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 .1محمودرضا توکلی محمدی .6 ،محسن قربانی حُسنارودی

1ـ استاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه قم ،قم ،ايران
6ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران
(تاري دريافت1312/99/69 :؛ تاري پذيرش)1317/96/14 :

چکيده
نوستالژی يا غم غربت در واقع ،به حس دلتنگی انسانها نسبت بـه وطـن و گذشـته و حسـرت
خوردن بر شرايط پيشين اطالق میشود که در حال حاضرِ شاعر ،حالتی آرمانی به خود گرفتـهاسـت.
روانشناسان نوستالژی را يک حالت هيجانی انگيزشی پيچيده مـیداننـد کـه گـاهی در غمگينـی و
تمايل بازگشت به وطن و گاهی در درماندگی ناشی از تفکر دربارۀ آن (وطن يا منزل) نمود میيابـد.
اوضاع سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فقر ،مهاجرت و دوری از وطن در ايجاد اين حس تأثير بسـزايی
دارد .ايليا ابوماضی شاعر معاصر عرب و منوچهر آتشی ،شـاعر معاصـر ايرانـی ،در زنـدگی فـردی و
اجتماعی خود دردها ،رنجها و دغدغههای مشترکی دارند که باعث ظهور و بروز جلوههـای مختلـف
نوستالژيک در اشعار آنها شدهاست .پژوهش پيش رو با در نظر گرفتن اين نکته ،درصدد است تا به
شيوۀ توصيفیـ تحليلی و به روش کتابخانهای ،به بررسی تطبيقی نمودهای نوستالژی در شـعر ايـن
دو شاعر معاصر بپردازد و ضمن ارائۀ ابياتی در هر موضوع از دو شاعر و تطبيق آنها ،همانندیهـا و
ناهمانندیهای دو شاعر را در اين زمينه بيان نمايد .غربت مکانی ،غربت زمـانی ،غربـت اجتمـاعی،
غربت روحی ،غربت عاطفی و ...از جمله نمودهای نوستالژيک بود که در اشعار دو شاعر مورد مطالعه
و تطبيق قرار گرفت و نتايج حاصل از آن در پايان مقاله ارائه شد.
کليدواژهها :نوستالژی ،ايليا ابوماضی ،منوچهر آتشی ،غربت روحی ،دوری از وطن.
(نويسندۀ مسئول) E-mail: Dr.mrtavakoly@yahoo.com
E-mail: mohsenghorbani26@yahoo.com
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 .1مقدمه
اگرچه نوستالژی اکنون بهعنوان پديدهای در دنيـای ادبيـات رخ نمـودهاسـت و مـورد
بررسی قرار میگيرد ،اما در اصل يک اصطالح پزشکی و متعلق به علم روانشناسی بـود
و به حالتی از درماندگی يا نوعی از اختالل و نابسامانی فکری اطالق میشد که به علـت
جدايی جسمی يا روحی از محيطی که شخص به آن خو گرفته و عادت کـردهاسـت ،بـه
وجود میآيد و «به عبارت ديگر ،نوسـتالژی يـک حالـت هيجـانی ،انگيزشـی و شـناختی
پيچيده است که حاکی از غمگينی ،تمايل بازگشت به خانـه و درمانـدگی ناشـی از تفکـر
دربارۀ خانه است و واکنشهايی در مقابل جدايی از افراد مورد عالقه و مکانهای آشنا را
نيز در بر میگيرد (ر.ک؛ روشنفکر )39 :1313 ،جلوههای نوستالژيک قرنهاست درونمايۀ
آثار ادبی بسياری را به خود اختصاص دادهاست Nostalgia .واژهای فرانسوی است که از
دو کلمۀ يونانی  nostosبه معنای «برگشت بـه خانـه» و  Algiaبـه معنـای «درد و رنـج»
گرفته شدهاست .اين اصطالح به معنای «حسرت گذشته ،احسـاس غربـت ،غـم غربـت»
(بــاطنی )976 :1399 ،و «دلتنگــی از دوری از مــيهن و درد دوری از وطــن» (زمرديــان،
 )79 :1373و «فراق ،درد دوری ،درد جدايی ،احساس غربت ،غم غربت ،حسرت گذشـته،
آرزوی گذشته» (آريانپور ،1399 ،ج 39 :4ـ )31آمـدهاسـت .مـیتـوان گفـت نوسـتالژی
حسرتِ از دست رفتهها و شکايت از زمان حال در تقابل با گذشته است .از عوامل ايجـاد
نوستالژی در فرد میتوان بدين موارد اشاره کرد .از دست دادن اعضای خانواده يا عزيزی
که باعث گريستن و مرثيه خواندن میشود ،تبعيد و حسرت بر گذشته کـه عامـل گلـه و
شکايت از اوضاع زمان میگردد ،اين مسئله ناشی از آن است که شاعر در دورۀ پيشين در
شادکامی میزيست و يادآوری خـاطرات دوران کـودکی و نوجـوانی ،غـم و درد پيـری و
انديشيدن به مرگ و ساير مواردی که جنبۀ روحی و روانی دارد (ر.ک؛ شـريفيان:1392 ،
96ـ.)76
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 .6پرسشهای پژوهش
پژوهش حاضر به بررسی تطبيقی جلوههـای نوسـتالژيک در اشـعار ايليـا ابوماضـی و
منوچهر آتشی اختصاص دارد و در اين راستا تالش دارد تا به دو پرسش زير پاس دهد:
 .1چگونگی ورود درونمايههای نوستالژيک در اشعار ابوماضی و آتشی بـر چـه اصـلی
استوار است؟
 .6بارقههای نوستالژيک در شعر هر دو شاعر کدام است؟

 .3فرضيههای پژوهش
فرضيههای پژوهش حاضر نيز بدين گونه بيان میشود:
 .1هر دو شاعر با توجه به شرايط خاص زندگی خود ،بـه سـمت و سـويی در جريـان
شعری خويش تمايل دارند که خواسته يا ناخواسته باعث ورود مضـامين نوسـتالژيک بـه
شعر وی شدهاست و اشعاری که در اين زمينه سرودهاند ،احساسی عميق و صدق عاطفـه
در آنها موج میزند.
 .6با توجه به شرايط زنـدگی دو شـاعر و جهـانبينـی خـاص آنهـا ،احتمـال وجـود
جلوه های نوستالژيکی مانند غربت مکانی ،غربت زمانی ،غربت اجتماعی ،غربـت روحـی،
غربت عاطفی و سرانجام ،غربت سياسی در شعر آنها دور از ذهن نيست.

