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  9/3/91:پذيرش                                                          27/10/90: دريافت

    

 چكيده

نوستالژي يا دلتنگي براي گذشته، حالتي است رواني كه به صورت ناخودآگاه در فرد ظاهر و تبديل به يك 
هاي دهد كه پيرو انگيزشاي رخ ميدر عرصة ادبيات، اين حالت براي شاعر يا نويسنده. شودانديشه مي

شود و سياسي پيرامون خود، به نوعي احساس دلزدگي از زمان حاضر دچار مي - فردي يا اوضاع اجتماعي
  . پروراندانديشة بازگشت به گذشته و خاطرات شيرينش را در سر مي

اصر عربي و فارسي عنوان دو شاعر پرآوازة ادبيات مع عبدالوهاب بياتي و محمدرضا شفيعي كدكني، به
و پرچمدار مكتب ادبي رمانتيسم، با توجه به شرايط فردي و اجتماعي عصر خويش به بازآوري خاطرات 

نگارندگان در اين . انداند و فضايي سرشار از دلتنگي و نوستالژي را به تصوير كشيدهگذشته پرداخته
به بررسي و تطبيق چگونگي نمود ، رويكرد هرمنوتيكتحليلي و  - پژوهش، با تأكيد بر روش توصيفي

هاي پژوهش نشان داد كه دو شاعر با توجه به برخي از يافته. اندنوستالژي در شعر اين دو شاعر پرداخته
هاي نوستالژيكي مانند دوري از سرزمين، معشوق، كودكي، از دست رفتن مكتب رمانتيسم، در جلوه

  .ها اشتراك داشتندها و اسطوره ارزش
  

نوستالژي، شعر معاصر فارسي و عربي، عبدالوهاب بياتي، محمدرضا شفيعي كدكني، ادبيات  :يديكل ژگانوا
  .تطبيقي
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  مقدمه. 1
مختلف هاي شعري شاعران معاصر كه به دليل عوامل فردي و اجتماعي  ترين مضمون يكي از مهم

شانه، يادآوري مثل از دست دادن اعضاي خانواده، حبس و تبعيد، حسرت بر گذشته، مهاجرت از كا
گيرد، مضمون نوستالژي خاطرات كودكي و جواني، غم و درد پيري و انديشيدن به مرگ شكل مي

عنوان يكي از اصول كلي خود به اين مطلب  مكتب رمانتيسم نيز به). 72 - 52: 1386شريفيان، (است 
محيط و زمان كند كه در پي آزردگي از اين مكتب، شاعر معاصر را فردي معرفي مي. معتقد است

                                                                                 ِ فعلي به طبيعت متمايل شده است و شعر خويش را مملو از مضاميني چون بازآوري خاطرات خوش  
  . كندها ميرفته دست گذشته، دلتنگي و حسرت براي از

عنوان دو شاعر پرآوازة  ، به2.)ش .ه1318(و محمدرضا شفيعي كدكني  1.)م1926(عبدالوهاب بياتي 
ي، به پيروي از اين مكتب و با توجه به شرايط فردي و اجتماعي ادبيات معاصر عربي و فارس

رو،  اين اند؛ ازموجود، بخشي از مضمون شعر خويش را به مضمون نوستالژي اختصاص داده
رهيافت و مسئلة اصلي ما در اين پژوهش، پرده برداشتن از چگونگي نمود اين مضمون در شعر 

 .اين دو شاعر است

  :سؤاالت پژوهش

  : حاضر درصدد پاسخگويي به سؤاالت زير استپژوهش 
  هاي نوستالژيك در شعر اين دو شاعر چيست؟ جلوه. 1
ادبيات تطببقي، اين دو شاعر مضامين نوستالژيك را با چه  3اساس مكتب آمريكايي بر. 2

  اند؟  هايي به كار گرفتهها و تفاوتشباهت
  : ستاست از اين موارد ا هاي اين پژوهش نيز عبارتفرضيه

عنوان يك مضمون شعري  هر دو شاعر متأثر از مكتب رمانتيسم، نوستالژي را به. 1
هاي نوستالژيك دلتنگي براي سرزمين، ايام خوش كودكي و جواني، معشوق، اند و جلوه پذيرفته
  .اندهاي واال و گذشتة اساطيري را در شعر خود وارد كردهارزش
  . اند ابه در شعر خود وارد كردهطور مش دو شاعر، اين مضامين را به. 2

صد   گفتني است كه مواردي از قبيل تأثير و تأثر ادبيات عربي و فارسي در طول تاريخ چند
مندي شفيعي به ادبيات  ساله، پيروي شعر دو شاعر از مكتب ادبي رمانتيسم و ارتباط و عالقه  
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2
  

3
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شمار   در شعر دو شاعر بههاي اصلي تطبيق اين مضمون  عرب و شاعران معاصر عربي، انگيزه
شفيعي به دليل آشنايي با ادبيات معاصر عرب، توانايي درك رموز و احساس شاعرانة . رود مي

اي از شعرهايش را به فارسي ترجمه كرده است بياتي را داشته است؛ با او ديدار كرده و گزيده
  ). 184: 1380شفيعي كدكني، . ك .ر(

  :روش پژوهش

البياتي شعري  هايدفتر :اند از است، عبارت كار رفته   كه در اين پژوهش بهي هايداده ترين مهم
 تحليلي - توصيفي پژوهش اين روش خاص. و شفيعي كدكني و منابع مرتبط با مضمون نوستالژي

 .گرفته استاي و اينترنتي انجام متني و مراجعه به منابع كتابخانه كه با تحليل شواهد درون است
ژوهش از آن بهره برده، رويكرد ادبي هرمنوتيك است كه به مسئلة فهم و رويكردي كه اين پ

كاربرد اين  اهميت ).461: 1383مكاريك، . ك. ر(پردازد ويژه، فهم متون و چگونگي روند آن مي به
توان از منظرهاي گوناگوني رويكرد در ادبيات معاصر به اين دليل است كه يك اثر ادبي را مي

مورد ... شناسي، ساختارگرايي و هاي موسيقايي، روان ي، اجتماعي، ويژگيشناس همچون اسطوره
  ).106: 1389پور ملكي و ديگران،  رستم. ك. ر(نقد و بررسي قرار داد 

  
  پيشينة پژوهش. 2

حياته و : هايي همچون عبدالوهاب البياتيدربارة بررسي زندگي و آثار اين دو شاعر پژوهش
عذاب الحالج للبياتي  دةياألقنعة، قص مائية لخطابياألبعاد الس ،زي، نوشتة ناهده فو)1383(شعره 

رضا  سفرنامة باران، نقد و تحليل اشعار دكتر محمدو كتاب ) 2011(نموذجا، نوشتة مسعود وقاد 
  . است اهللا عباسي انجام شده  ، اثر حبيب)1378( شفيعي كدكني

