اين موضوع می جامعه، چه در بُعد داخلی و چه در حيطۀ خارجی آن نمود می
ـ      طريق حاکمان جامعه يا جاسوسان آن ا غيرمسـتقيم  ها و يـا از طريـق فشـار مسـتقيم ي

تفاوت هسـتند، يـا ميـان     بيگانگان بر يک جامعه تحميل گردد. در اين حالت، مردم يا بی
و قدرت الزم را برای مبارزه با ظلم و ستم ندارند. از اين رو، شاعر  است ها تفرقه افتاده آن

در اشعار خود به برخی از مشکالت سياسی جامعه که ناشی از بينش اشـتباه مسـئوالن و   
نمايـد و درد و رنـج    باشد، اشاره می مان جامعه و اينکه آنان نگاهشان به بيگانگان میحاک

 نمايد. خود را از تحمل اين شرايط و اسير بودن در دست اين اتفاقات ناگوار بيان می
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يابـد. او در شـعر خـود سـرزمين      غربت سياسی ابوماضی در فاجعۀ فلسطين نمود مـی 
توانيم  گويد: ای سرزمين سالمتی و مهربانی  ما نمی میدهد و  فلسطين را خطاب قرار می

حزن تو را ببينيم. وی از غم فلسطين خواب به چشم ندارد؛ مثل اينکه شمشـير در جگـر   
خواب است، چون جاسوسان دشـمن در وطـن هسـتند و عـزم      داشته باشد. چشمان او بی

 :نابودی آن دارند
ــ» ــالمِ، وَ أرْدِيَـ ــاارُ السدـ  ضُ الهَنَـ

ــ ــســطِبُ فِلَفَخَطْ ــیبُ الْينَ خَطْ  عُلَ
ــهِرْ ــهُ فَکَـــ سَـ ــيُأَنَا لَـ  وفَند السُّـ

ــوَ کَ ــيْـ ــزُورُ الْفَ يَـ ــاًيُعْأَرَی کَـ  نـ
 

 زَنَـــاتَحْ نْلَ أَکُـــشُـــقُّ عَلَـــی الْيَ 
ــا کَـــ  ــی هَيَءُ الْانَ رُزْوَ مَـ ــاعُلَـ  نَـ
ــزُّ ــابِأکْ تَحِــــ ــا هَهُنَــــ  بَادِنَــــ

ــا لِلـــرددَی أَرَی حَوْتَـــ  «نَـــا؟يُعْلَهَـ
 (.731 :3ج ، تا بی ابوماضی،)       

دانـد. در ادامـه،    دهد و همه را در اين فاجعه شريک می سپس مردم را خطاب قرار می
تفـاوت   ها و نابودی مردم بی روی سخنش با رهبران عرب است که نسبت به اين مصيبت

 کند: ها را به وحدت و هماهنگی برای مبارزه با اين مصيبت دعوت می هستند. او آن
ـ مُ فِـی الْ ا قَـوْ يَ مْلُّکُکُ»  اءٌسِـوَ  وَیبَلْ
ــا لَهَــوْيَــ  فَادِحَــةِلَلْ ابِ .. يَــلِ الخَطْ

 زُعَمَــاءُ ايَــ مْغَانَکُضْــفِنُوا أَفَــادْ
 

ــرُّ   ــی ال ــا أرَی فِ ــامءِ لُبْزْلَ ــاً وَ شَ  نَان
ــةٌ تَفْ ــی وَ أَأمدـ ــنِـ ــونَتُم تَلْنْـ  عَبُـ

ــامِقَبْـــهللاُ مِـــنَ الْاعَـــثُ بْيُ  «رِ الوِئَـ
 (.299: همان)                        

شـاعر  « گرايـی  قوميـت »شـود،   ای که دربارۀ غربت سياسی ابوماضی مطـرح مـی   نکته
بينـيم؛ چراکـه    هـا دارد، مـی   باشد و اين موضوع را در اشعاری که دربارۀ ترکيه و ترک می

هـا،   ها چنبره زدند و انواع اهانـت  ترکان ستمگر حدود چهار قرن يا بيشتر روی سينۀ عرب
با اشاره بـه  « بالدی»ها، فقر و بدبختی را بر اين مردم چشانيدند. ابوماضی در قصيدۀ  ذلت
انـد، بـه    ها روی سينۀ مردم سوريه همچون مـاری چنبـره زده   های طوالنی که ترک قرن