 .4هدف پژوهش و ضرورت آن
هدف از اين تحقيق ،پرداختن به بُعد نوستالژيک اشعار ابوماضـی و آتشـی اسـت ،بـا
توجه به مطالعه و پژوهش نگارندگان ،اين موضوع تا حال بررسی نشدهاسـت و پـژوهش
حاضر به عنوان گام نخست ،ضرورت پژوهش در اين زمينه را ايجـاب مـینمايـد و راه را
برای ساير پژوهشگران در پرداختن به جنبـههـای مختلـف و ابعـاد گونـاگون مـرتبط بـا
پديدههای نوستالژيک در آثار ابوماضی هموار میکند.
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 .9پيشينۀ پژوهش
ايليا ابوماضی از جمله شاعران معاصر عرب است که اشعار و آثار او موضـوع تحقيـق
بسياری از پژوهشگران قرار گرفتهاست .از جملۀ اين پژوهشها میتوان موارد زير را نـام
برد:
«بررسی تطبيقی غم و شادی در شعر اخوان ثالث و ايليا ابوماضی» (دهقانيـان:1319 ،
141ـ« ،)176بينامتنيت قرآنی در شعر ايليا ابوماضی» (قاسم مختاری و مايستری فراهانی،
197 :1313ـ« ،)191جلوههای ادبيات پايداری در شعر ايليا ابوماضی» (حجازی و رحيمی،
41 :1391ـ« ،)99جلوههای تأمل در آثار ايليا ابوماضی» (ميرقـادری369 :1397 ،ــ،)327
«جلوۀ رمانتيسم مثبـت در آثـار سـهراب سـپهری و ايليـا ابوماضـی» (روشـنفکر:1327 ،
139ـ« ،)199القصص الشـعرية فـی ديـوان ايليـا ابوماضـی» (فتحـی دهکـردی:1319 ،
93ـ )199و «مقايسۀ طالسم ابوماضی با رباعيات خيام» (محمد زحمتی46 :1399 ،ـ.)44
دربارۀ منوچهر آتشی نيز تاکنون مقاالت زيادی به رشتۀ تحرير درآمـده کـه از جملـه
آنهاست« :بررسی برخی مؤلفههـای پسـامدرن در اشـعار منـوچهر آتشـی» (اسـتادزاده و
ديگــران1 :1319 ،ـــ« ،)64هنجــارگريزی در شــعر منــوچهر آتشــی» (ناصــری:1319 ،
177ـ« ،)696بررسی تطبيقی غم غربت در شـعر منـوچهر آتشـی و بـدر شـاکر السـياب»
(يحيی معروف و نعمتـی199 :1316 ،ــ )111و «غـم غربـت در اشـعار منـوچهر آتشـی»
(موسوی149 :1311 ،ـ.)122
به هر روی ،نگارندگان در اين زمينه با مقالهای که به صورت مسـتقل و تطبيقـی بـه
بررسی نوستالژی در اشعار اين دو شاعر پرداخته باشد ،دسـت نيافتنـد .ايـن امـر در کنـار
مؤلفههای مشترک فراوان ميان دو شاعر در شکلگيری نمودهای نوسـتالژيک ميـان دو
شاعر ،نگارندگان را بر آن داشت که به نگارش پژوهش حاضر اقدام نمايند.

 .2زندگی ابوماضی و آتشی
ايليا ابوماضی در سال ( 1991م ).در روستای «محيدثه» در شـمال لبنـان متولـد شـد.
تحصيل علم را از مدرسۀ کوچک روستا آغاز کرد ،اما در سال ( 1196م ).و در پی اوضـاع
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نابسامان اقتصادی ،سياسی و اجتماعی از کشور خود مهاجرت کـرد .ابتـدا بـه اسـکندريه
رفت و در آنجا به فراگيری علوم نحوی پرداخت و در سال ( 1111م ).اولين ديـوان خـود
به نام تذکار الماضی را منتشر کرد .اما مصر زمينۀ پيشرفت او را تا آنجا که خـود مشـتاق
بود ،فراهم نيـاورد و بـه هـيمن سـبب ،بـه آمريکـا رفـت .او در نيويـورک بـه ادبيـات و
روزنامهنگاری روی آورد و سردبيری «مجلةالعرب» و پس از آن« ،مرآةالغرب» به او واگذار
شد .وی در تأسيس «الرابطة القلمية» نقش بسزايی داشت و شاعر مشهور اين انجمن بود.
وی عمر خود را در شعر و روزنامهنگاری صرف کرد و در سال ( 1197م ).درگذشت .ايليـا
ابوماضی با اينکه بخش اعظم عمر خويش را در غرب گذرانده ،ولی شرق و بهويژه وطـن
وی اهميت و قداست خاصی نزد او دارد .او کسی است که در اشعار خود به اين موضـوع
به صورت گستردهای اشاره نمودهاست و به ايـن درک واقعـی رسـيده کـه هـيچ يـک از
امکانات وطن بيگانه به بهترين شکل خود هم که باشد ،با طبيعت دوستداشتنی وی که
خاطرات دوران کودکی و جوانی خود را در آنجا گذرانده ،قيـاسپـذير نيسـت .او شـاعری
است که به قول خودش از روی اجبار و به زور مجبور به ترک وطن شدهاسـت و اکنـون
هر جا فرصتی باشد ،آهنگ آن میکند .از جملـه اسـباب مهـم برانگيختـه شـدن حـس
نوستالژيک در ايليا ابوماضی میتوان به دوری از وطن عربی ،مشکالت مردم و سياسـت
حاکمان جامعه اشاره نمود.
منوچهر آتشی نيز در سال  1319در «دهرود» از توابع دشتستان استان بوشهر به دنيـا
آمد و در سال  1394در تهران ديده از جهان فروبسـت و اکنـون مـزارش در بوشـهر ،در
جوار تربت شي حسين خان چاهکوتاهی زيارتگاه صاحبدالن است .وی از جمله شـاعران
معاصر فارسی است که حسرت خوردن بر گذشتههای لذتبخش و به ياد آوردن آنها در
اشعارش بهخوبی نمايان شده است .موقعيت و شـرايط زنـدگی ،انديشـه و عاطفـۀ قـوی،
آشنايی با بسياری از شاعرن و بزرگان از جمله مهمترين علتهای برانگيخته شدن حس
نوستالژيک در آتشی است.
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 .7بررسی جلوههای نوستالژيک در ديوان ايليا ابوماضی و آتشی
در اين بخش تالش شده تا درونمايههای نوستالژيک مشترک ميان ابوماضی و آتشی
بررسی شود و بر اين اساس ،بارقههای نوستالژيک مشترک ميان دو شاعر دسـتهبنـدی و
به صورت تطبيقی ارائه شدهاست.