                                  در ادبيات معاصـر فارسـي انجـام                 هاي فراواني                 طور خاص نيز پژوهش                      در مورد نوستالژي، به
  :         انـد از               هـا عبـارت                   برخي از اين پژوهش  .                                                     شده، اما در ادبيات عربي چندان به آن پرداخته نشده است

                                 بررسـي فراينـد نوسـتالژي غـم      «  ،  )    1386 (  »                                                 بررسي فرايند نوستالژي در اشـعار سـهراب سـپهري    «
               االغتـراب فـي    «          و جسـتار                              هر دو نوشتة مهدي شـريفيان   )     1387 (  »                           غربت در اشعار فريدون مشيري

                             امـا گفتنـي اسـت پژوهشـي       .                   اثر محمد راضي جعفر    )          «  ) 1999  الرواد       مرحلة                      الشعر العراقي المعاصر 
                                                                                      طور خاص به بررسي نوستالژي با تكيه بر دفترهاي شـعري ايـن دو شـاعر پرداختـه باشـد،             كه به

   .        ديده نشد
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  ادبيات نظري پژوهش. 3
  نوستالژي در لغت و اصطالح. 3- 1

» درد«معني  به algia و  »بازگشت به خانه«به معني  nostosيوناني  ةنوستالژي از دو كلمكلمة 
به معني احساس درد و رنج و حسرت نسبت  آكسفورد ةنام واژهاين كلمه در . تشكيل شده است

اين واژه در زبان  .)Vide. Hornby, 2003: 840(رفته است   دست  به آن چيزي است كه گذشته و از
الحنين إلي ، الحنينو در زبان عربي به معني  حسرت بر گذشتهو  غم غربت، به معني فارسي

در مجموع، مفهوم اين اصطالح با توجه به معاني مختلف آن در  .استالماضي و االغتراب 
  : هاي علوم انساني به صورت ذيل آمده است فرهنگ

مفرط براي بازگشت به گذشته، غم غربت، حسرت و دلتنگي نسبت به گذشته و اشتياق : نوستالژي
احساس حسرت و دلتنگي براي وطن، خانواده، دوران خوش كودكي، اوضاع خوش سياسي، 

ذيل واژة : 1386؛ باطني و همكاران، 1381آشوري، . نك... (اقتصادي و مذهبي گذشته و
   ).نوستالژي

ة جدايي مورد وسيل شناسان، درماندگي يا اختاللي است كه به  نوستالژي از ديدگاه روان
به عبارت ديگر، يك حالت هيجاني،  ؛شود انتظار يا واقعي از محيط خانه و زندگي ايجاد مي

انگيزشي و شناختي پيچيده است كه حاكي از غمگيني، تمايل بازگشت به خانه و درماندگي 
هاي  نهايي در مقابل جدايي از افراد مورد عالقه و مكا ناشي از تفكر دربارة خانه است و واكنش

تيبورگ  ون. )Vide. Archer, 1998: 407; Fisher & hood, 1987:121(گيرد  مي بر آشنا را نيز در
            ُ                 داند كه با خ لق افسرده، شكايت  احساس غربت را يك حالت رواني و عادي براي انسان مي

جسماني، بازخواني گستردة انديشه دربارة خانه و آرزوي بازگشت به خانه و محيط آشنا 
طور  توان به نوستالژي را ميبنابراين،  ؛)Vide. Vantilburg, 1997: 802(شود  ميمشخص 
  .دانستگذشته  رفتة دست از هاي به موقعيتنسبت احساس دروني تلخ و شيرين نوعي خالصه 

  

  نوستالژي و ادبيات. 3- 2
د ادبيات شناسي وار از روان ،مفهوم نوستالژي كه حالتي برگرفته از ضمير ناخودآگاه انسان است

شود كه براساس آن، شاعر يا  اي از نگارش اطالق مي هاي ادبي به شيوهشده و در بررسي
ها  آورد كه همراه با كاميابي اي را به ياد مي نويسنده در سروده يا نوشتة خود، خاطرات گذشته
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، عشق او در اثر ادبي خود از سرزمين، كودكي و جواني. بوده و اكنون همه را از دست داده است
كند و با حسرت، نداي  نيكي ياد مي هاي واال و اساطير گذشتة خود به ديرينه، خانواده، ارزش

  .پروراند مي  سر ها را در  بازگشت به آن
  

  نوستالژي و مكتب رمانتيسم. 3- 3
ها  ترين آن ها و اصول خاصي دارد كه مهممكتب رمانتيسم از نظر محتوا و زيرساخت، ويژگي

گرايي، عشق،  بازگشت به طبيعت، تأكيد بر آزادي از هر محدوديتي، فردگرايي، درون :اند از عبارت
هاي ملي، اساطير بدوي و فرهنگ عاميانه، كشف و شهود و توجه  گريز و سياحت، توجه به افسانه

؛ بدين صورت كه شاعران يا نويسندگان از )157: 1385خضري، . نك(به احساسات و عواطف 
كنند؛ گاه به زمان گذشته، گاه به  ها و فضاهاي ديگر كوچ مي به سوي زمان زمان و مكان موجود

برند و از اجتماع موجود به تأثرات دردناك آينده، گاه به عالم خيال و گاه به دامن طبيعت پناه مي
: 1383ير و لووي،  ؛ سه92: 1366حسيني،  سيد. نك(برند  انگيز و مرگ پناه مي افراطي و عوالم حزن

  .كنندو تمامي اين حاالت را در قالب خاطرات در آثار خود منعكس مي) 132
هاي مختلف  اين بحران عرصه. رمانتيسم به نوعي محصول بحران تقابل بين سنت و تجدد بود

هنرمند رمانتيك از اوضاع جديد و . گرفت فرهنگي، اجتماعي و سياسي از جمله ادبيات را فرا
كشاند، ناراضي است و در پي  زعم او زندگي را به تباهي مي به هاي مدرن كه ها و پيشرفت آشفتگي

هاي موجود و  جز نقد واقعيت شود؛ بنابراين راهي به ها و اوضاع است، اما موفق نمي تغيير واقعيت
بيند؛ پس مشتاقانه و با حسرت، آرزوي  داري و پيشامدرن نمي بازگشت به دوران قبل از سرمايه

ها  برخي از آن. پروراند را در سر مي» بازگشت به طبيعت«عبير روسو بازگشت به گذشته يا به ت
دنبال يافتن محيطي زيبا، مجلل و زيبايي مطلوبي هستند كه همان  نيز در سفرهاي رؤيايي خود به

  ).55: 1375فورست، . نك(شهر است  ها يا آرمان بهشت گمشدة آن
  

  بياتي و شفيعي كدكني  هاي انديشة نوستالژيك در شعر عبدالوهاب زمينه. 3- 4
او شعر . رود شمار مي  عبدالوهاب بياتي از شاعران پيشگام مدرسة شعر نو در جهان عرب به

