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

 چکيده
شـود. ايـن    در فرد ظاهر مـی  نوستالژی يا غم غربت، حالتی است روانی که به صورت ناخودآگاه

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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 مقدمه. 1
ای از تاري ، روح بشر را  دوره ، موضوعی هميشگی است که در هر«غم و حسرت گذشته»

ها و افق ديد افراد، متفاوت  به انديشه ها با توجه است، اما اين دردها و حسرت ه گرفتهنشان
غم »يا « نوستالژی»ها،  با اين گذشته های شيرين و تقابل زمان حال است. حسرت گذشته

شناسی دارد، اما  نوستالژی ريشه در علم روان شود. به طور کلی، اگرچه ناميده می« غربت
هـای ادبـی، بـه     اسـت و در بررسـی   وام گرفتـه  حس غربت همـراه آن را خوبی  ادبيات به

آن، شاعر يا نويسـنده در سـرودۀ خـويش،     شود که بر پايۀ ای از نگارش اطالق می شيوه
 آرزو دارد، با حسرت و درد ترسيم کند. ای را که در نظر دارد، يا سرزمينی که گذشته

ا بـروز کنـد و هـر موضـوعی کـه      هـ  از زمينه تواند در بسياری احساس نوستالژی می
ممکن است حس غربت و دلتنگی  گردد، ناراحتی روحی و روانی را در وجود فرد سبب می

دائمی، احساس تنهـايی، درد   را در وی به وجود آورد. جدايی از محيط خانه، تغيير مکان
اعضـای خـانواده و    پيری، انديشيدن به مرز، شکست عاطفی و عشقی، از دسـت دادن 

افـراد و از جملـه    هـای احسـاس دلتنگـی در    توانند از انگيزه گرايی( می سم )باستانآرکايي
شخصـی و اجتمـاعی    های جديد ادبی، نوستالژی را به دو گونۀ شاعران باشند. در بررسی

 (.11: 1945)ر.ک؛ شاملو،  کنند  تقسيم می
ظـر  به دوری از زندگی فـردی خـويش ن   بر پايۀ نوستالژی شخصی، شاعر يا نويسنده

 .ويژۀ فرد اهميت دارد دارد، اما در نوستالژی اجتماعی، موقعيت اجتماعی
معاصر عربی و فارسی، با توجه به شرايط فـردی و   بسياری از شاعران پرآوازۀ ادبيات
زمان، بخش عمدۀ شعر خـود را بـا انـدوه، حسـرت و      اجتماعی زمانۀ خويش و با گريز از
هـای عربـی، بـا تعـابيری      موضوع، در فرهنگ ايناند.  دلتنگی برای گذشته آميخته کرده

تعريـف  « الحنـين إلـی الماضـی   »و « اإلغتـراب »، «الحنين إلی الـوطن »و « الوطان»چون 
 (.991م.: 1384ر.ک؛ زهران، است ) شده

هاست، اما  و يا حتّی ذاتی بين همۀ انسان نوستالژی، حس مشترک طبيعی و عمومی
که فرد از گذشتۀ خود فاصله بگيـرد.   شود يت میاين احساس به لحاظ روانی، زمانی تقو

هر کس به گذشتۀ زمانی و  آلود در واقع، اين احساس، نوعی حس بازگشت ذهنی حسرت
اين احسـاس هـر فـرد،    های ظهور متفاوت دارد.  ايش و مؤلفهمکانی است که مبانی پيد
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بـی و  عر شـود و شـاعران معاصـر    ناخودآگاه در متون ادبی خصوصاً شعر هم ظـاهر مـی  
 .اند بيان نموده در اشعار خود فارسی، احساسات نوستالژيکی خويش را

( از شاعران بنـام ادبيـات معاصـر    1997شاملو ) م.( و احمد1362عبدالوهاب البياتی )
اجتماعی خويش، در اشعار خود به احساسـات   عربی و فارسی، با توجه به شرايط فردی و

پژوهش، چگونگی نمودِ اين مضمون در شعر  اين اند که اساس و پايۀ نوستالژيکی پرداخته
 است. دو نامبرده

 وهشژپ . پيشينۀ6
جداگانـه يـا تطبيقـی بـا      تاکنون دربارۀ موضوع نوستالژی در ادبيات فارسی، بـه صـورت  

های معتبـر   سايت مقاالت است که در مجموعه هايی صورت گرفته شاعری ديگر، پژوهش
چندان به موضوع  ين امر، در زبان و ادبيات عربیکشور قابل دسترسی است. با توجه به ا

هستيم؛ مانند  هايی را در زمينۀ غم غربت شاهد است، اما پژوهش  نوستالژی پرداخته نشده
اإلغتراب فـی   کتاب م.( و1333از محمد راضی جعفر ) اإلغتراب فی الشعر العراقی کتاب

« در شعر بدر شاکر السـيّاب  یگزين غربت»م.( و مقالۀ 1384از احمد شقيرات ) شعر السياب
 (.1939مرادی ) زاده و علی فضا از مهين حاجی