7ـ .1غربت مکانی
گاهی انسان به هر دليلی ،از جمله مهاجرت ،تبعيد و مانند آن از وطن اصـلی خـويش
دور میماند .اين دوری از وطن ،احساسی را در انسـان بـه وجـود مـیآورد کـه از آن بـه
«غربت مکانی» ياد میشود .اين احساس در ابوماضی بسيار قوی و پررنگ اسـت و بـرای
او خانههای سوريه دوستداشتنیترين و کوههـای لبنـان عزيزتـرين اسـت و مردمـانش
گرامیترين هستند .او حاضر است جانش را فدای آن مردمان کند و يا حتی لحظۀ مـرگ
هم چشمش آرزوی ديدار وطن را دارد ،اگرچه با شنهايش سرمه بکشد
مَا هَاجَ حُـزنَ القَلـبِ غَيـرُ سُـؤالِهَا
«قَالَت :أينسَی النّـازِحُونَ بِالدَهُـم؟
عِنْـ ـدِی ،وَ لُبنَـــانُ أعَـ ـزُّ جِبَالِهَـ ـا
األَرْضُ سُـــورِياً ،أحِـــبُّ رُبُوعَهَـــا
رَوحِــی الفِــدَاءُ لِرَهْطِهَــا وَ لِآلِهَــا
وَ النّـاسُ أکـرَمُهُم عَلَـی عَشِـيرُهَا
لَــو أَندهَ ـا اکْتَحَلَ ـتْ وَ لَــو بِرِمَالِهَــا»
تَشْتَاقُ عَيْنِی قَبْلَ يَغْمِضُـهَا الـرددَی
(ابوماضی ،بیتا ،ج .)992 :3
غربت مکانی در نزد آتشی ،رنگ و بويی فلسفی به خود میگيرد .او خود را بـه همـۀ
غمها آشنا میداند و بيان میدارد که تمام پديدههای طبيعی به نوعی از وطن و خاستگاه
حقيقی خود دور ماندهاند .او با غم دريا که از اقيانوس دور افتاده ،غم درياچه کـه از دريـا
جداست ،غم مرآ دريايی که بیآشيان مانده ،غم پرندهای که دور از النه آواز خواندهاست
و نيز غم تختهسنگی که آرزوی تنديس شدن داشته ،ولی تبديل به سنگ گـور شـده ،بـا
همه آشنايی دارد .آری همۀ اينها غم غربت شاعر هستند؛ غربت دوری از وطن و غربت
خواستن ،ولی نشدن:...
«با همه غمهای دنيا آشنايم
با غم دريا که اقيانوسش از دامان خود راندهاست
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با غم درياچه کز آغوش دريا دور ماندهاست
با غم مرغی که رنج آشيانپرداختن بردهاست
با غم مرغی که دور از آشيان خواندهاست
با غم سنگی که تنديس ونوسی خواست بودن ،سنگ گوری شد» (آتشی ،1399 ،الف:

.)13
غربت مکانی در نزد ابوماضی ،در عشق به وطن و بازگشت به آن تبلور میيابد .وطن
در اعتقاد ابوماضی بهترينهاست ،اگرچه از آن دور است ،ولی طبيعت و مردمـانش بـرای
او بهترينها هستند و يا حتی تا لحظۀ مرگ هم دلتنگی او برای وطن کم نمیشود ،ولـی
آتشی غربت را خاص خود نمیداند ،بلکه معتقد است که تمام پديدههای طبيعـی ممکـن
است از اصل خود جدا مانده باشند و اين معنای غربت در نظر اوست .در حقيقـت ،غربـت
مکانی در نزد آتشی ،جلوهای فلسفی پيدا کردهاست و دايرۀ شمول آن تمام پديدهها را در
بر میگيرد.

7ـ .6يادکرد خانههای آباد ديروز
ايستادن بر اطالل و ويرانهها موضوعی است که شاعران جاهلی اشعار خـود را بـا آن
شروع میکردند و بر اشعار برخی شاعران پارسیگوی مانند منوچهری نيز تأثير گذاشـت.
ابوماضی اطالل و ويرانهها را در واقع ،به عنوانی نمادی از وطنی کـه زمـانی آبـاد بـود و
اکنون ويران شدهاست و ديگر از آن شـادابی و سرسـبزی در آن خبـری نيسـت ،بـهکـار
میبرد .وی در اين بخش از اشعار خود ،به همان شيوۀ قدما در ايستادن بر اطـالل عمـل
کردهاست و با ديدن خانهها از خود سؤال میکند که چه چيزی باعث ويرانی اين خانههـا
شدهاست؟ مل ها به تمام مناطق آن يورش بردند و ابرها با باد شمال رفتند ،آسمان خـود
را از ديدگان پنهان نمود ،گويا مانند شب تيره و بسيار تاريک شد:
مَن کَـانَ يَحْسِـبُ أَند هَـا تَتَبَـدَدلُ؟
«لِلدـــهِ کَيْـــفً تبَـــددلَتْ آيَاتُهَـــا
سَــيْرَ الغَمَــامِ إِذَا زَفَتْــهُ الشدــمأَلُ
زَحَــفَ الجَــرَادُ بِقَضَــه وَ قَضيضِــهِ
فَکأندـ ـهُ اللديْـ ـلُ البَهِـ ـيمُ األَلْيَـ ـلُ»
حَجَبَ السدمَاءُ عَنِ الندـوَاظِرِ وَالثدـرَی
(ابوماضی ،بیتا ،ج .)997 :3

 /94بررسی تطبيقی نوستالژی در اشعار ايليا ابوماضی و منوچهر آتشی /محمودرضا توکلّی محمدی و محسن قربانی حُسنارودی

حسرت و اندوه بر گذشتۀ وطن در شعر جادۀ بازرگان (از دفتر شعری خليج و خـزر) از
منوچهر آتشی بهخوبی نمود پيدا کردهاست .در نظر آتشی ،گويا بازرگـانی آمـدهاسـت و از
اين سو و آن سوی دنيا ظروف چينی و ...آورده ،آنها را جايگزين ظرفهای مسی وطـن
نمودهاست و گويا آثار گذشتۀ وطن شاعر جای خود را به وطنی وارداتی با همۀ ظـواهر و
آثار خود دادهاست:
«اين پی بنای سيراف نيست
زخم عميق شمشير است
با اسبهايی از سنگ
اردوی روزگار گذشته است اينجا
اين دخمهها نه مقبرۀ گبران
که حدقههای خالی چشمان ماست
ديوانۀ عبور ارتش تاري
در هيأت مهيب رهانندگان
در کوچههای سيراف میگردم؛
بر سنگفرشهای کهن
که ذوق بارانهای ديرينه
از درزهای آجرهاشان
سبزينه بستهاست
بر سنگفرشها
که سُم سهمناک اسبان ساسانی زخمیشان کرد
و پای نرم اشتران عرب
آمد بر آنها مرهم بگذارد
در کوچههای بی در و ديوار سيراف میگردم( »...آتشی ،1399 ،ب.)3 :