تأثير عوامل مختلف اجتماعي و  خود را با رمانتيسم و در قالب كالسيك آغاز كرد و سپس تحت 
ز جامعة وقت، آزادي، ها، آن را در قالبي نمادين به دفاع اسياسي عصر خود و ورود به اين عرصه

  ). 4- 3: 1383فوزي، (هاي عرفاني اختصاص داد عدالت بشري و انديشه
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هاي  ترين و پربسامدترين مضمون شعري وي كه هم در اشعار رمانتيك و هم در بخش مهم
وار در تبعيد و سفر  او كه نيمي از عمر خود را آواره. ، نوستالژي استديگر شعرش نمود دارد

هاي خود از دلتنگياز وضعيت حاضر ناراضي است و در اشعارش  اي است كه زده گذرانده، غربت
رفته و اساطير دست هاي نيك از براي دوران كودكي، جواني، خانواده، سرزمين مادري، ارزش

طور كلي،  به). مقدمة: 2006حميدي الخاقاني،  ؛11 - 10: 1997 ،قيسومة. نك(گويد گذشته سخن مي
عنوان  كند و آن را به گاهانه و خالصانه وقف آزادي و پيشرفت مردم بغداد ميبيشتر اشعارش را آ

زدن زندگي انسان  آنچه ماية برهم هاي موجود در وطنش و هر سالحي براي مقابله با نابساماني
زدة  توان البياتي را شاعر غربترو مي اين ؛ از)5: 1985بياتي، . ك. ر(گيرد  كار مي  شود، به آزاده مي

  . ي نام نهادوطن
يكي از شاعراني است كه از دورة نوجواني، سرودن » سرشك. م«شفيعي كدكني با تخلص 

اي جدي و شعر و اندكي بعد از آن، نوشتن نثر را آغاز كرد و در طول چهل سال گذشته به گونه
سيسم و او نيز مانند نيما، اخوان و سپهري به پيروي از مكتب كال. پيگير آن را تداوم بخشيده است
آورد و مضاميني از نوع  پرداخت و سپس به سبك نيمايي روي  رمانتيسم به سرايش اشعار مي

  . عرفان، طبيعت، آزادي و ساير مضامين اجتماعي را به تصوير كشيد
شاعر در بخش دوم شعر خود كه هم از نظر زبان و هم از نظر طرز و نوع نگاه، به طبيعت و 

هاي  ها و توصيفها، اطنابها، وصفوار را با تصويرسازي رمانتيكاجتماع تعلق دارد، مضاميني 
طور كلي غربت عرفاني و نوستالژي هبوط را در  كند و بهاندوه وارد شعر خود مي انگيز و پر غم

از زادگاه خود و دوران » آشيان متروك«و » زادگاه من«او در شعر . كند شعر خود مطرح مي
جاي شعر خود، با نگاهي تحسربار و  كند و در جاياد ميخوش كودكي با حسرتي جانكاه ي

  ). 75- 70: 1376جعفري جزي، (نگرد هاي تاريخ باستاني ايران ميآلود به دوردست يأس
دربارة دليل وجود اين مضمون در شعر وي، ذكر همين نكته كافي است كه شعر فارسي در 

م به دليل روحية بيمارگونة آن عصر، ها، هم به دليل اوضاع بد سياسي و اجتماعي و ه آن سال
هاي سي را با خود داشت كه همين حالت اميدي ادبيات سياه سال دهه يأس و نا       ً         تقريبا  ميراث يك

سرشك در اين . م. بار دارد يأس و احساس شكست در شعرهاي وي نيز حضوري تلخ و حسرت
هاي ش خود را بر وسوسهاو گو. است كه در غوغاي شهر، پريشان است  اي ها روستازاده سال

  :گريزد، اما غريب است و آرزوي گريز دارد بندد؛ از شهر نمي دروغين شهر مي
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ديري / اين فال را براي دلم ديد

زند،  ربت به او طعنة همرنگي جماعت مي
 -168.(  

آيد، اثبات اين نكته است كه شعر 
ارد، با اين تفاوت كه هر دو با قالب كالسيك و محتواي رمانتيك آغاز شده و مضمون نوستالژي د

  .شفيعي در بخش دوم شعري خود بيش از بخش اول به اين مضمون توجه داشته است

، »رويكرد هرمنوتيك«اساس 
هاي  ارزش، خاطرات كودكي و جواني

 

در حوزة ادبيات هرگاه شاعر و يا نويسنده، اثر خود را با احساسي از دلتنگي همراه با حسرت و 
  .شودزده و دلتنگ براي سرزمين ناميده مي

هايش، همچون فردي دلشيفته و عاشق سرزمين مادري ظاهر 
او زمان حال . ورزد و در بابل به انسانيت و انسان

كه  وي به دليل اين. گشايد

نوستالژيك از دست 

ها

 نوستالژيك

 گذشتة اساطيري
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اين فال را براي دلم ديد/ رفت اي كه با شب مي پروانه/ من عاقبت از اينجا خواهم رفت
  ). 197: 1376شفيعي كدكني، 

ربت به او طعنة همرنگي جماعت ميآزارد و هرجا كه اين غ هرجا كه اين غربت او را مي
- 155: 1355كيانوش، . نك(گيرد تصويري از پاكي روستا را پيش روي مي

آيد، اثبات اين نكته است كه شعر  دست مي رو، آنچه از بخش اول و دوم شعر دو شاعر به
هر دو با قالب كالسيك و محتواي رمانتيك آغاز شده و مضمون نوستالژي د

شفيعي در بخش دوم شعري خود بيش از بخش اول به اين مضمون توجه داشته است

  بحث و بررسي
  هاي نوستالژيك در شعر بياتي و شفيعي  درونمايه

اساس  هاي شعري دو شاعر و برنگارندگان پس از مطالعة مضموني مجموعه
خاطرات كودكي و جواني، دوري از معشوق، دوري از وطنيك هاي نوستالژ

  . را كشف كردند رفته و گذشتة اساطيري

  نوستالژي دوري از سرزمين 

در حوزة ادبيات هرگاه شاعر و يا نويسنده، اثر خود را با احساسي از دلتنگي همراه با حسرت و 
زده و دلتنگ براي سرزمين ناميده مي د، فردي غربتاضطراب براي سرزمين خود بياميز

هايش، همچون فردي دلشيفته و عاشق سرزمين مادري ظاهر  بياتي در بيشتر سروده
ورزد و در بابل به انسانيت و انسان او در عراق به بغداد و بابل عشق مي

گشايدسوي آيندة مطلوب مي  كند و اين دو زمان را به را به گذشته مرتبط مي

  هاي نوستالژيك در جلوه

  شعر بياتي و شفيعي 

دوري 

سرزمين

دوري نوستالژيك  

از معشوق   

نوستالژيك خاطرات 
 كودكي و جواني

نوستالژيك از دست 

ها رفتن ارزش  
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من عاقبت از اينجا خواهم رفت
شفيعي كدكني، ( است