اشـعار احمـد عبـدالمعطی     بررسی تطبيقی نوستالژی در»در ادبيات تطبيقی نيز مقالۀ 
دربارۀ دو شاعر مورد بحث نيز  .توان نام برد ازخليل پروينی را می« حجازی و نادر نادرپور

( و 1989ناهـدة فـوزی )   از« يـاتی، حياتـه و شـعره   عبـدالوهاب ب »هايی همچون  پژوهش
ميرقـادری و منصـوره    اهللا از فضـل « بررسی تطبيقی اساطير در شـعر شـاملو و ادونـيس   »

شـاعر بـا هـم تـاکنون      ( انجام شده، اما دربارۀ مقايسۀ نوستالژی ايـن دو 1983غالمی )
 است. پژوهشی انجام نشده

 وهشژپ . هدف و طرح مسئلۀ9
در ايجاد انديشۀ نوسـتالژيک و   سی نقاط اشتراک و افتراق البياتی و شاملوبا توجه به برر

از مکتب رمانتيسم و  ميزان تأثيرپذيری دو شاعر ها و نيز های نوستالژی در اشعار آن جلوه
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نوشتار سؤاالت زير را با روش  تأثير نوستالژی اين دو شاعر بر ادبيات عربی و فارسی، اين
 دهد: د تبيين قرار میای مور ـ مقايسه تحليلی

 چيست؟ ـ مبانی ايجاد حسّ نوستالژيکی در اشعار بياتی و شاملو
 بياتی و شاملو کدامند؟ های نوستالژيک در اشعار ـ موارد افتراق و اشتراک مؤلفه

 . تعريف نوستالژی7
 و واژۀ« بازگشـت »بـه معنـی   « Nostos»ای فرانسوی است که مرکّـب از   نوستالژی، واژه

«Algos» است. در حقيقت، اين واژه همان احساس دلتنگـی، غـم   « درد و رنج»ه معنی ب
و بـرای اولـين بـار در     دهـد  الشعاع قرار می غربت و حسرت گذشته است که فرد را تحت

کـار   واقع، هـوفر بـا بـه    به وسيلۀ يوهانس هوفر مورد استفاده قرار گرفت. در 1288سال 
وصـف کنـد. در    طن سربازان سوئيسی رابردن اين واژه قصد داشت که حس دوری از و

 رفته دست حسّ غريبی برای بازگشت به يک وضعيت از»اند:  تعريف اين اصطالح نيز گفته

 «در گذشته است و به عبارتی ديگر، نوعی احساس فراق توأم با حسرت به گذشته اسـت 
)باطنی،  «حسرت گذشته و غم غربت»ها به معنای  اين واژه در فرهنگ. (79: 1984)رضايی، 

 فـراق، درد »و  (58: 1949)زمرديـان،  « دلتنگی از دوری مـيهن و درد دوری »و  (546: 1989

 است. (9593: 1989پور،  )آريانجدايی، احساس غربت، حسرت گذشته و... 

 . نوستالژی و مکتب رمانتيسم5
مکتبی است که به جای تکيۀ  مکتب رمانتيسم که تأثير شگرفی در ادبيات غرب گذاشته،

نيازهـای روحـی توجـه دارد.     پردازی، احساسات، عواطـف و  بيش از حد بر عقل، به خيال
، اقتصـادی و   سياسـی  ، دانيم، ايجاد هر مکتبـی بـه مسـائل اجتمـاعی     همان گونه که می

گردد. علت ايجاد مکتب رمانتيک نيز به فسـاد اخالقـی و ملّـی     فرهنگ آن جامعه بازمی
رفتـه قـدرت و اعتبـار خـود را از دسـت       گردد که رفته زادگانی برمی طبقۀ اشراف و اصيل

نويسندگان که از رعايت چند اصل ثابت و خشک خسته شده بودند، بـه سـوی   . دادند می
آوردند. وقتی انديشمند نسبت به فضای کنونی جامعۀ خويش  روی می بيان حاالت فردی

ويش، خـود را بـا   تسکين درد و به دست آوردن غرور لِه شـدۀ خـ   دلِ خوشی ندارد، برای
دهد تـا خـود را بـه آسـايش برسـاند. قـرون        وفق می های پرجبروت جامعۀ خويش زمان
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ترين ريشۀ واژۀ  پهلوانان و افسانۀ پريان است. اصلی وسطی از نظر فردريش شِلگل، دورۀ
 .(546: 1989)ر.ک؛ باطنی،  قرون وسطی است ( درباریRomanceرمانتيک، رمانس )

های مکتب رمانتيسـم اسـت. از اصـول مکتـب      ی از مشخصهبازگشت به گذشته، يک
تأکيد بر آزادی  رمانتيسم، گريز و سياحت، سفر جغرافيايی و تاريخی، بازگشت به طبيعت،

به جای هر محدوديتی است؛ بدين صورت که نويسندگان رمانتيک از آزردگی محـيط و  
گاه به زمان گذشته،  ها و فضاهای ديگر کوچ کرده، زمان و مکان موجود، به سوی زمان