ايستادن بر اطالل شيوۀ شاعران جاهلی است که ابوماضی اين کار را با تقليد از آنها
انجام میدهد و اطالل را به عنوان نمادی برای وطنی به کار میبرد که زمانی آباد بـود و
اکنون رو به ويرانی گذاشته است .او بر وطـن خـود کـه تمـام آثـار حيـات در آن از بـين
رفتهاست و مردمانش که يا مردهاند ،يا از آن کوم کردهاند و يا کُشته و اسير شدهاند ،نالـه
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سر میدهد .وی از احوال مردمانش میپرسد ،ولی فقط بـا ويرانـههـايی خـالی از سـکنه
روبهرو میشود .اين در حالی است که آتشی از بين رفتن پديدهها و آثار گذشـتۀ وطـن را
مرهون اجناس وارداتی میداند؛ گويا يک ارتش از تاري آمده تا تمام گذشتۀ وطن را بـه
دست فراموشی بسپارد .او در کوچههای شهر میگردد؛ سبزينه بستن شکاف ديوارها و اثر
شکستگی سنگفرشهای کوچهها و خيابانها که همـه و همـه نتيجـۀ هجـوم فرهنـگ
بيگانگان است ،اندوه وطن را در گذشته در دل و خاطر او زنده میکند .در واقع ،ابوماضی
ويرانه شدن وطن را مرهون گذر زمانه و امری طبيعی میداند ،در حالی که آتشی اين امر
را در علتی خارجی و انسانی جستجو مینمايد.

7ـ .3غربت زمانی
حس غربت فقط محدودۀ مکانی را در بـر نمـیگيـرد ،گـاهی انسـان در زمـان خـود
احساس غربت و تنهايی میکند و تالش دارد تا خود را در ظرفـی زمـانی غيـر از زمـان
حاضر تصور نمايد .در اين صورت ،وی به فراری رو به جلو يا رو به عقب دست میزنـد و
به مدينۀ فاضله يا دوران کودکی خود میگريزد .در اين قسمت ،برخی نمودهـای غربـت
زمانی در شعر دو شاعر به صورت تطبيقی بررسی میشود.

7ـ3ـ .1بيان خاطرات با معشوق
ابوماضی از دوران عاشقی که مانند خواب گذر کرده ،سخن میگويد و بيـان مـیدارد
که از اين پس به عاشقی نمیپردازد .او از تمام لذتهای زندگی بيزار است و اگر هنـد از
او بخواهد ،از جوانی هم بيزار میشود .بر هنـد درود مـیفرسـتد ،اگرچـه در دسـترس او
نيست؛ درودی که همراه سالمتی و خيرخواهی است .او هنوز هم نسبت به عهدی که بـا
او دارد ،پايبند است ،اگرچه گَرد پيری بر چهره دارد .او از مرگی که به سبب فـراق باشـد،
نمیترسد ،ولی بايد از اين جهان عزم سفر کرد:
فَلَسْــتَ تَرَانِــی بَعْــدَهُ الــددهْرَ لَاهِيَــا
«تَوَلدی زَمَانُ اللدهوِ کَالطديفِ فِی الْکَرَی
وَلَــو رَضِــيَتْ هِنــدٌ سَــئِمْتُ شَــبَابِيَا
سَــئِمْتُ لِــذَاذَاتِ الحَيَــاةِ جَمِيعِهَــا
سَــالَمُ الدتِــی أهْــدِی إِلَيْهَــا سَــالَمِيَا
سَالمٌ عَلَی هِنْدٍ وَ إِنْ فَـاتَ مِسْـمَعِی

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

وَ إِنْ يَکُ هَذَا الْبَـيْنُ أوهَـی عِظَامِيَـا
تَرَی عِنْدَهَا أنَـی عَلَـی العَهْـدِ ثَابِـتٌ
وَلَکندنِـــی فِـــی خُلُـــودِی نَائِيَـــا»
فَوَ اهللاِ مَا أخشَی الْحِمَامَ عَلَـی الندـوَی
(ابوماضی ،بیتا ،ج .)919 :3
اولين تجربۀ عشقی آتشی در منطقهای به نام چاهکوتاه (روسـتايی در بوشـهر) اتفـاق
میافتد که خاطرۀ اين عشق همواره وقتی دشتهای اطـراف بوشـهر در نظـر او تـداعی
میشود ،آن معشوق هم به شکل درخت «سدر»ی سبز میشود:
«در ابتدای شبابم
ايستادهای و نمیآيی
واپس مینگرم همچنان ايستادهای
با من نيامدی به کوچههای جوانی
با من نيامدی به ساحلهای ميانسالی
و نيستی به سايۀ باران پيریام
کاش میماندی و با تو جوان میماندم...
امروز
سدری جوان ايستادهاست ،همان جا
و روبهروش
نخلی خميده
که کاکل به آفتاب سپرده
و رطب میگشايد برای چکاوکها» (آتشی.)141 :1392 ،

سپس غم دوری از معشوق خود را در شعر «ترانۀ ديدار» بيان میکند و او را با القـابی
همچون «دريا»« ،باد خنک تابستان» ،و «درخت» معرفی میکند (ر.ک؛ همان:)691 :
«بوی پيراهن تو
مثل بوی دريا نمناک است
مثل باد خنک تابستان
مثل تاريکی ،خوابانگيز است...
تو درختی ،من آب
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من کنار تو ،آواز بهاران را
میخندم و میخوانم
میگريم و میخوانم» (همان.)93 :1399 ،
ابوماضی فقط به دوران زودگذر جوانی فکر میکند؛ دورانی کـه در کنـار معشـوقهاش
(= هند) غرق در خوشی و شادی بود و دور از او به وی درود میفرستد و برايش سالمتی
طلب میکند .اما آتشی هنگام تداعی خاطرات خود با معشوق ،ناخودآگـاه در دشـتهـای
اطراف بوشهر در روستايی به نام چاهکوتاه سِير میکند که اين معشوق به شـکل درخـت
سدری در مقابل چشمان او ظاهر میشود و آنگاه در شـعر ديگـری ،معشـوق خـود را بـا
القابی همچون «دريا»« ،باد خنک تابستان» و «درخت» معرفی مینمايد.