 کند: ها در حق اين مردم اشاره می ظلم و ستم آن
 رِجَالُ التُّـرکِ، مَـا نَبْغِـــی إِنْتِِقاضـاً    »
 لَکِندـــــا نُطَـــــالِبُکُم بِحَـــــق   وَ 

 لَعَمْــــرُکُمْ، وَ الَ نَبْغِــــی إِنْتِقَامَــــا 
ــامَا  ــدُ إِهْتِضَـ ــنْ يُرِيـ ــرِهُ مَـ  وَ نُکْـ
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ــاً  حَمَلْنَــــا نيــــرَ ظُلْمِکُــــم قُرُونَــ
 

ــا  ــا وَ دَامَـــ ــا وَ أبْلَانَـــ  «فَأبْلَاهَـــ
 (.99: 1 )همان، ج                   

د؛ قهرمانانی که از روزهای آشفتۀ کـودکی،  ها قهرمانان ذهن و شعر آتشی هستن ياغی
پرداخـت، در ذهـن او بـه     روزهايی که رضاخان به سرکوب و غارت ايالت و عشـاير مـی  

(. آتشی آن روزها را ايـن  9: 1393ناپذير بدل شده بودند )ر.ک؛ اکبريانی،  گروهی شکست
 کند: گونه وصف می
وم به زوال ولی ای داغان شده و داآ شکست خورده  خانخانی محک گذشته»

هـا و بـرج و    جو. ميراثـی از داسـتان   توز و انتقام جانی، با سيمايی کين دارای نيمه
گـاهی در کـوه ـ کـه      های گـه  ـ پژواک شليک آباد ويران ـ يا نيمه  باروهای نيمه
های سـرگردان کـه تـو     ـ خبر کشته شدن ياغی يافت ناپذيرش می خيال تو وقفه

 (.7: 1321)آتشی، « شان دانستی ناپذير می گروهی شکست

گر تاخت و تاز و حماسۀ حضـور   های آن، تداعی ها و درّه ياد و خاطرۀ دشتستان و کوه
ياغيان در ذهن آتشی است. ياغيان دلير و مبارزی کـه عليـه حکومـت سـر بـه شـورش       

های  هنگام درّه های بلند آتششان شب ها سرگردان بودند و شعله ها و درّه برداشته و در کوه
کرد. آتشی همواره دلتنـگ آن روزهـا و آن    هايش را مشبّک می شتستان را روشن و کوهد

 های کوهی است: ياغيان و خواهان بازگشت به آن لحظه
 های کوهی خودمان برگرديم بيا به لحظه»

 به ناشتايی نان گرم در آغور بُز کوهی
« کـرده بـود  شـان   هـا مشـبّک   های آتشِ ياغی های کبود که شعله سار دره در سايه
 (.1676: 1392)همان، 

ابوماضی از عشق خود به سرزمين فلسطين و اينکه عامل گرفتاری آن رهبران عـرب  
گويد و آتشی از تفرقه و ناهمگرايی مردم با يکديگر که بيشتر مسائل  باشند، سخن می می

 رسد ابوماضـی  گويد. چنانچه به نظر می و مشکالت اجتماعی ريشه در آن دارد، سخن می
نالـد و از ايـن رو، خـود را     است، مـی  ها دچار شده ها و بالهايی که وطن به آن بر مصيبت

است. او همۀ اعراب را  هايی که خواب از چشمانش ربوده داند. مصيبت شريک اين غم می
نمايد. همچنين، وی  ها و مردم دعوت به يکپارچکی می داند و از آن شريک اين دردها می
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گويـد؛   در بيش از چهـار قـرن در حـق مـردم سـوريه سـخن مـی        ها از ظلم و ستم ترک
است. منوچهر آتشی از گروهی به نام  ها شده موضوعی که باعث ذلت و بدبختی و فقر آن

هـا   گويد؛ گروهی که قهرمانان شعر و ذهن اويند و با پناه گرفتن در دره ها سخن می ياغی
ايسـتند. وی آروزی   اعت مـی ها در مقابل حکومت ستمگر رضاخانی بـا تمـام شـج    و کوه

ها بودن را دارد. ابوماضی راه حل مشکالت را وحدت  بازگشت به آن دوران و در جمع آن
گويـد، ولـی آتشـی از     داند و از ستم ترکان بر مردم سوريه می و همدلی رهبران عربی می

ها که در مقابل حکومت جـور رضـاخانی ايسـتادند،     قهرمانان شعری خود موسوم به ياغی
 گويد. خن میس

 گيری . نتيجه9
های نوستالژيک در اشعار ايليا ابوماضی و منوچهر  مقالۀ حاضر به بررسی تطبيقی جنبه