هرجا كه اين غربت او را مي
تصويري از پاكي روستا را پيش روي مي

رو، آنچه از بخش اول و دوم شعر دو شاعر به اين از
هر دو با قالب كالسيك و محتواي رمانتيك آغاز شده و مضمون نوستالژي د

شفيعي در بخش دوم شعري خود بيش از بخش اول به اين مضمون توجه داشته است
  

بحث و بررسي. 4
درونمايه. 4- 1

نگارندگان پس از مطالعة مضموني مجموعه
هاي نوستالژ جلوه
رفته و گذشتة اساطيري دست از

نوستالژي دوري از سرزمين . 4- 1- 1

در حوزة ادبيات هرگاه شاعر و يا نويسنده، اثر خود را با احساسي از دلتنگي همراه با حسرت و 
اضطراب براي سرزمين خود بياميز

بياتي در بيشتر سروده
او در عراق به بغداد و بابل عشق مي. شود مي

را به گذشته مرتبط مي

  نوستالژيك

سرزمين از   
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. شودناميده مي» شاعر آوارة عراق«برده،  سر ها در تبعيد بهسفرهاي زيادي را تجربه كرده و سال
سرايد و داند و بيشتر اشعارش را در درونماية وطني مياو خود را بازمانده از اصل خويش مي

  ).13: 1997، قيسومة. نك( پندارد سرزمين را معشوق حقيقي خود مي
با درنظر گرفتن اصل مهم مكتب رمانتيسم كه بازگشت به » موال بغدادي«او در سرودة 

داند كه آرزوي ديدن آسمان نيلگون، دجله، جويبارها و شهري مي طبيعت است، بغداد را آرمان
  : طلبدا ميهاي زيبايش را در سر دارد و با حسرت و اشتياق تمام مردم شهرش رتمامي جلوه

/ ؟    رقاء      َّك الز    َماؤ    ي س      تي أر  م /    ِموم    اله َ  و   وف    َالخ  و/    ِروم   َلك ا و       ِاألطفال َ  و      ِالشمس َ  و/    ِجوم    ُّالن  دينة م  اي     غداد  ب 
  ِل يخ   َّالن  نةيمد اي    أنت َ  و/    يور      ُّه الط  ُر   هج  َت / زين   ً  هبا  ح   َلت  م / ؟ ف ير     َي الخ  ف  جلة د  ي    ي أر  َت  م /  ِن ين   الح  و     ِهفة    َّالل  ِب     نبض  َت 
    ِتمة  ع ي  ف /          له األمطار   غس  َت / ؟   ِويل    َّالط   ك       ي شارع      تي أر  م /      ِاألصيل  ديقة ح  ي    ور ف  د  َت / ضراء َخ      ًاقية  س  /   كاء    الب  و
 دينة م  اي!/ ي   ِشعب  ي    ي أر   َمت /    صيف      َّي الر   َعل       َنامون    م ي  ه َ  و/    فاء    الص َ  و    ِيبة    ِّالط  ِب     ُشرق  َت /    ِغار    الص      َأعين َ  و/    ِهار    َّالن 
ي  ف /     وداء    الس  وامة   الد  ه    ي هذ  ف /    حيد      أنا و   ك يعين    ِألجل /    ريد      َأنا ش   ك ي َن يع    ِألجل /    عيد      ي الب   طن  و ا ي/ ...    ِجوم    ُّالن 
  ).255 - 254: 1995بياتي، (    / ...4امد      ك الص   جه  و  و/     رقاء      َّك الز  ء ما   ي س     ي أر   َمت          ه األنواء   هذ 

ش است، تحسر و دلتنگي خود انگيز اشعاركه نماد واژگان غم» اشك«در ادامه، شاعر با تعبير 
ها  داند و آنرا براي وطن خود مي) اشعار محزونش(هايش كند؛ وي اشكرا براي وطنش بيان مي

  : داندرا بازگوكنندة خاطرات گذشتة خود در بغداد مي
   َ   ِ   ِ      كان ت ب ليل  الح ب   / ُ   َّ       َ  َ         ذ وب ت فيها ذ كر يات ي ال ت ي/      ِ  أشعار ية َ          َ  ُ ما د موع ي غ ير  و/                        غداد  ه ذ ي د معت ي ف ي الهو ي ب  

  ). 74/ 1: همان(     ٌ   َ   ّ        ...5  ب غداد  إن ي ظ ام ئ  ل له وي/  َ    ذ اكية                 أنفاس ها ف ي ع زلت ي/  َ     ل م تزل  َ ّ ٍغ ض ة  َ ُ      أ منيات  و/        م صباح ية
او كه راهي . پندارد اي دورمانده از وطن مي، خود را آواره»ي  طن    ي و     َي إل   دن   أع «شاعر در سرودة 

جمله پرندگان و درختان،  هاي طبيعي ازد، همنوا با تمامي جلوهياب براي بازگشت به وطنش نمي
  : خواهد وي را به سرزمينش بازگرداندملتمسانه از معبودش مي

   ِّ  أغن ي /    ِّ        أغن ي الم غيب /    ِّ     ُّ   َأغن ي الش روق .../  َ   ٍن جمة      َ   علي ض وء  /  َ   غ يم ة       ِ ع لي ج نح  /   َ              إل ي و طن ي، ع ندليب /    ِ       إله ي أع دن ي
  َ  إل ي /    ِ       إله ي أع دن ي/      َ       أنا ل ست  حال م/    ِّ         أغن ي الب راعم .../             ِ  ِ        صقيع  ربيع  ب الد ي، الح زين/              ِح رقات ي الص قيع         أذوب  ف ي/    َّ   الر بيع 
  ). 1/270: همان(    ...6 و طن ي

ها و بازگشت به سرزمين خود ، بار ديگر براي كاميابي»في بغداد حسرة«همچنين در سرودة 

 
4
  

5
  

6
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كند كه بر اي مجسم ميبخشي به ابر، آن را پرنده نوي با جا. جويدهاي طبيعي مدد مياز جلوه
  : برد هاي سرسبز وطنش ميهايش سوار شده و او را به آغوش دشتبال

/ ي ن  ح   َمن  َت /    ِوسن    الس     ِقول    ي ح   َإل / ي ن  َط    ي و    ِرار    ي ب   َإل / ي ن  ُل   حم  َت /    Ĥَبة    َالك  ي  ّعن    ح   سم      َاء، ت   َضر  َخ /     ٍحابة  س ن  ع      ُأبحث 
  ). 31: همان( 7...أي م  َظ   ّل      ِها أب  ِب      ًقطرة  و/ جمة َن  و راشة َف 

شفيعي كه ايام خوش كودكي را در كدكن نيشابور گذرانده است، اكنون به دور از روستاي 
پردازد؛ از  ماليمات، به وصف وطن خود مي كند و خسته از ناخود، در غوغاي شهر زندگي مي

ها و داند كه خوشياساطيري ميكند و آنجا را سمبلي از ايران تاريخي و نيشابور به نيكي ياد مي
  . ها را با هم درك كرده استناخوشي