7ـ3ـ .6بازگشت به دوران کودکی
ابوماضی در جستجوی دوران کودکی در تصورات خود غرق مـیشـود و از آن دوران
به خوابی زودگذر تعبير میکند که فقط خيالی و تصـوری مـبهم از آن در ذهـن او بـاقی
ماندهاست:
وَ أَيْـــنَ أَحْلَـــامُ الْفَتَـــی الْـــأَمْرَدِ
«يَا لَيْتَ شِعْرِی ،أَيْـنَ عَهْـدُ الصدـبَا
يَلُــوحُ فِــی الــذَهْنِ وَ لَــم يُوجَــدِ»
وَلَّـــی وَوَلدـ ـتْ کَخِيَـ ـالِ الْکَـ ـرَی
(ابوماضی ،بیتا ،ج .)696 :6
شاعر آرزوی بازگشت دوبارۀ دوران کودکی و جوانی و نيز روزهای شادی خود را دارد؛
دورهای گذرا که جای خود را به اندوهی ماندگار دادهاست .وی خطـاب بـه دوران جـوانی
خويش ،آرزوی بازگشت به آن را دارد ،چونان بچهشتری که شوق آب خوردن دارد:
زَمَ ـنُ الشَّ ـبَابِ الضَّ ـاحِکِ الْمُتَهَلد ـلُ
«يَــا لَيْتَمَــا رَجَــعَ الزدمَــانُ األَودلُ
وَ أتَــی الْأسَــی فَأَقَــامَ الَ يَتَرَحدــلُ
عَهْـدٌ تَرَحدلَـتِ الْبَشَاشَـةُ إِذْ مَضَــی
يَشْـ ـتَاقُ لِلْمَـــاءِ الندمِيـ ـرِ األَبّـ ـلُ»
أشْتَاقُ عَصْرَکَ ،يَـا شَـبِيبَةَ ،مِثْلَمَـا
(همان ،ج .)941 :3
آتشی ضمن به کارگيری عناصر شهری و توجه به شهر ،در عين حال از عوارض شهر
هم غافل نماندهاست و هوای بازگشت به طبيعت را در سـر دارد .وی آرزو دارد بـه دوران

 /99بررسی تطبيقی نوستالژی در اشعار ايليا ابوماضی و منوچهر آتشی /محمودرضا توکلّی محمدی و محسن قربانی حُسنارودی

کودکی بازگردد تا آرامش خويش را در آنجا جستجو کند و از روزگار ماشينی بـودن همـه
چيز رهايی يابد .مخاطب خود را برای رفتن به دوران لذتبخش و شادیآفـرين کـودکی
فرامیخواند و او را به نوشيدن چـای دَمنکشـيدۀ صـبحگاهان دعـوت مـیکنـد .او بيـان
میدارد که در اين عصر تکنولوژی و اختراعات در انديشۀ بازیها و شادیهـای کودکانـۀ
خويش است؛ گويا شاعر آرزو دارد که بار ديگر به آن دوران بـازگردد و در آن لـذتهـای
کودکی غوطهور شود:
«بيا به لحظههای خاکی خودمان برگرديم
به جرعۀ گسِ چای صبح
در انتهای گردنۀ کابوس
هنوز که هنوز است
در عرض جنگل فلز و نفت
طول فرارهای کودکيم را میجويم( »...آتشی.)169 :1392 ،
وی در شعر «باآ های ديگر» به مرور خاطرات خوش گذشته مشغول است .گذشـته ای
که کودکی اش را در کوه های گيسکان به فرجام رسانده و در دل طبيعت وحشـی و بکـر،
هوای پاک را استشمام کرده ،بر اوضاع کنونی آن ناله میکند و اشک میريزد:
«در عمق پاک تنگۀ ديزاِشکن
نجواگران غارنشين پير
از زوزۀ مهيب هيواليی آهنين
ديوانه گشتهاند
و کوه با تمام درختانش
بيد و بلوط و بادام ،امروز
يادآور ترنم سمها و سنگهاست» (آتشی.)133 :1329 ،
هر دو شاعر آرزوی بازگشت به دوران کودکی و جوانی را دارند ،بـا ايـن تفـاوت کـه
کودکی ابوماضی چنان زوگذر بوده که از آن به خواب تعبير نمودهاست و از عنصـر شـوق
بچه شتر برای رسيدن به آبشخور استفاده کرده که بيشتر مربوط به زندگی باديـهنشـينی
است ،در حالی که آتشی با توجه به عناصر زندگی شهری و پديدههای آن بدين موضـوع
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اشاره دارد .دوران گذشتۀ کودکی برای ابوماضی همچون خوابی زودگذر اسـت کـه حتـی
اين خواب هم به نوعی برای او مبهم است و آرزوی بازگشت بـه دوران طاليـی جـوانی
برايش مانند طمع بچهشتری برای رسيدن به آبشخور میباشد .اما آتشی در عصر ظهـور
تکنولوژی زندگی میکند و آرامش و لذت خويشتن را در بازگشت به دوران کودکی خـود
و جوالن دادن در باآهای سرسبز و طبيعـت بکـر و نيـز نَفَـس کشـيدن در آن جسـتجو
میکند.

7ـ .4غربت اجتماعی
غربت اجتماعی در احساس جدايی و تعلق نداشتن به جامعه و در بسـياری از اوقـات،
حالتی از درک مکردن ارزشها و تقليدهای حاکم بر جامعه تجلـی مـیيابـد .بـرانگيختن
احساس تنهايی و جدايی از ديگران ممکن اسـت بـه انکـار ارزشهـا و تـرک الگوهـايی
انجامد که مردم جامعه با تمام تالش خود سـعی در حفـظ آن دارنـد .در حقيقـت ،وقتـی
ارزشهای جامعه برای فردی تبديل به ضد ارزش گـردد ،آن شـخص خـود را در جامعـه
غريب و به دور از مردم احساس میکنـد و در اينجاسـت کـه فـرد دچـار احسـاس تلـ
سرخوردگی و دوری از جامعه میشود .اين مسئلهای است که برای ابوماضـی نيـز اتفـاق
افتادهاست .او گريزی به موضوع از بين رفتن ارزشها در جامعه دارد و بيان میکنـد کـه
جز تنفر از اين دنيا چيزی ديگر حاصل نکردهاسـت .معاصـران شـاعر از ديـد او مردمـی
هستند که به سبب خودخواهی وجدان خودن مردهاند و مانند طناب پوسيده در اعتقـادات
خود ضعيف و ناتوان هستند .آنان با ديدن دينار و پول تملقگويی و چاپلوسی میکننـد و
سر فرود میآورند .آری ،شاعر از دست اين جامعۀ رياکار و دروغين به تنگ آمدهاست و از
دست آن ،فرياد و ناله سر میدهد:
الَ خَيْ ـرَ فِ ـيهِمْ وَلَکِ ـند شَ ـردهُ عَمَ ـمُ
«مَا سَاءَ نَفْسِی مِنَ الدُّنيَا سِوَی نَفَـرٍ
فَلَ ـيْسَ تُنْشَ ـرُ حَتَّ ـی تُنْشَ ـرُ ال ـردمَمُ
مَاتَــتْ ضَــمَائِرُهُم فِــيهِم أَنانِيَــةً
إِالد الشَّـــراهةُ وَ الْإِيثَـــارُ وَ الـــتدهَمُ
سَاءَتْ خَالَئِقُهُم أَوْ الَ خَـالَقَ لَهُـمْ
خَرُّوا سُجُوداً إِلَـی األَذْقَـانِ کُلُّهُـمُ»
إِذَا رَأَوا صُـــورَةَ الـــدَينَارِ بَـــارِزَةً
(ابوماضی ،بیتا ،ج .)264 :3
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آتشی از افسردگی و تنهايی خويش سخن میگويد و اينکه سرزمينش همواره پاييزی
است و بهاران زندگی او طلوع نمیکند و صبحگاهان او نيز به مانند گـنجهـايی قـديمی
پنهان در زير تختهسنگهای خشم زندانی شدهاند (صـبحگاهان تيـره و تـار) و خورشـيد
زندگی او تاريک است و سرد و در سکوت حيرت شاعر مـیچرخـد و از ايـن رو ،ضـربان
قلب وی ضعيف است و اين يعنی افسردگی و فرسودگی و نابودی شاعر .آتشی روزگار را
مقصر بدبختی ،سياهی و تيرهروزی خويش میداند و رهايی و خالصی از آن را میطلبد:
«دشتهای من
و سرزمينهای من
در فصلی پردوام و تيره فرو رفتهاست
بهاران من
در پشت ديوارهای سياه خاک
در آتش شکوفههای ناشکفتۀ خويش میسوزند
و بامدادان من
چون گنجهای باستانی
در اعماق صخرههای عبوس محبوساَند
خورشيدهای من
سرد و تاريک
در سکون بُهت میچرخند
تپشهای من دور میشود
دور میشود
من افسرده شدهام ،من فرسوده میشوم
ای توقف شوم ،ای سکون بیباآ و بیگياه» (آتشی ،1399 ،الف.)91 :