برند و سرانجام،  گاه به زمان آينده، گاه به عالم خيال و يا واقعی به دامن طبيعت پناه می
)ر.ک؛  برنـد  مـی  انگيز و مرز پناه از اجتماع موجود به تأثرات دردناک افراطی و عوالم غم

 .(36: 1922سيد حسينی، 

 . زندگی البياتی و شاملو2
همان شهر به تحصيل پرداخت. او  م.( در بغداد به دنيا آمد و در1362عبدالوهاب البياتی )

زبان و ادبيات عربی، شروع بـه   سرای عالی بغداد در رشتۀ التحصيلی از دانش پس از فارغ
مطبوعات روی آورد. وی يکی از  تدريس در مدارس کرد و در کنار آن، به نويسندگی در

از اولين شاعران عراقـی   عربی است و های پيشرو در شعر معاصر ترين شخصيت برجسته
مثلث پيشوايان شعر نو به  های بود که به جنبش شعر نو پيوست و به عنوان يکی از ضلع

خودخواسـته را برگزيـد.    م.( عراق را ترک کرد و مهـاجرتی 1357آمد. در سال ) شمار می
آزاده کـه   شـاعر و مبـارز   البياتی شعر خود را به عنوان شاعری رمانتيک شروع کرد، اين

ميالدی در دمشق فـوت   1331تبعيد، آوارگی و سلب تابعيت را تجربه کرده بود، در سال 
تـرين   گذاشت که مهم کرد. او در اثنای سفرهای خويش، آثار ارزشمندی از خود به جای

المجـد لططفـال    م.(،1357) أبـاريق مهشـمة   م.(،1359)ديوان مالئکه و شياطين  ها، آن
م.( و... 1354) أشعار فی المنفـی  م.(،1352) رسالة إلی ناظم حکمت ،م.(1352) والزيتون

 .(95ـ66م.: 1382)ر.ک؛ مدنی صالح،  هستند
نـويس، اديـب و    فرهنـگ  م.(، شاعر، نويسنده،1365تهران/  1997احمد شاملو )زادۀ 

اصـلی شـاملو بـه سـبب      بود. شهرت« الف. بامداد»مترجم ايرانی بود. تخلص او در شعر، 
تحـت تـأثير نيمـا     اسـت. شـاملو    های عاميانه اوست که شامل اشعار نو و ترانهشعرهای 



 پور دخت ايمانی  عيسی زارع درنيانی، جواد رنجبر و شه بررسی تطبيقی نوستالژی در اشعار عبدالوهاب البياتی و احمد شاملو/ /87

 

که « سرخ يک پيراهن تا شکوفۀ»يوشيج به شعر نو روی آورد، اما برای اولين بار در شعرِ 
کـرد و پيشـرو    منتشر شد، وزن را رهـا « شعر سفيد غفران»شمسی با نام  1963در سال 

يا « منثور شعر»، «شعر سپيد»که از اين سبک به سبک جديدی در شعر معاصر فارسی شد 
موفق در زمينۀ شعر  اند. بعضی از منتقدان ادبی، او را تنها شاعر ياد کرده« شعر شاملويی»

 ای دارد. کتاب شده  شناخته دانند. شاملو عالوه بر شعر، کارهای تحقيق و ترجمۀ منثور می

از آثـار  . يانـۀ مـردم ايـران اسـت    عام ترين اثر پژوهشی در بـاب فرهنـگ   او بزرز کوچۀ
 شکفتن در مه (،1978ـ1975)خاک  های مرثيه (،1977)ققنوس در باران  ارزشمند شاملو،

( 1953ـ1952) های کوچک غربت ترانه (،1956ـ1978آتش )ابراهيم در  (،1973ـ1978)
 (.181ـ142: 1943)ر.ک؛ شکيبا،  توان نام برد را می

 شعر البياتی و شاملو. مبانی انديشۀ نوستالژيک در 4
شاعر معاصر عرب اسـت.   ترين البياتی از نخستين پيشگامان شعر نو عرب و شايد جهانی

و بيروت شد. البيـاتی   های سياسی او باعث دستگيری و تبعيد او به سوريه، قاهره فعاليت
گذار در شـعرهای او   به سبب آوارگی، مهاجرت و تبعيد هميشه در سفر بود و اين سفر و

آکنـدگی از غـم،    سـتيز،  دوسـتانه، ظلـم   مضامين انسان است. اشعار وی پُر از تاب يافتهباز
ای  جـای شايسـته   خواهی است و در نگاه و زبان شعری او، اسـاطير  گرايی و آزادی آرمان

 کند. می دارند. بيشتر اشعارش را آگاهانه و خالصانه وقف آزادی و پيشرفت مردم بغداد

های خود  اشعارش از دلتنگی ز وضعيت حاضر ناراضی است و درای است که ا زده او غربت
رفتـه و   نيـک ازدسـت   هـای  برای دوران کودکی، جوانی، خانواده، سرزمين مادری، ارزش

