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 الوهاب البياتی و احمد شاملوبررسی تطبيقی نوستالژی در اشعار عبد
 پور دخت ايمانی . شه ،9جواد رنجبر.  ،6. عيسی زارع درنيانی1
 نور، فارس، شيراز . استاديار زبان و ادبيات عربی، دانشگاه پيام1
 نور، فارس، شيراز . استاديار زبان و ادبيات عربی، دانشگاه پيام6
 نور، فارس، شيراز گاه پيام. کاشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی، دانش9

 (64/91/1938؛ تاري  پذيرش: 62/97/1934)تاري  دريافت: 

 چکيده
شـود. ايـن    در فـرد ظـاهر مـی    نوستالژی يا غم غربت، حالتی است روانی که به صـورت ناخودآگـاه  

موضوعاتی است که در طول تـاري    مضمون از مضامين مکتب رومانتيک در عصر معاصر و يکی از
اند که بنا به داليلی، از جملـه   نويسندگانی بوده است و شاعران و اره مورد توجه قرار گرفتهادبی، همو

اند و انديشة  به نوعی به دلتنگی و حسرت در اثر خود پرداخته عدم نارضايتی از اوضاع جامعۀ خويش،
 شـهری در ذهـن خـود ترسـيم     خاطرات شيرين آن و بازگشت به تفکرات آرمان بازگشت به گذشته،

موضوع در اشعار عبدالوهاب البياتی و احمد شـاملو، دو شـاعر معـروف ادبيـات معاصـر       اند. اين کرده
 ـ اسـت. در ايـن پـژوهش تطبيقـی، بـا روش تحليلـی       و فارسی به نحو بارزی نمود پيدا کرده عربی
بررسی  ها آن های نوستالژيکی در اشعار ای، مبانی ايجاد حسّ نوستالژيک هر دو شاعر و جلوه مقايسه
خود را نسبت به نابودی  ها حاکی از اين است که البياتی و شاملو حسرت و دلتنگی است و يافته شده
امروز که از ظلـم و سـتم، کينـه و     اند و غم و اعتراض به دنيای های انسانی به تصوير کشيده ارزش
انـد و   س شعر بيان نمودهرا درقالب نماد در لبا اند و اين مضامين است، ترسيم کرده اعتمادی آکنده بی

 ها در ترسيم نوستالوژی است. نگرش و نوع بيان آن در نوع زاختالف اين دو شاعر ني
 پژوهش تطبيقی، نوستالژی، عبدالوهاب البياتی، احمد شاملو. ها: کليدواژه
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