هر دو شاعر به موضوعات اجتماعی اشاره دارند و از اوضاع جامعه و مردمان آن نااميد
هستند .ابوماضی نسبت به مسائل اجتماعی و يا حتّی اقتصادی جامعـۀ خـويش آزردگـی
خاطر دارد .او از مردمی که چاپلوسی میکنند و به سبب درهم و دينار مقابل هـر زبـونی
سر فرو میآورند ،ناله سرمیدهد؛ مردم ضعيفالنّفس دروغگوی خودخواه .ارزشها از بين
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رفتهاند و هدايت جای خود را به ضاللت دادهاست .انسانهای شرور خوی حيوان وحشـی
دارند ،ايمان و مهربانی از جامعه رخت بربسـته و قدرتمنـدان سـتمگر و ضـعيفان رياکـار
شدهاند و انسانهای حيوانصفت عامل مصيبتهای جامعه هستند .بیعـدالتی در جامعـه
شايع شدهاست و ارزشها جای خود را به ضـد ارزش دادهاسـت .بـدين سـان ،او خـود را
فردی تنها در جامعه و در ميان انسانهايی میيابد که از انسانيت فقط ظاهر آن را حفـظ
کردهاند و اين امر منجر به غربت اجتماعی شاعر شدهاست .ولی آتشی وطن خويش را در
گرو دوران سياهی و تيرگی میداند و روزگار خود را در ورای تاريکیها و ظلمـت پنهـان
میبيند؛ روزگاری که جز تاريکی ،سردی و سکون هيچ چيز ديگر عائد شاعر نمـیکنـد و
اين موضوع باعث افسردگی دوچندان وی شدهاست.

7ـ .9غربت روحی
منظور از غربت روحی اين است که انسان احساس کند در اين دنيا تنهاست و زندگی
در آن جاودانه نيست .پس انسان در آن زندگی میکنـد ،ولـی گويـا غريـب و تنهاسـت.
بيشتر شاعران در اين نوع از غربت به پَستی و حقارت دنيا و بازيچه بودن آن کـه انسـان
را چون کودکان به خود مشغول میدارد ،سخن میگويند.
ابوماضی برای فرار از تنهايی رنجآور خود اندوهش را با ستاره در ميـان مـیگـذارد و
بيان میدارد که هيچ کسی حتی ستاره در آسمان هم به اندازۀ من اندوهگين نيسـت ،يـا
اينکه بيدار ماندن جزء خصلت ستارگان است و آن ستاره را خطاب قرار میدهد که آيا به
شوق ديدن خورشيد شب را بيدار میماند؟ يا اينکه قصد دارد برای هميشه بمانـد و شـام
اندوه شاعر سحر نگردد؟ آری ستاره هم شاهد انـدوه شـاعر اسـت و بـه گريـۀ او گـوش
میدهد .وی میگويد :خداوندا آيا ستارگان هم عاشق میشوند؟:
أمْ أَنْــتَ مِــنْ طَبْعِــکَ السدــهَرُ؟
«هَلْ بِـکَ يَـا نَجْـمُ مِثْـلُ کَربِـی؟
أمْ عِنْــ ـدَکَ الْمَقْعَــ ـدُ الْمُقِــ ـيمُ؟
سَـــهِرْتَ شَـــوقاً إِلَـــی ذُکَـــاءِ؟
يَــا رَبُّ هَــلْ تَعْشُــقُ النُّجُــومُ؟»
أبْکِـــی وَ تَصْـــغِی إِلَـــی الْبُکَـــاءِ
(ابوماضی ،بیتا ،ج .)231 ،3
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سپس از درد خويش و اينکه در ميان دوسـتانش در وطـنش نمـیباشـد و از تنهـايی
خويش و اينکه مردم نسبت به او بیتفاوت هستند و دنيا هم به او پشت کردهاند و اينکـه
جوانی او از دست رفتهاست و ديگر اميدی برايش باقی نمانده ،سخن میگويد:
لَسْتُ فِی أرْضِـی وَ الَ بَـينَ صِـحَابِی
«لَـــيْسَ بِـــی دَاءٌ وَلَکِنَـــی امْـــرُؤٌ
لِلْوَرَی ضِحْکِی وَ لِی وَحْدِی إِکْتِئَابِی»
مَـ ـرَدتِ الْـ ـأَعْوَامُ تَتْلُـــو بَعْـ ـدَهَـ ـا
(همان ،ج .)194 :1
منــوچهر آتشــی از غربــت روحــی و تنهــايی خــود در جامعــهای کــه مــردم درد او را
نمیفهمند و او را درک نمیکنند ،سخن میگويد .ولی گويا کسی که صـدای نـامفهومی
دارد ،او را صدا میزند .آری ،دشتهای خالی ،ستارههای غبارآلود ،مرد غمگين ،فرامـوش
شدن ،صدا کردن از دور دستها و ...همگی بر غربت روحی و تنهايی شاعر اشاره دارد:
«روی زمين
بر دشتهای خالی
زير ستارههای غبارآلود
مرد غريب غمگينی
در کورهراههای فراموشی
میگردد
گويا صالی مبهمی ،او را
زآن سوی سدرهای وحشی میخواند» (آتشی.)149 :1329 ،
سپس از تنهايی خويش سخن می گويد و اينکه هيچ کسـی درد او را نمـیفهمـد تـا
خستگی از تنش برطرف شود .او با شور و اشتياق آمده تا خستگی از تن به در بـرد ،ولـی
هيچ کس پاس او را نمیدهد و به سرَ او گوش فرانمیدهد؛ گويا درد دل او را هيچ کسی
نمیفهمد تا تسلیبخش غمها و دردهای او باشد و مثل اينکه بين او و ديگـران حجـابی
است که مانع رسيدن سرّ درون او به ديگران میگردد و اين يعنی غربت روحی شاعر:
«دست نيازم گرفته حلقۀ در را
سينهام از شور و شوق در تب و تاب است
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در بگشاييد شيهه میکشد اسبم
خستهسوارم هنوز پا به رکابست
اما در بسته است.
صامت و سنگين
سينه جلو دادهاست :يعنی برگرد
از که پرسم دوای اين تب مرموز
به چه گشايم زبان اين درد نامرد» (آتشی.)163 :1329 ،