م.: 6992و حميـدی الخاقـانی،    11ــ 19م.: 1334)ر.ک؛ قيسـومة،   گويـد  اساطير گذشته سخن می
 .نهاد دۀ وطنی نامز توان البياتی را شاعر غربت . از اين رو، میمقدمه(

اقتصادی حاکم بر جامعۀ زمان  شاملو به دليل نارضايتی از اوضاع سياسی، اجتماعی و
هـای سياسـی،    پردازد. وی به علت فعاليـت  خود، به احساسات نوستالژی در اشعارش می

و   دولت، کشور را تـرک  های گذراند. به عنوان اعتراض به سياست مدتی را در زندان می
که بهترين آثار نوستالژيک او در  کند؛ چنان آمريکا و بريتانيا سفر می زندگی به برای ادامۀ
اند. در اشعار او، غـم دوری از وطـن و معشـوق،     دور از وطن سروده شده های همين سال
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انـد.   هـا، پيـری و يـاد مـرز و... بـه تصـوير کشـيده شـده         اسـطوره  دوران کودکی، يـاد 
آن است که شـاعر يـا   »شود،  فور در شعر شاملو ديده میو که به گرايی يا آرکائيسم باستان

و  (41: 1984)داد، « کلمات مهجور و ساختارهای قديم استفاده کنـد  نويسنده در اثر خود از
شود کـه زبـان و ابزارهـای آن بـرای      زمانی از مصاديق غم غربت قلمداد می آرکاييسم»

 .(1958: 1984 )عالی،« کار رفته باشد گذشته به بازسازی و يا فضاهای

 های نوستالژيک در شعر البياتی و شاملو . جلوه8
 . نوستالژی دوران کودکی1ـ8

مرور، و بـا حسـرت از آن    خود را« کودکی و خردسالی»شاعر رمانتيک در خاطرات خود، 
ای  من روابط صـميمانه »گويد:  های شعر خود می کند. البياتی دربارۀ سرچشمه ايام ياد می

و جاذبۀ خود را از اين  ام. شعر من نيرو کودکی و شعر خود برقرار کردههای  بين سرچشمه
کـه   سـرايد  ، از رؤيـايی مـی  «حلـم »(. او در سـرودۀ  تـا  بـی  )سـاکی، « گيـرد  ها می سرچشمه

که در نهايت آزادی و بـه دور از   بازگوکنندۀ خاطرات خوش او در کودکی است؛ روزهايی
 کرد: زندگی می مشکالت

 دی شوقه: خوابی که اشتياق به او را به من بازگرداندحلم أعاد إلی فؤا»
 های گذشته را به من بازگرداند و أعاد لی مامر مِن سنوات: و سال

 أيّام کنت مِن الوداعة الهياً: روزهايی که بسيار سرخوش بودم
 خنديدم کردم و می مزاجانه گريه می أبکی و أضحک ساذج النزوات: روزهايی که دمدمی

 سکران مِن خمر الطفولة والـهوی: از شراب کودکی و عشق سيراب بودم
 شدم که کسی دخترم )عروسکم( را در آغوش گيرد ال أرتضی أحدا يضمّ فتاتی: راضی نمی

 زدم خواستم بر لبان او بوسه می ها: هر گونه که می شفاه ألهو و ألثم ما أشاء
 بوسيدم او را نمیخواستم،  و أصونها إن شئت عن قبالتی: و اگر می

 (.24م: 1335)بياتی، « فشردم برد، مادرم را می و أضم أمّی إن غفوت معلال: و اگر از خستگی خوابم می
روزگـار و شـرايط وخـيم     البياتی با زبانی گزنده، دوران کودکيش را نابودشـدۀ دسـت  

ديوارهــای  دانــد. در ايــن ابيــات، شــهر کــودکيش، آســمان دودآلــودش، کشــورش مــی
حسـرت و   اسـت. شـايد   اش را به تصـوير کشـيده   نشسته کمين اش و راهزنان به تهفروريخ
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تـأثير   اعتراض او به دليل کودکی همراه بـا فقـر و بـدبختی اسـت کـه در شخصـيت او      
 است: گذاشته

 !األمس مات: ديروز مُرد»
 !األمس مات: ديروز مُرد

يزی باقی نماند، جـز آنچـه مـا    کودکان چ لم يبق حول مدينة األطفال إالّ ما نشاء: اطراف شهرِ
 خواهيم می

 إالّ السماء: جز آسمان
 جوفاء، فارغة، تحجّر فی مآقيها الدّخان: توخالی؛ آسمانی که مژگان او را دود گرفته

هـای ديوارهـا و گـدايی کـه      إالّ بقايا السور و الشحاذ يستجدی و أقدام الزمان: مگـر باقيمانـده  
 روزگار های کند و گام گدايی می

مسيرهای تاريک  ساالنی که درچيزی باقی نماند( مگر کهنالدروب الموحشات: )  العجائز فیإالّ
 (.153ـ158)همان:  «هستند