های گوناگون در زندگی شخصی و اجتمـاعی خـود    است. دو شاعر به شيوه آتشی پرداخته
سـاز ورود مضـامين    انـد کـه زمينـه    هـايی را چشـيده   اند و سختی دردهايی را تحمل کرده

ها شده بود. هر دو شاعر عاشق وطن خود بودند و دل و قلبشـان   تالژيک در اشعار آننوس
انـد و بـر    تپيد. آنان پيوسته ياد وطن را در دل و ذهن خود زنده نگاه داشته برای وطن می

های نوسـتالژيک در اشـعار دو شـاعر     اند، از بررسی تطبيقی بارقه ساخته اشعار خود جاری 
 است: ه توضيح آن در جدول زير ارائه شدهنتايجی به دست آمد ک

 آتشی ابوماضی موضوعات

 غربت مکانی
وطن بهترين است، 

 آرزوی پرواز بر فراز وطن.
ها ممکن  تمام پديده

 است غربت داشته باشند.

 های ديروز يادکرد خانه
های آباد  ايستادن بر خانه

 ديروز و ناله سر دادن.
عامل تغيير ظواهر وطن، 

 ان است.هجوم بيگانگ

 دوری از معشوق
تداعی خاطرات با هند و 
سلمی و آرزوی سالمتی 

 برای هند.

تداعی خاطرات با 
معشوق و ناميدن او به 
القابی همچون: سدر، 
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دريا، باد خنک تابستان و 
 درخت.

 بازگشت به دوران کودکی
روزهای گذشتۀ کودکی 
مانند خوابی است 

 زودگذر.

آروزی بازگشت به 
دادن  کودکی و جوالن
 در طبيعت.

 غربت اجتماعی
آزردگی از چاپلوسی، 

ايمانی  دروغگويی و بی
 ها. عدالتی مردم و بی

مخالفت ورزيدن با 
ها و از اين طريق  ارزش

توجه دادن مردم به 
 سوی خويش.

 غربت سياسی

ناله سر دادن از 
هايی که جامعه  مصيبت

است و ستم  دچار آن شده
 ها به مردم سوريه. ترک

کردن به  افتخار
هايی که با حکومت  ياغی

ها  رضاخانی در کوه
 جنگيدند. می

هـای   همان گونه که از جدول باال مشـخص اسـت، دو شـاعر در بسـياری از ويژگـی     
های دو شـاعر در   ای دارند. دربارۀ تفاوت های قابل مالحظه نوستالژيک با يکديگر شباهت

ز وطن، غربت اجتماعی و غربـت  نگرش به برخی از موضوعات نوستالژيک، مانند دوری ا
سياسی نيز بايد گفت که زندگی ابوماضی در غربت و دست و پنجه نـرم کـردن منـوچهر    

 رود. ترين عامل در اين تفاوت ديدگاه به شمار می های آن مهم آتشی با جنگ و ويرانی

 و مآخذ منابع. 16
 .مرواريد: . تهران1م  .اشعار گزينۀ(. 1329. )منوچهر آتشی،

 .نگاه: تهران .گزيدۀ اشعار() اسب سفيد وحشی(. 1392. )ــــــــ ـــــ

 . تهران: نگاه.6. م آواز خاک الف. (.1399ــــــــــــــ . )

 . تهران: نگاه.6. م آهنگ ديگر ب. (.1399ــــــــــــــ . )
تهـران:   .1. م انگليسـی بـه فارسـی(   ) پور فرهنگ پيشرو آريان(. 1399پور کاشانی، منوچهر. ) آريان

 جهان رايانه.
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 . بيروت: دارالعودة.الديوانتا(.  ابوماضی، ايليا. )بی
. بيـروت: مؤسسـۀ   1الـدّين. ط   . با شرح و مقدمۀ ابراهيم شـمس ديوانم.( 6999) ــــــــــــ .

 النور للمطبوعات.

 . بيروت: دارالعلم للماليين.الجداولم.(. الف.  1192) ــــــــــــ .

 بيروت: دارالعلم للماليين.«. ت، تبر و تراب»م.(. ب. 1192) ــــــــــــ .

 . بيروت: دارالعلم للماليين.الخمايلم.(. 1197) ــــــــــــ .

 . بيروت: دارالعلم للماليين.ايليا ابوماضی شاعر المهجرم.(. 6994) ــــــــــــ .

. 1الـدّين الهـواری. ط    ح. بـا مقدمـه و شـرح صـال    ديوان ايليا ابوماضی م.(.6992) ــــــــــــ .
 بيروت: دار و مکتبة الهالل.