هر دو شاعر از غربت روحی خود و اينکـه دردشـان را کسـی نمـیفهمـد و از سـوی
دوستانشان مورد بیمهری و بیتوجهی قرار میگيرنـد ،سـخن مـیگوينـد .ابوماضـی بـا
شباهت دادن وضعيت خود با ستارگان ،آنها را همدم و همراز خود میداند ،ولـی تفـاوت
در اين است که روشنايی ستارگان در شب به اميد طلوع خورشيد اسـت ،در حـالی کـه او
اميدی به پايان شب اندوه و تنهايی ندارد .سپس از بـودن در نـاوطن سـخن مـیگويـد،
دوستانش به او توجهی ندارند و جوانیاَش نيز از دست رفتهاست و آرزوی بازگشت بـدان
را دارد .اما آتشی از اينکه در بين مردم تنهاست و درد او را کسی نمیفهمد ،ابراز نـارحتی
میکند ،او فضای جامعه را تيره و غبارآلود میبيند و بيان میدارد که هـيچ کسـی وجـود
ندارد تا با او راز دل گويد و تسالی خاطر او گردد.

7ـ .2غربت سياسی
غربت سياسی در به درد آمدن شاعر از اوضاع و احوال و شـرايط سياسـی حـاکم بـر
جامعه ،چه در بُعد داخلی و چه در حيطۀ خارجی آن نمود میيابد .اين موضوع میتوانـد از
طريق حاکمان جامعه يا جاسوسان آنها و يـا از طريـق فشـار مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم
بيگانگان بر يک جامعه تحميل گردد .در اين حالت ،مردم يا بیتفاوت هسـتند ،يـا ميـان
آنها تفرقه افتادهاست و قدرت الزم را برای مبارزه با ظلم و ستم ندارند .از اين رو ،شاعر
در اشعار خود به برخی از مشکالت سياسی جامعه که ناشی از بينش اشـتباه مسـئوالن و
حاکمان جامعه و اينکه آنان نگاهشان به بيگانگان میباشد ،اشاره مینمايـد و درد و رنـج
خود را از تحمل اين شرايط و اسير بودن در دست اين اتفاقات ناگوار بيان مینمايد.
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غربت سياسی ابوماضی در فاجعۀ فلسطين نمود مـیيابـد .او در شـعر خـود سـرزمين
فلسطين را خطاب قرار میدهد و میگويد :ای سرزمين سالمتی و مهربانی ما نمیتوانيم
حزن تو را ببينيم .وی از غم فلسطين خواب به چشم ندارد؛ مثل اينکه شمشـير در جگـر
داشته باشد .چشمان او بیخواب است ،چون جاسوسان دشـمن در وطـن هسـتند و عـزم
نابودی آن دارند:
يَشُـ ـقُّ عَلَـــی الْکُـ ـلَ أَنْ تَحْزَنَـــا
«دِيَـــارُ السدـــالمِ ،وَ أرْضُ الهَنَـــا
وَ مَـــا کَـــانَ رُزْءُ الْعُلَـــی هَيَنَـــا
فَخَطْــبُ فِلَســطِينَ خَطْــبُ الْعُلَــی
تَحِــــــزُّ بِأکْبَادِنَــــــا هَهُنَــــــا
سَـــهِرْنَا لَـــهُ فَکَـــأَند السُّـــيُوفَ
تَـ ـرَی حَوْلَهَـــا لِلـ ـرددَی أَعْيُنَـــا؟»
وَ کَيْـــفَ يَـــزُورُ الْکَـــرَی أَعْيُنـــاً
(ابوماضی ،بیتا ،ج .)731 :3
سپس مردم را خطاب قرار میدهد و همه را در اين فاجعه شريک میدانـد .در ادامـه،
روی سخنش با رهبران عرب است که نسبت به اين مصيبتها و نابودی مردم بیتفـاوت
هستند .او آنها را به وحدت و هماهنگی برای مبارزه با اين مصيبت دعوت میکند:
لَــا أرَی فِــی الــرُّزْءِ لُبْنَانــاً وَ شَــام
«کُلُّکُمْ يَا قَـوْمُ فِـی الْبَلْـوَی سِـوَاءٌ
أمدـــةٌ تَفْنِـــی وَ أَنْـــتُم تَلْعَبُـــونَ
يَـا لَهَـوْلِ الخَطْـبِ  ..يَـا لَلْفَادِحَـةِ
يُبْعَـ ـثُ اهللاُ مِـ ـنَ الْقَبْـ ـرِ الوِئَـــامِ»
فَــادْفِنُوا أَضْــغَانَکُمْ يَــا زُعَمَــاءُ
(همان.)299 :
نکتهای که دربارۀ غربت سياسی ابوماضی مطـرح مـیشـود« ،قوميـتگرايـی» شـاعر
میباشد و اين موضوع را در اشعاری که دربارۀ ترکيه و ترکهـا دارد ،مـیبينـيم؛ چراکـه
ترکان ستمگر حدود چهار قرن يا بيشتر روی سينۀ عربها چنبره زدند و انواع اهانـتهـا،
ذلت ها ،فقر و بدبختی را بر اين مردم چشانيدند .ابوماضی در قصيدۀ «بالدی» با اشاره بـه
قرنهای طوالنی که ترکها روی سينۀ مردم سوريه همچون مـاری چنبـره زدهانـد ،بـه
ظلم و ستم آنها در حق اين مردم اشاره میکند:
لَعَمْـــرُکُمْ ،وَ الَ نَبْغِــــی إِنْتِقَامَــــا
«رِجَالُ التُّـرکِ ،مَـا نَبْغِـــی إِنْتِِقاضـاً
وَ نُکْـــرِهُ مَـــنْ يُرِيـــدُ إِهْتِضَـــامَا
وَ لَکِندـــــا نُطَـــــالِبُکُم بِحَـــــق
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فَأبْلَاهَـــــا وَ أبْلَانَـــــا وَ دَامَـــــا»
حَمَلْنَــــا نيــ ـرَ ظُلْمِکُــــم قُرُونَــ ـاً
(همان ،ج .)99 :1
ياغیها قهرمانان ذهن و شعر آتشی هستند؛ قهرمانانی که از روزهای آشفتۀ کـودکی،
روزهايی که رضاخان به سرکوب و غارت ايالت و عشـاير مـیپرداخـت ،در ذهـن او بـه
گروهی شکستناپذير بدل شده بودند (ر.ک؛ اکبريانی .)9 :1393 ،آتشی آن روزها را ايـن
گونه وصف میکند:
«گذشتهای داغان شده و داآ شکست خورده خانخانی محکوم به زوال ولی
دارای نيمهجانی ،با سيمايی کينتوز و انتقامجو .ميراثـی از داسـتانهـا و بـرج و
باروهای نيمهويران ـ يا نيمهآبادـ پژواک شليکهای گـهگـاهی در کـوه ـ کـه
خيال تو وقفهناپذيرش میيافتـ خبر کشته شدن ياغیهای سـرگردان کـه تـو
گروهی شکستناپذير میدانستیشان» (آتشی.)7 :1321 ،