خوش کودکی و آرزوی  ، به نوستالژی دوران«يکی کودک بودن...»شاملو نيز در شعر 
 بار خود می پردازد: حسرت

 يکی کودک بودن»
 آه

 شتیيکی کودک بودن در لحظۀ غرش آن توپ آ
 سرخ سيب و گردش مبهوت

 بر آيينه
 يکی کودک بودن

 در اين روز دبستان بسته
 بار سنگين خش نخستين برف و خش

 (.385: 1981)شاملو،  «بر آدمک سرد باغچه
و پــاکی و  ، بازگشــت بــه دوران کــودکی خــود«ای کــاش آب بــودم»وی در شــعر 

بيـان   ی و انـدوهش را است و دلتنگـ  معصوميت خويش را در آن دوران به تصوير کشيده
 است: نموده

 آه»
 کاش هنوز

 ای پاک خبری قطره به بی
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 از غم باری
 ای به کوه پايه

 داد بی نه در اين اقيانوس کشاکش
 (.359)همان: « ای مايه سرگشتۀ موج بی

انسان معاصـر و دوران   هر دو شاعر، دوران کودکی را دورۀ گريز از مشکالت زندگی
ای بـوده کـه حسـرت     گونـه  شرايط فردی و اجتماعی البياتی بهاند. هرچند  آزادی دانسته

دورانـی بـا درد و رنـج     شود و معلوم اسـت کـه   همراه با اعتراض در شعرهايش ديده می
 .داشته، اما شاملو خاطرات شيرينی در آن دوران داد

 . نوستالژی دوری از معشوق6ـ8
بـرای انسـان دلنشـين     عشق يکی از عواطف انسانی است که از آغاز آفـرينش تـاکنون  

هـر چيـزی کـه بـه      کند. عشق بـه  پذير می است و رنج زندگی را برای انسان تحمل بوده
اطـالق   ای از جـنس زن  شود و تنهـا بـه معشـوقه    نوعی محبوب انسان باشد، اطالق می

اسـت،   ترين معشوق البيـاتی  ترين و متعالی شود. عشق به سرزمين مادری که از مهم نمی
شود. همچنين، عشق به همسر، فرزندان و دوستان صميمی او نيـز   میدر اشعارش ديده 

، «نداء شعبی»، «صحراء حبّی»، «أخت روحی»با تعابيری چون  شود. او در اشعارش ديده می
رسالة حبّ »داند. در سرودۀ خويش با عنوان  همزاد خويش می و... همسرش را« أحالمی»

 کند: ان میرا به همسرش بي اش ، عشق ديرينه«إلی زوجتی
عيناک مِن منفی إلی منفی تصبان الحريق: چشمان تو از يک تبعيدگاه تا تبعيدگاه ديگر آتش »

 افروزند
 فضاء: ای همزاد من، در چشمان من،يا أخت روحی، فی عيونی، فی 

 سوزان من عميق جرحی الحريق: در بيابان عشق من، در اعماق زخم صحراء حبّی فی
 يا نداء شعبی: ای همزاد من، ای عشق من، ای ندای مردم من،يا أخت روحی، يا غرامی، 

 خانۀ من! بيتی: ای آرزوی من و ای و أحالمی و
 دم بارانی های کردستان در سپيده کردستان فی فجر مطير: ای رايحۀ جنگل يا عبير غابات

 ...عيناک قنديالن من ذهب و نار دو چشم تو بسان قنديل از طال و آتش است
ت الضحی والليل والغدوّ الربيع...: برای تو، هنگام صبحدم، شـب، فـردا و بهـار آواز    و إليک غني

 (.619ـ693م.: 1335)البياتی، « خواندم...
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احسـاس دلتنگـی بـرای     بـا زبـان عـاطفی،   « فراقی»شاملو در يکی از اشعار خويش، 
 است: معشوق را در روزهای فراق بيان کرده

 گوری به آزمون تل  زنده خواهمت ای دوريت تابانه می چه بی»
 کنم می طلب تابانه تو را چه بی

 بر پشت سمندی
 گويی
 نو زين

 که قرارش نيست
 و فاصله
 بوی پيراهنت .است ای بيهوده تجربه
 اينجا

 و اکنون
 ها در فاصله کوه

 سردند
 دست

 کوچه و بستر
 جويد دست تو را می مأنوس حضور

 و به راه انديشيدن
 يأس را
 .زند رَج می

 جوای انگشتانتن بی
 فقط

 (.443: 1981)شاملو، « است و جهان از هر سالمی خالی
از وطـن، عشـق بـه     عشق در هر دو شاعر، عشقی زمينی است. به دليل دور مانـدن 

دلتنگـی خـويش را از    انـد و  همسر، فرزندان و دوستان خود را در اشعار خود بيان نمـوده 
بـه وطـن هـم در     ت کـه البيـاتی عشـق   اند، با اين تفـاو  روزهای فراق به تصوير کشيده