  : گويد وي در وصف نيشابور مي
اي است از ايران بزرگ، شهري در ميان ابرهاي اسطوره و نيز در  نيشابور در نگاه من فشرده

هاي بيگانه در            كوب سم  اسب سوي لگد از يك. روشنايي تاريخ با صبحدمي كه شهرة آفاق است
ادوار مختلف است و از سوي ديگر، همواره حاضر در بستر تاريخ با ذهن و ضميري گاه 

حاكم (آميز و فلسفي در انديشة خيام و گاه روشن از آفتاب اشراق و عرفان در چهرة عطار  زندقه
  ). 13: 1375نيشابوري، 
تصوير  نهايت دلتنگي خود را نسبت به ايران اساطيري به» شبگير كاروان«او در سرودة 

كشد؛ ابتدا آرزوي ايران پهناوري را دارد كه مرزهاي آن از روم تا چين گسترده بوده و آتش  مي
درخشيد و سپس وقتي كه اين شكوه ديرينه را به زردشت، پيامبر ايران باستان، در آن مي

  : كند بيند ابراز حسرت و نگراني مييغمارفتة كاروان روزگاران مي
باخترسو / شهسوار رخش رويين غرور خويشتن بودم/           ِ    فه شارستان  دور          ِ         من در آن ب شكوه و طر

زد در نگاهم آتش شعله مي/ ديار چين:    ِ                مرز  خاور سوي فرمانم/ هاي رومدشت: تاختگاهم
رفته تا شهر هزاران /                           ِ   كرده شبگير و گذشته از كنار  من/ كاروان رهروان باختر ديريست.../ زردشت

شهر افسونگر كبوترهاي / هافكر انسان/         ِهاي بهار كمان رنگين بسته ازشهر آذين:/ آرزوي دور
وينك اينجا مانده من خاموش و ./ هاي نورشهر زرين غرفه/ زي كشور خورشيد/ بر پيغام

  ). 111- 110: 1376شفيعي كدكني، (با گروهي حسرت و هيهات / سرگردان
داند كه به د را فردي ميبا نهايت حسرت و اشتياق، خو» جوي نيشابور و در جست«در سرودة 

در نيشابورم و جوياي نيشابور : كندكه در آنجا زندگي مي دنبال زادگاه خود است، با وجود آن

 
7
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/                       َ           در دل شهرم و هر لحظه ش و م دور هنوز/ در اين نقطه كه من/ اينجاست!/ ها فاصلهچه!/ وه/ هنوز
  ). همان( در نيشابورم و جوياي نيشابور هنوز

توان وي را حامل غربتي عرفاني دانست؛ غربتي كه او را براي سرزميني  مي البته در اينجا
گويي كه او بهشت را سراي حقيقي انسان معاصر . ازلي و عرفاني مشتاق كرده، نه نيشابور فعلي

دارد كه از آنجا فاصله بگيرد؛ زيرا از منظر عرفاني روح انسان بسان حذر مي داند و او را برمي
. كندتابي مي ز عالم ملكوت به عالم خاكي نزول كرده و در اينجا غريب است و بيمرغي است كه ا

هجرت كرده و در سرزمين ) تن(به ديار سفلي ) روح ازلي(    ِ                     قرار  انسان از ملكوت اعلي  روح بي
  ).66: 1386شريفيان، . نك(كند قراري مي ناشناختة تن، احساس غربت و بي

                                              تـوان يافـت ايـن اسـت كـه هـر دو شـاعر            مـي       هـا             ن درونمايه                        از وجوه مشتركي كه بين اي   :     تطبيق
                                                     اند و اما تفاوت اينجا اسـت كـه بيـاتي بـه همـان                              دانند كه از آن دور مانده       شهري مي                 سرزمين را آرمان

                                                                                                       دليل دورمانـدگي از سـرزمين خـود، آرزوي بازگشـت بـه آنجـا را دارد و بـراي ايـن كـار از تمـامي           
                   كنـد، بـه دليـل                                             جويد؛ اما شفيعي كه در سرزمين خود زندگي مي                          هاي طبيعي و فرابشري كمك مي      جلوه

                                                                                            فاصله گرفتن ايران از ايران اساطيري و تاريخي، آرزوي شكوه و عظمت ايـران اسـاطيري و تـاريخي    
                                   خـوبي قابـل درك اسـت؛ زيـرا او                                                الي همين اشعار، غربت عرفـاني شـفيعي بـه                    همچنين از البه  .        را دارد

                                                       چنان برايش سخت نيست كه فقط براي نيشابور دلتنـگ شـود،          ني آن                          شاعري زنده است و شرايط كنو
                                                                                                        بلكه شاعر، آرماني فراتر از زمان و مكان دارد كـه همـان مكـان ازلـي و متعـالي اسـت كـه در تعـابير         

    .    شود         بيان مي  »            مدينة فاضله «                           صوفيانه و عارفانه با عنوان 
  

  نوستالژي دوري از معشوق. 4- 1- 2

                هـاي رنگارنـگ                                             ها است كه از آغاز آفرينش تاكنون، با جلـوه         اي انسان                     ورزيدن، ويژگي خاص دني     عشق
                                    عشـق و زيبـايي همـواره همـراه و       .                    پـذير كـرده اسـت                                            و دلنشين خود، رنج حيات را براي انسان تحمل

                      اي از جـنس زن اطـالق                                  اين عشـق، تنهـا بـه معشـوقه       ).   68  :     1377        مختاري،   .   نك (    اند                 مكمل يكديگر بوده
      جـان                            شود؛ خواه اين معشـوق بـي                             نوعي محبوب انسان باشد، مي            چيزي كه به                   شود، بلكه شامل هر   نمي

   .                                                                           باشد مثل سرزمين مادري و خواه جاندار باشد مثل پدر، مادر، برادر، همسر و خواهر
عشق در شعر بياتي به دو دستة عشق به سرزمين مادري و عشق به خويشاوندان نزديك 

ترين معشوق بياتي در اشعارش است،  ين و متعاليتر سرزمين مادري را كه مهم. شود مي  تقسيم
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تفصيل شرح داديم و در اينجا به عشق بياتي به همسر، فرزندان و دوستان صميميش  به
البته ناگفته نماند كه بياتي در دوران نوجواني خود عاشق دختر همساية خود نيز بوده . پردازيم مي

ويد و عشق او را در سينه نهان داشت؛ به همين اش را به او بگگاه نتوانست عالقه است، ولي هيچ
هايي همچون عايشه و ليلي بهرة فراوان برده عنوان يكي از رموز شعري خود با نام دليل از او به

  ).19: 1383فوزي، . نك(است 
                                                   با تصويرگري و خيال شاعرانه، بسيار دقيق و ريزبينانه   »  ي  ت   وج    ي ز  َ إلَ    ب  ح      ُ سالةُ ِ رِ «               بياتي در سرودة 