ياد و خاطرۀ دشتستان و کوهها و درّههای آن ،تداعیگر تاخت و تاز و حماسۀ حضـور
ياغيان در ذهن آتشی است .ياغيان دلير و مبارزی کـه عليـه حکومـت سـر بـه شـورش
برداشته و در کوهها و درّهها سرگردان بودند و شعلههای بلند آتششان شبهنگام درّههای
دشتستان را روشن و کوههايش را مشبّک میکرد .آتشی همواره دلتنـگ آن روزهـا و آن
ياغيان و خواهان بازگشت به آن لحظههای کوهی است:
«بيا به لحظههای کوهی خودمان برگرديم
به ناشتايی نان گرم در آغور بُز کوهی
در سايهسار درههای کبود که شعلههای آتشِ ياغیهـا مشـبّکشـان کـرده بـود»
(همان.)1676 :1392 ،
ابوماضی از عشق خود به سرزمين فلسطين و اينکه عامل گرفتاری آن رهبران عـرب
میباشند ،سخن میگويد و آتشی از تفرقه و ناهمگرايی مردم با يکديگر که بيشتر مسائل
و مشکالت اجتماعی ريشه در آن دارد ،سخن میگويد .چنانچه به نظر میرسد ابوماضـی
بر مصيبتها و بالهايی که وطن به آنها دچار شدهاست ،مـینالـد و از ايـن رو ،خـود را
شريک اين غم میداند .مصيبتهايی که خواب از چشمانش ربودهاست .او همۀ اعراب را
شريک اين دردها میداند و از آنها و مردم دعوت به يکپارچکی مینمايد .همچنين ،وی
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از ظلم و ستم ترکها در بيش از چهـار قـرن در حـق مـردم سـوريه سـخن مـیگويـد؛
موضوعی که باعث ذلت و بدبختی و فقر آنها شدهاست .منوچهر آتشی از گروهی به نام
ياغیها سخن میگويد؛ گروهی که قهرمانان شعر و ذهن اويند و با پناه گرفتن در درههـا
و کوهها در مقابل حکومت ستمگر رضاخانی بـا تمـام شـجاعت مـیايسـتند .وی آروزی
بازگشت به آن دوران و در جمع آنها بودن را دارد .ابوماضی راه حل مشکالت را وحدت
و همدلی رهبران عربی میداند و از ستم ترکان بر مردم سوريه میگويـد ،ولـی آتشـی از
قهرمانان شعری خود موسوم به ياغیها که در مقابل حکومت جـور رضـاخانی ايسـتادند،
سخن میگويد.

 .9نتيجهگيری
مقالۀ حاضر به بررسی تطبيقی جنبههای نوستالژيک در اشعار ايليا ابوماضی و منوچهر
آتشی پرداختهاست .دو شاعر به شيوههای گوناگون در زندگی شخصی و اجتمـاعی خـود
دردهايی را تحمل کردهاند و سختیهـايی را چشـيدهانـد کـه زمينـهسـاز ورود مضـامين
نوستالژيک در اشعار آن ها شده بود .هر دو شاعر عاشق وطن خود بودند و دل و قلبشـان
برای وطن میتپيد .آنان پيوسته ياد وطن را در دل و ذهن خود زنده نگاه داشتهانـد و بـر
اشعار خود جاری ساختهاند ،از بررسی تطبيقی بارقههای نوسـتالژيک در اشـعار دو شـاعر
نتايجی به دست آمد که توضيح آن در جدول زير ارائه شدهاست:
آتشی
ابوماضی
موضوعات
تمام پديدهها ممکن
وطن بهترين است،
غربت مکانی
آرزوی پرواز بر فراز وطن .است غربت داشته باشند.
ايستادن بر خانههای آباد عامل تغيير ظواهر وطن،
يادکرد خانههای ديروز
هجوم بيگانگان است.
ديروز و ناله سر دادن.
تداعی خاطرات با
تداعی خاطرات با هند و
سلمی و آرزوی سالمتی معشوق و ناميدن او به
دوری از معشوق
القابی همچون :سدر،
برای هند.
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دريا ،باد خنک تابستان و
درخت.
آروزی بازگشت به
روزهای گذشتۀ کودکی
کودکی و جوالن دادن
مانند خوابی است
بازگشت به دوران کودکی
در طبيعت.
زودگذر.
مخالفت ورزيدن با
آزردگی از چاپلوسی،
ارزشها و از اين طريق
دروغگويی و بیايمانی
غربت اجتماعی
توجه دادن مردم به
مردم و بیعدالتیها.
سوی خويش.
افتخار کردن به
ناله سر دادن از
مصيبتهايی که جامعه ياغیهايی که با حکومت
غربت سياسی
رضاخانی در کوهها
دچار آن شدهاست و ستم
میجنگيدند.
ترکها به مردم سوريه.
همان گونه که از جدول باال مشـخص اسـت ،دو شـاعر در بسـياری از ويژگـیهـای
نوستالژيک با يکديگر شباهتهای قابل مالحظهای دارند .دربارۀ تفاوتهای دو شـاعر در
نگرش به برخی از موضوعات نوستالژيک ،مانند دوری از وطن ،غربت اجتماعی و غربـت
سياسی نيز بايد گفت که زندگی ابوماضی در غربت و دست و پنجه نـرم کـردن منـوچهر
آتشی با جنگ و ويرانیهای آن مهمترين عامل در اين تفاوت ديدگاه به شمار میرود.
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