 .شود اشعارش يافت می
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 . نوستالژی گذشتۀ اساطيری9ـ8
و حتّی اساطيری يـک قـوم    های خاطرۀ جمعی، گذشتۀ دور، روزگار باستانی يکی از جنبه

قهرمانـان جـاودان و    است. گذشتۀ پُرشکوه سرزمين، بازگشت بـه عهـد باسـتان، دوران   
هـای   و يا گذشـته  شود. اين دلتنگی نسبت به سنّت ده میها، در اشعار شاعران دي اسطوره

عميقی درجامعه بـه   آيد که تغييرات فرهنگی، اجتماعی و سياسی دور، زمانی به وجود می
 .است وجود آمده

دارد و تصــوير  البيــاتی از اســطوره در شــعرش برداشــت جديــد و ديــدگاه متفــاوتی
از دسـت   ای او بـرای  ای اسـطوره هـ  گذارد. شخصيت تری از اسطوره به نمايش می عميق

 های وااليـی همچـون صـداقت، مردانگـی و خوشـبختی مـردم، راسـتی و        رفتن ارزش

 شوند. قدرشناسی ظاهر می
کنـد.   ابراز ناراحتی می برای از دست رفتن صداقت و مردانگی، ،«الضفادع»او در شعر 

شی از طبقۀ ضعيف ک بهره طلبی و دروغ به کند که با فرصت او از سردمدارانی شکايت می
 دست يابند: رانی بر مردم مظلوم اند، تا بتوانند به حکم جامعه پرداخته

 ناميدند هايی که خود را مردان می : قورباغه"رجال"ضفادع کانت تسمّی نفسها »
هـای   ها را در شهرهای جهان، در خيابـان  رأيتهم فی مدن العالم، فی شوارع الضباب: آن

 گرفته، مه
 خانه، بدون وجدان يافتم بازار، در قهوه المقة، بالضمير: درالسوق، فی  فی

 کنند يزيفون الغد واألحالم والمصير: آينده و آرزوها و سرنوشت را لگدمال تقلب می
 ها را ديدم که از عرق گرسنگان رأيتهم مِن عرق الجياع: آن

 ندساز ها می برج يبنون لهم قالع: و خون تالشگر، برای خود الکادح، مِن دم

 !أعلی مِن السّحاب: که از ابرها باالترند
دم، ايـن   الضفادع العميـاء: تـا اينکـه در ميعـاد سـپيده      هذه  حتّی إذا ما طلع الفجر، رأيت

 های کور را يافتم قورباغه
هـای حکمرانـی    عَلَی رأسی الحکم فی رياء تغازل الجياع: که در جامـۀ ريـا بـر کرسـی    

 (.98م.: 1335)بياتی، « کنند می خوش و بِش اند و با گرسنگان نشسته
 داند: سردمداران دروغگو، بربادرفته می ، خوشبختی مردم را به دست«شیء عن السعادة»او در شعر 

 کذبوا: دروغ گفتند، ای محمد»
 شود إنّ السعادة، يا محمّد، التباع: خوشبختی فروخته نمی
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 ها فالجرائد: و روزنامه
 کتبت أنّ السماء: نوشتند که آسمان

 باريده می ها را أمطرت فی ليلة األمس ضفادع: در شب ديروز، قورباغه
 صديقی، سرقوا عنک السعادة: ای دوست من، خوشبختی را از تو ربودند يا

 خدعوک؟ عذبوک: به تو نيرنگ زدند، تو را عذاب دادند
 صلبوک: تو را به صليب کشيدند

 های کلمات فی حبال الکلمات: در رشته
 ها ت... فالضفادع: تا بگويند از دست تو رفت... قورباغهما ليقولوا عنک

 (.117)همان: « ربودند خوشبختی را از تو: سرقت منّا السعادة
اين گونه اساطير، ذهـن   است. در ميان شاملو در اشعارخود از اساطير جمعی سود برده

، هرکـول،  ماندال، هملـت  هايی مانند نلسون او بيشتر متوجه اساطير بيگانه است؛ اسطوره
هـای   ها بـه اسـطوره   اسطوره های ديگر. البته شاملو در کنار اين آشيل، سيزيف و اسطوره

، )ع(، نـوح )ع(، مسـيح )ع(حسـين  است؛ ماننـد امـام   ايرانی و مفاهيم اسالمی نيز توجه داشته
هـای   توان به گـروه  می بندی اساطير نيز های ديگر. در دسته اسطوره سياوش، اسفنديار و

 نمود: زير اشاره
 ، سياوش و ققنوس؛)ع(خضر ،)ع(، مسيح)ع(اساطير مرز و رستاخيز: امام حسين
 اساطير درد و رنج: سيزيف و هملت؛

 اسطورۀ عشق: آيدا؛
 اساطير مقاومت: اسفنديار، آشيل و فرهاد؛

 (.651ـ661: 1983... )ر.ک؛ ميرقادری، اساطير گمراهی و انحراف: قابيل، کالديوس، هيتلر و
ايرانيان مبنی بر اينکه از خون  است که بنا بر اعتقاد نام برده« سياوش»ر، از در شعر زي