                                                      او با تعابيري مثل أخـت روحـي، صـحراء حبـي، نـداء        .     گويد                  اش به همسرش سخن مي          عشق ديرينه    از
                             داند؛ همزادي كه شـاعر را در                          همسرش را همزاد خويش مي    ...                                   شعبي، أحالمي، عبير غابات كردستان، و

     :     نمايد       هايش مي                                                                        عشقي جانسوز قرار داده و او را يادآور سرزمين، مردم آنجا، خانه و كاميابي
ي     ي، ف  ب  ح      حراء  ص / ضاء   َي ف     ي، ف    يون    ي ع     ي، ف   وح  ر        يا أخت /    َريق    الح    ِان  ب  ص    َي ت   َنف    ي م     َي إل   َنف    ن م  م      يناك  ع  
     ابات  َغ /    َبير    ا ع     ي، ي    بيت    ي و     أحالم     ي، و   ِعب  َش / ،   داء        ي، يا ن    رام    ا غ     ي، ي   وح  ر        يا أخت / ريق      ي، الح   رح  ج /    ِميق  ع 
 و     الغد  و      َالليل َ  ي و   ُّ    يت  الض ح  ّن  َغ       وإليك / ... نار و    ٍهب    َن ذ  م       ِنديالن  َق      يناك  ع /    ٍطير  م    ٍجر    َي ف  ف )       ِردستان  ُك (

  ). 210- 209/ 1: 1995بياتي، (    ...8بيع    َّالر 
بار ديگر با » ي د  َل    ي و   َإل      ٌديدة  ج      ٌغنية  ُأ «بياتي كه در ديار غربت دور از خانواده است، در سرودة 

، نهايت دلتنگي خود را نسبت به فرزندش )ديوار(ه اجسام بخشي ب                  ِ    گيري از صنعت بالغي  جان بهره
  :اندكند؛ ديوارهايي كه حائلي براي از ياد بردن فرزندش شده از پشت ديوارهاي تبعيدگاه بيان مي

/    ماء   لس اَ  ، و  ِلب       َذا الق  ه    ِي ب    َأول /    كوت    الس  و/  ب               ال يشفيه إال الح       فالحب /    موت     َأو أ    اك       أن أنس /   ار   سو     َي األ    ت ل    َقال  
   غم  ر /   يك  د    ي ي  ل   د   فم /    ِتان   َبل  ُق .../       ي إليك  ت   دي  ه / .   ريد    ال ب     ، و   نك  م /    ديد    ال ج    ُيث  ح َ  و/ ي    دينت    ي م  ف / اي  َنف    ي م    ر ف   ُمط  َت 
  ).258: همان( 9ماء     ي الس  ت    َدين    ي م  ف َ  ي، و  ِلب    َي ق    ر ف   ُمط  َت /    ٌزين    ي ح  ن   َّإن  َف /    ديك    ي ي    ، ل     ِاألرض     َجون  س 

بياتي نيز در سرودة . هاي شاعران معاصر رمانتيك، ياد دوستان ديرينه استدغهيكي از دغ
ها گذرانده و اكنون در  كند كه روزگار خوش گذشته را با آندوستاني را ياد مي»   ُعة   رب   َاأل     قاء   صد   َاأل «

سارهاي  ها را بسان گنجشكان در حال پرواز و چشمه او آن. ها به دور است ديار غربت از آن
  : ها را در سر دارد هايي از نور، هواي آن داند و خود را به منزلة فردي نابينا كه در دشت ق ميعمي

         ُأنا أبحث َ  و/     ِميقة    الع          ِالينابيع  َك /     ِليقة    َّالط      ِافير  ص    الع  َك / ي   قائ       م، أصد   ُنت     ُور ك    ُّالن    ِول  ُق    ي ح  ف !/ ي   قائ    أصد 
  ).198: همان( 10 ي   ِظار    انت ي     م، ف   ُنت  ُك    ِور        ُّقول الن    ي ح  ف / ي   قائ    أصد .../ م  ُنك  ع 
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                                                                         هاي شفيعي كـدكني، عشـق در معنـاي زمينـيش در شـعر وي حضـور چنـداني                 اساس گفته        اما بر
            كـه خيلـي                                    شعر عاشقانه كم گذاشـتم بـا آن   «  :     گويد  مي       خواني    شب                                   ندارد، تا آنجا كه وي در مقدمة كتاب 

     حـد                      شـعر بيـاتي تـا                                           چهرة عشق در شعر وي با سـيماي عشـق در     ).  5  :     1343             شفيعي كدكني،  (  »      داشتم
                               گرفته از عواطف عالي انسـاني و                                                         زيادي متفاوت است؛ عشق شفيعي، عشقي واال و مقدس و سرچشمه

                              هـاي اجتمـاعي نيـز پيونـد                                                   هاي حافظانه است كه گاه با روايات رمزي و پيـام                     بردارندة همان انديشه    در
  »                    اي در سـتايش عشـق         قصـيده  «                         شفيعي كـدكني در سـرودة      ).    100-   99  :     1378        برهاني،   .   نك (     خورد   مي

       عشـق،   «  :       دانـد                                                                           معناي واقعي عشق را باال بردن انسان به جهان ديگر كه همان سرمنزل اصلي است، مي
     ).    191  :     1378             شفيعي كدكني،  (  »                      نردباني به عالم باالست  /                        يك واژه نيست، يك معناست

اسي به بويي حم و هايي اخالقي، انساني، اجتماعي و انتقادي دارد كه گاه رنگ عشق او هدف
خورد و در بسياري موارد در گيرد و گاه با عطر خفيفي از عرفان و اشراق پيوند مي خود مي

؛ بنابراين اگر در )75- 70: 1376جعفري جزي، . نك(گيرد اي از عناصر طبيعت جاي ميزمينه
 اي آسماني و همان كسي استاش دلتنگي باشد، براي دور ماندن از معشوقه  هاي عاشقانه سروده
  . شودهاي او ميترين لحظه گاه غمگينكه تكيه
گويد و هر منتهايش به خداي واحد سخن مي، از عشق بي»روزن قفس«سرشك در سرودة . م

  : داندعشقي به جز عشق به او را واهي و هوس مي
                                              تو را چو بـا دگـران يـار و همـنفس بيـنم     

 

                                           بهر خويش بـه تـاراج خـار و خـس بيـنم     
 

ــا  ــود شرمس ــاني خ ــس                           ز باغب ــن ب                 رم اي
 

                       گلي را به دست كس بينم                كه چون تو دسته
 

ــزار                                                  روا مــدار خــدايا كــه مــن در ايــن گل
 

                                          هـــواي عشـــق تماشـــاگه هـــوس بيـــنم
 

  )33: 1376شفيعي كدكني، ( 
آورد و خود را چون دوري و هجران از معشوقه، او را به تنگ مي» گرمي افسانه«در سرودة 