«. های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی بررسی برخی مؤلفه(. »1319استادزاده، زهرا و ديگران. )
 .64ـ1. صص 1. ش 9. د بوستان ادب )شعرپژوهی(
 .9 . صنشريۀ شرق«. آتش شعر(. »1373اکبريانی، محمدهاشم. )

 . تهران: فرهنگ معصر.فرهنگ معاصر )انگليسی ـ فارسی((. 1399باطنی، محمدرضا. )
 . تهران: نشر ثالث.1. م زندگی و شعر منوچهر آتشی() پلنگ درۀ ديزاشکن(. 1379تميمی، فرخ. )
ی ادبيـات پايـداری در شـعر ايليـا     هـا  جلـوه (. »1391السادات و فائزه رحيمـی. )  حجازی، بهجت

 .99ـ41. صص 6. ش 6. س لسان مبين «.یابوماض
 . بيروت: دارالکتاب اللبنانی.1. ط أعالم و رواد فی األدب العربیم.(. 1197) حطيط، کاظم.

«. بررسی تطبيقی غم و شادی در شعر اخـوان ثالـث و ايليـا ابوماضـی    (. »1319دهقانيان، جواد. )
 .176ـ141. صص 9ش . 3. س ادبيات تطبيقی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر کرمان

«. جلوۀ رمانتيسم مثبت در آثـار سـهراب سـپهری و ايليـا ابوماضـی     (. »1392) ی.کبروشنفکر، ر
 .199ـ139 صص. 13ش . 4. د دانشگاه آزاد مشهد() یفارسادبيات 

بررسی تطبيقـی نوسـتالژی در شـعر عبـدالوهاب     (. »1313روشنفکر، کبری و سجاد اسماعيلی. )
 .99ـ67 . صص6. ش 6. د طبيقیهای ادبيات ت پژوهش«. بياتی و شفيعی کدکنی

ش . 63. د ادبيـات جهـان  «. مقايسۀ طالسم ابوماضی با رباعيات خيـام (. »1399) .محمدزحمتی، 
 .44ـ46. صص 16

. 1. م همراه بـا ريشـۀ هـر واژه(   ) های دخيل اروپايی در فارسی فرهنگ واژه(. 1373زمرديان، رضا. )
 مشهد: آستان قدس رضوی.
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 . قم: منشورات ذوی القربی.6 . ج3. م الجامع فی تاري  األدب العربی .(1399) الفاخوری، حنا.

القصص الشـعرية فـی ديـوان ايليـا ابوماضـی      (. »1319فتحی دهکردی، صادق و شلير فتحی. )
نصف سنوية علمية محکمة لقسم اللغة العربية و آدابها بجامعـة  «. )بحوث فی اللغة العربية و آدابها

 .199ـ93 صص. 9ع . اصفهان
مجلـۀ زبـان و   «. بررسی فرايند نوستالژی در اشعار سـهراب سـپهری  (. »1392شريفيان، مهدی. )

 .76ـ91. صص 9. ش 9 . سادبيات فارسی

«. یابوماضـ بينامتنيت قرآنـی در شـعر ايليـا    (. »1313مختاری، قاسم و سميه ماستری فراهانی. )
 .191ـ197. صص 1ش . 1. س ی قرآنی در ادبياتها پژوهش

.  ايليا ابوماضی بين الشرق و الغرب فی رحلة التشـرد و الفلسـفة و الشـاعرية   م.(. 1117) الم.معوش، س
 . بيروت: دار المنازل.1ط

بررسی تطبيقی غم غربت در شعر بـد شاکرالسـيّاب و   (. »1316معروف، يحيی و فاروق نعمتی. )
 .111ـ199. صص 11. ش 4. د لسان مبين«. منوچهر آتشی

. 19. د پژوهشنامۀ ادب غنايی«. غم غربت در اشعار منوچهر آتشی(. »91311، سيد کاظم. یوموس
 .122ـ149. صص 11ش 

مجلۀ دانشکدۀ ادبيات و «. یابوماضی تأمل در آثار ايليا ها جلوه(. »1379هللا. )ا ميرقادری، سيدفضل

 .327ـ369. صص 1997. پياپی 199د . علوم انسانی
هــای نقــد ادبــی و  پــژوهش«. شــعر منــوچهر آتشــی هنجــارگريزی در(. »1319ناصــری، ناصــر. )

 .696ـ177. صص 69. ش 7. د شناسی سبک



 

 

 