خـود را   شاملو نيـز شـعر   ،است چکيدۀ سياوش بر زمين، گياهی روييده که نشانۀ زندگی
 داند که بايد حيات مکرر کند: چون قربانی می

 من کالم آخرين را»
 بر زبان جاری کردم

 منطق قربانی همچون خون بی
 ذبحبر م

 سياوش خون يا همچون



 31 /1938 زمستان، 18، شمارۀ 5سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

 (.95: 1941)شاملو، « خون هر روز آفتابی که هنوز برنيامده است
ايـن موضـوع را    دانـد و  شاملو حيات شهيدان را همچون حيـات مسـيح، ابـدی مـی    

 کند: هنرمندانه بيان می
 و شعر زندگی هر انسان»

 که در قافيۀ سرخ يک خون بپذيرد پايان
 (.13: 1988)همان، « استمسيح چارمي  ابديت يک تاري  

کنـد   اسفنديار تشبيه مـی  همچنين، او قهرمانان معاصر خود را در مقاومت به آشيل و
 :هستند ای ناميرا گونه  که به

 شير آهن کوه مردی از اين گونه عاشق»
 ميدان خونين سرنوشت

 به پاشنۀ آشيل
 در نوشت
 تنی رويين

 که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهايی بود
 فنديار مغمومآه اس

 (.96: 1941)همان، « باشی تو را آن بِه که چشم فروپوشيده
های انسـانی   نابودی ارزش هر دو شاعر در اشعار خود، حسرت و دلتنگی خود را برای

دنيايی کـه در آن ظلـم و سـتم،     اند که نوعی اعتراض است به دنيای امروز و بيان نموده
هـايی همچـون صـداقت،     ارزش دم را به احيـای ها مر اعتمادی وجود دارد. آن کينه و بی

کننـد. هرچنـد    مـی  اند، دعـوت  مردانگی، عشق و خوشبختی که به فراموشی سپرده شده
بيشـتری دارنـد. او    هـای او مطابقـت   گزيند که با افکار و انديشه شاملو اساطيری را برمی

 کند. های معاصر الگوبرداری می بيشتر از شخصيت

 دوستان. نوستالژی دوری از 7ـ8
ديرينـه اسـت. البيـاتی نيـز در      های شاعران معاصر رمانتيک، ياد دوستان يکی از دغدغه

گذشتۀ خويش را که با دوستانش  ، روزگار خوش«األصدقاء األربعة»سرودۀ خود با عنوان 
 :است تصوير کشيده ها دور است، به گذرانده و اکنون در ديار غربت از آن
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 أصدقايی»
 ، أصدقايیفی حقول النور کنتم

 کالعصافير الطليقة
 کاليَنابيع العميقة

 عنکم...: و أنا أبحث
 أصدقايی

 (.658م.: 1335)البياتی، « فی حقول النّور کنتم، فی انتظاری
هـا بيـان    دوری از آن شاملو نيز اندوه و غم خود را برای از دسـت دادن دوسـتانش و  

 :کند؛ از جمله، مرز نازلی می
 .نازلی سخن نگفت»

 .ستاره بود نازلی
 ...يک دم درين ظالم درخشيد و جَست و رفت

 نازلی سخن نگفت
 نازلی بنفشه بود

 گل داد و
 مژه داد: زمستان شکست

 (.55: 1985شاملو، )« و رفت...
 گويد: وی در مرثيۀ فروغ فرخزاد می

 وجوی تو به جست»
 گريم بر درگاه کوه می

 در آستانۀ دريا و علف
 به انتظار تصوير تو

 فتر خالیاين د
 تا چند...
 تا چند...

 ورق خواهد خورد؟
 جريان باد را پذيرفتن

 و عشق را
 که خواهر مرز است

 و جاودانگی
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 رازش را
 (.7: 1987)همان، « با تو در ميان نهاد

 . نوستالژی دوری از وطن5ـ8
وسيلۀ جدايی مورد انتظـار يـا    شود که مفهوم غم غربت، درماندگی يا اختاللی دانسته می

ای که در اثر خود، احساس  نويسنده شود. شاعر يا عی از محيط خانه و زندگی ايجاد میواق
شـود.   ناميـده مـی  « زده غربت» دلتنگی و حسرت خويش را برای سرزمين خود بيان کند،

خانـه و سـرزمين )وطـن(     آنچه در پيدايش احساس غربت نقش دارد، جـدايی از محـيط  
 .است

سـرزمين مـادری ظـاهر     ن فردی دلشيفته و عاشقالبياتی در بيشتر اشعارش، همچو
« شاعر آوارۀ عراق»برده،  ها در تبعيد به سر شود. او به دليل سفرهای زياد و اينکه سال می

کـه نمـاد   « اشک»با تعبير  است. او شود و بيشتر اشعارش را دربارۀ وطن سروده ناميده می
کنـد و   سرزمينش بيان می ایانگيز اشعارش است، حسرت و دلتنگی خود را بر واژگان غم