  : ندك موجي دورمانده از ساحل وصال معرفي مي
                                   چون موج سر به صخرة غم كوفتم ز درد  

 

              دانــة منــي                     اي كــه گــوهر يــك                دور از تــو،
 

ــه جــاودان   ــازت ك ــاد ســاغر ن                                              خــالي مب
 

ــي   ــة منـ ــاقي ميخانـ ــورافكني و سـ                                           شـ
 

ــود غــمِ شــاعران ب آنجــا كــه سرگذشــت                       ِ                   
 

ــي     ــانة من ــي افس ــه گرم ــو را ك ــازم ت                                                ن
 

  )39: همان( 
                                         ً متفاوت با ديگري است؛ عشق بياتي، عشقي كامالً                                   ً دنياي عشق در شعر هر دو شاعر كامالً  :      تطبيق
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  .     ورزد                                             نگرد؛ وي به همسر، فرزندان و دوستان خود عشق مي                                     زميني است كه از جنبة ظاهري به آن مي
                                                   هايش به مضمون عشق پرداخته، آن را در مضمون عرفاني و                                     اما شفيعي كه در بخش اندكي از سروده

                 اين نوع نگاه نيز   .                               گويد كه بيشتر متوجه خداوند است      سخن مي    نام        اي بي                           ملكوتيش سروده و از معشوقه
                                       ويـژه، موالنـا باشـد كـه شـفيعي از                       ايرانـي و بـه    -                                       تأثير آشـنايي او بـا عرفـان اسـالمي                تواند تحت   مي

                                                        ترين دليل اين وجه اختالف در اين است كه بياتي بـه دليـل             شايد مهم  .    رود                       دوستداران وي به شمار مي
                                  هرچنـد معـدود ابيـاتي در ايـن      (                  هاي عرفاني نيافته                         مجال چنداني براي عاشقانه                    دورماندن از وطن خود 

           توان در يك                                        ها دورمانده عشق ورزيده است؛ بنابراين مي                                 و بيشتر به نزديكان خود كه از آن  )           زمينه دارد
                              افكند، ولي شاعر پـارس سـاية                                                                جمله گفت كه شاعر عرب ساية اعتقادي را در اين بخش از شعرش نمي

   .                                                دي عرفان را در اين بخش از شعر خويش گسترانيده است     اعتقا
  

  نوستالژي كودكي و جواني. 4- 1- 3

  :نويسدهاي شعر خود ميبياتي در مورد سرچشمه
 ةشعر من نيرو و جاذب. امهاي كودكي و شعر خود برقرار كردهاي بين سرچشمهمن روابط صميمانه

تصاوير ديگري در كودكي ة گاه ممكن است جام خاطرات كودكي .گيردها ميخود را از اين سرچشمه
وجود   اي بر خود بگيرد و اين احساس را بهعدي اسطوره                                      ديگر يا مكان و زمان ديگري در بركند و ب 

  ).1ص : تا.ساكي، بي (ام  ههاي گوناگوني زندگي كرده بود رها و زمانهبياورد كه گويي در ش
بازگوكنندة خاطرات خوش او در كودكي است؛  سرايد كه از رؤيايي مي»   لم  ح «او در سرودة 
او در اين ابيات گريز انسان . كرد نهايت آزادي و به دور از مشكالت زندگي مي روزهايي كه در

  : معاصر از مشكالت را به تصوير كشيده است
     أضحك َ  ي و   أبك /   ًيا   اله      ِداعة      ن الو  م          أيام كنت /     نوات    ن س  م   َّر    ا م    ي م  ل      أعاد  و/ ه  َوق    ُي ش    ؤاد    ُي ف   َإل      أعاد    لم  ح 
       ا أشاء  م   م    ألث َ  و و   أله / ي   تات  َف   م  ض   ً  دا  ي     ي أح  ض      َال أرت / ي و    اله   و  فولة   ُّالط    ِمر    َن خ  م      َكران  س /     زوات    َّالن     اذج  س 
  ). 67: 1995بياتي،( 11  ًا    ّعلل   م     فوت       َي إن غ     م  أم  ُض أَ  و/ ي  الت  ب    ُن ق  ع    ئت        ها إن ش   ُون   أص   و / ا ه    فاه  َش 
نيكي ياد  اش بههاي كودكانهنيز از دوران خوش و بازي»  ِة   َول  ُف    ُّالط    ات    كري  َذ «ر سرودة بياتي د

  : كند مي
   َوق  َف /    ِروب    ُالغ       أشباه    يه   ضف    ُي ت  ذ   َّال    مت    الص     رهب    َال ن .../ نا  الل  ظ     راء      عدو و  َن / ... ُ ّ          ُ ّ ك ن ا، آه م ن ك ن ا     ِاألمس  ِب 

/     رجاء : ول  ُنق     د و  ع     لم ي     ياء        ِّب ما الض  ُر  َل َ  و/    ياء      ِّي الض   أت    ه ي   لف    َن خ    ي م  ذ   َّال    ور    الس     رهب    َال ن /    ِروب    الد َ  و     ِدائق    الح 
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  ً قال      ها ح   ُول  ح   م    نرس َ  ها و م   رس  َن    ِحم    َالف  ِب /    ِدار      ِي الج    ا ف  َّن    ُ، ك     رجاء    الع     ُبية  َش    َالخ  نا   ُيول  ُخ   و .../ ...    شاء     َما ن  َك        ُا نقول  ّن  ُك 
  ). 158- 157/ 1: همان( 12   ِجار    الح  ِب       ِاألزقة  ي ف   ِة    َزيل   له ا   َطط    الق   د    ِطار َ ُ ن  و/ ودار   َقال   ح / دار و 

كند و با زباني  وي در همين سروده، حسرتي توأم با اعتراض را در شعر خود منعكس مي
داند و از شهر  گزنده، دوران كودكيش را نابودشدة دست روزگار و شرايط وخيم كشورش مي

  :بيند نشسته، نمي كمين يخته و راهزنان بهآلود، ديوارهاي فرور كودكيش چيزي جز آسماني دود
،   ًغة    ِفار ،   اء   َوف  ج /    ماء       إال الس / شاء   َا ن   ّ   إل ا م »       ِاألطفال      ِدينة  م «   َول  ح    ِبق    م ي  َل /    مات      األمس /    مات      األمس  

    ِروب       في الد    ُئز ا ج       إال الع /    ِمان    َّالز       أقدام َ  ي و    ستجد  ي     ُحاذ    َّالش و    ِور         قايا الس     إال ب /    ُخان        يها الد      ي مĤق     ج ر ف  ح  َت 
  ). 159- 158: همان(     13شات   وح    الم 

ترين دليل براي اين حسرت توأم با اعتراض، كودكي همراه با بدبختي و فقر بياتي  شايد مهم
است كه در شخصيت وي تأثير گذاشته و او را به فردي ندادهندة دردهاي بشريت تبديل كرده 