 داند: هايش را بازگوکنندۀ خاطراتش در بغداد می اشک
 بغداد هذه دمعتی فی الهوی»

 و ما دموعی غير أسعارية
 ذوبت فيها ذکرياتی الّتی

 بليل الحبّ مصباحيه کانت
 و أمنيّات غضّه لم تزل

 أنفاسها فی عزلتی ذاکيه
 (.47: 1ج  م.،1335)البياتی، « بغداد إنّی ظامی للهوی

داند که راهی برای  وطن می ای دور از خود را آواره« أعدنی إلی وطنی»البياتی در شعر 
که او را به سـرزمينش   خواهد يابد و لذا با التماس از معبودش می بازگشت به وطنش نمی

 بازگرداند:
 إلهی أعدنی»

 إلی وطنی، عندليب
 علی جنح غيمة
 علی ضوء نجمة
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 أغنی الشروق
 غيبالم أغنی

 أغنی الربيع
 أذوب فی حرقاتی الصقيع

 صقيع ربيع بالدی، الحزين
 أغنی البراعم
 أنا لست حالم
 إلهی أعدنی
 (.649: 1)همان، ج « إلی وطنی...

ترانـۀ  »غربت در شـهر اسـت.    ها حاکی از هايی دارد که درونمايۀ آن شاملو نيز سروده
برای او نوعی حس اجبار و  ه، نوعی نوستالژی وطنی است که مفهوم آن اين است ک«آبی

 است: به تصوير کشيده شده عدم آزادی به همراه دارد و آرامشی همراه با اجبار در آن
 قيلولۀ ناگزير»

 تاقی حوض خانه در تاق
 ها بعد تا سال
 آبی را

 مفهومی از وطن دهد
 تنها ای اميرزاده

 های بادام تلخش با تکرار چشم
 (.431: 1981، )شاملو« گوش کاشی در هزار آينۀ شش

وی همـراه بـا تأسـف و     ای در غم جدايی از وطن است. لحـن  نيز ترانه« هجرانی ششم»
است، مضمون حسرت و درد  ويژه که در آستانۀ بهار طبيعت و بهار انقالب اندوه است، به

 های وطن در شعرش نمود دارد: نصيب بودن از نعمت از بی
 سين هفتم»

 سيب سرخی است
 حسرتا
 که مرا

 بنصي
 از اين سفرۀ سنّت
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 نيست سروری
 مردافکن در جام هواست شرابی
 شگفتا
 که مرا

 بدين مستی
 شوری نيست
 پوش سبوی سبزه

 پنجره در قاب
 آه

 چنان دورم
 (.869)همان: « جانی نيست نيست که گويی جز نقش بی

 انـد. البيـاتی از   دور مانده دانند که از آن شهری می هر دو شاعر سرزمين خود را آرمان
اما شاملو حتّی زمانی کـه در   .است و آرزوی بازگشت به آنجا را دارد وطن خود دور مانده

هجـوم مدرنيسـم بـه     هـا،  سرزمين خود است، به دليل فاصله گرفتن سرزمينش از ارزش
 است. نوستالژی خود را بيان نموده شهر، حس اجبار و عدم آزادی در وطن،

 . نتيجه3
نوسـتالژيک اسـت. هـر دو     هـای  عار البياتی و شاملو، جلوهاز جمله مضامين پُررنگ در اش

زمـان خـويش، بـه     شاعر به دليل شرايط سياسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعـۀ 
بـه دوران   اند. حس دلتنگی و حسرت نسبت احساسات نوستالژيک در اشعار خود پرداخته

به  زيبايی وطن را بهکودکی، معشوق، گذشتۀ اساطيری، از دست دادن دوستان و دوری از 
اند  سروده های دور از وطن ها بهترين آثار نوستالژيک خود را در سال آن  اند. تصوير کشيده

ذهن خود  شهری را در های دور و بازگشت به تفکرات آرمان و آرزوی بازگشت به گذشته
 .اند ترسيم کرده

ريـز از مشـکالت   و گ های نوستالژيک در آثار هر دو شـاعر، نمـاد دوران آزادی   جلوه
از  اسـت و در بعضـی   البياتی با فقر و ناماليماتی همراه بـوده  دوران کودکی است. هرچند

حسرت  داند. البياتی و شاملو اشعارش، با زبانی گزنده، دوران کودکی خود را نابودشده می
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اعتراض  اند و غم و های انسانی به تصوير کشيده و دلتنگی خود را نسبت به نابودی ارزش
 .انـد  اسـت، ترسـيم کـرده    اعتمـادی آکنـده   ه دنيای امروز که از ظلم و ستم، کينه و بیب

است و هجوم مدرنيسم  ها فاصله گرفته دانند که از ارزش شهری می سرزمين خود را آرمان
 است. افکار نوستالژی در اشعار هر دو شاعر، دغدغۀ همۀ شهر، آزادی آن را از بين برده به

 .ها در جامعۀ خويش هستند ملزم به احيای ارزشهايی است که  انسان
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