  ).16: 1383فوزي، . نك(است 
اي شهرنشين است و از زندگي شهري به تنگ آمده، به ياد روزهاي  هشفيعي كه روستازاد

             ً با بياني كامال  » زادگاه من«او در سرودة . دهدخوش گذشته در روستاي كدكن فغان سر مي
سرايد؛ روزهايي كه ذهنش محدود به شاعرانه از خاطرات خوش كودكي و جواني خود مي

  : نوشتدرختان يادگاري مي هاي كودكانه بود و روزهايي كه بر تنة بازي
ــدگي  ــان زن ــاي روشــن و روي                                        آن روزه

 

   !         هـا درود                                دوران كودكي كه بـر آن لحظـه  
 

ــي  ــو آرام م ــن ســكوت ت         گذشــت                                  در دام
 

ــود            ِ             خــاطر، اســيرِ خــاطره  ــه ب                     اي كودكان
 

                                       آري هنوز مانده به ياد آنچه نقش بسـت، 
 

ــدوه   ــاطرِ ان ــه خ ــا ب ــن                   ِ                آن روزه ــار م              ب
 

ــ      ِ      ارِ پيــر       ِ                                وان نــامِ مــن كــه بــر تنــة آن چن
 

                     جــا، يادگــار مــن                           زان روزگــار مانــده بــه
 

  )98: 1376شفيعي كدكني، ( 
كه وصفي از گريز وي از زندگي » آشيان متروك«سرشك در بخشي از سرودة . م

رفتة  دست شهرنشيني و بازگشت به روستا و زندگي سادة روستايي است، خاطرات خوش از
نة مادر، آرزوهاي كودكانة خود و بازي با هاي شباآورد؛ قصهدوران كودكيش را به ياد مي

  : كشدكودكان همسن خود را با حسرتي جانسوز به تصوير مي
به رؤياهاي شيرين غرقه / و من - »مشي اشي«از آن گنجشكي / گفتها مادرم افسانه ميچه شب
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/ راندميكنار زورق مهتاب / هايي كه رؤيا زورقم را چه شب..../ نشسته محو گفتارش، به دامن/ بودم
به / چه روزاني كه با طفالن همسال:../ خوانددختر همسايه مي - كه تنها/ دو گوش بر ترانة دلنشيني

  ).136: همان( پراندمبه روي بام، كفتر مي/ به زير آفتاب بامدادان/ دواندمكوچه اسب چوبي مي
هاي دوران جواني ها و كاميابيبا خيالي شاعرانه از تمامي لحظه» هاآن لحظه«او در سرودة 

  : داندهاي عمرش ميها را نماد شادابي، نشاط و بهترين سالكند و آن لحظهخود ياد مي
ها جواني ما آن لحظه/ ها رفتشد به جنگ صاعقهمي/ نامه و سرود ها كه با دو سه شبآن لحظه

              نه در چ را، به / ما ها كه زندگيآن لحظه/ زيبا و پرشكوه و شكيبا/ هاي بيشة بيدارآن لحظه./ بود
ها كه آن لحظه./ ياد كرد/ جز با درود و تلخي و بدرود/ ها چگونه توانيمزان لحظه./ چون و چرا بود

  ).109: 1378همو، ( ها جواني ما بودآن لحظه/ هاي عمر ما بوداز سال/ هاترين خوب
اي زندگي شهري هرفت از خستگي بياتي و شفيعي دوران كودكي را راهي براي برون :تطبيق

اند؛ با اين تفاوت كه شرايط فردي و اجتماعي دوران كودكي بياتي و شرايط فعلي خود دانسته
اي بوده است كه گاهي حسرت همراه با اعتراض بر اين بخش از گونه به) سفرهاي فراوان و تبعيد(

انسان معاصر تر، هر دو شاعر با پوشش لباس اما در نگاهي وسيع. شعر وي سايه انداخته است
ها را دلزده از  هايي كه آنكنند؛ دغدغه هاي پيرامون انسان معاصر را بيان كنند دغدغه سعي مي

  .نهددردسر كودكي را در سرشان مي كند و هواي بازگشت به دوران بيدنياي كنوني مي
  

  ها رفتن ارزش دست نوستالژي از. 4- 1- 4

توان حاصل سرخوردگي روشنفكران از ر جديد، ميهاي عصعنوان يكي از انديشه نوستالژي را به
  .رفته دانست دست هاي ازها و سنتدنياي مدرن و حسرت براي ارزش

مدرن بودن، يافتن خود در محيطي است كه به ما وعدة ماجرا، قدرت، لذت، رشد، دگرگوني خود و 
دانيم؛ همة چيزي كه مي دهد و در عين حال، همة چيزهايي را كه داريم؛ همة چيزهايي راجهان را مي

  ). 60: 1382كالينيكوس، ... (دهدرا كه هستيم در معرض نابودي قرار مي
         ِ         خوردن نظم  برخي از  هم تواند عامل بربنابراين، عصر جديد و شرايط مختلف آن مي

بازتاب اين مسئله در ادبيات اين گونه است كه اديب معاصر با به . هاي متعالي جوامع شود ارزش
  .دهدرفته را سر مي دست هاي ازكشيدن شرايط جديد و با حسرتي جانكاه نداي ارزش تصوير

دار فضاي سياسي و  و خورد كه در گيرهايي حسرت مي بياتي در شعرش براي ارزش
زده او در شهري كه ظلم و ستم حاكم است بسان فردي غربت. انداجتماعي كشورش از بين رفته
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هاي وااليي همچون صداقت، مردانگي و خوشبختي رفتن ارزشدست شود و براي ازظاهر مي
  .كندمردم ابراز ناراحتي مي

. كندرفتن ارزش صداقت و مردانگي ابراز ناراحتي ميدست براي از»  ع   اد  َف    َّالض «وي در سرودة 
و با نهايت  اند او با بياني نمادين از خيانتكاراني ناراحت است كه مردانگي را فراموش كرده

اند تا به اهداف شوم خود كشي از طبقة ضعيف جامعه تمسك جستهطلبي و دروغ، به بهره فرصت
  : كه حكمراني بر مردم مظلوم است، دست يابند

ي    ، ف   ِوق      ي الس  ف /    ِباب    ُّالض      ِوارع    َي ش    ، ف  ِم   َال    الع   ِن  د    ي م    م ف  ه     ُرأيت / »  ٌال  ج  ِر «ها   فس    َي ن  م  س    ُت ت    َكان      فادع  َض 
   َون   ُبن    ، ي  ِح   اد    َالك   ِم    ن د  م  و/    ِياع      ِق الج  َر    ن ع     هم م     ُرأيت /    َصير     والم       األحالم َ  و  د       َون الغ  ُف  ي  َز  ي  /   ٍمير   َالض     ِي، ب   قه    الم 
ي  ف    ِكم      ي الح    راس    َي ك  َل  ع /     مياء    الع      ِفادع      َّه الض  ذ  ه        ، رأيت   ُجر    َالف   ع  َل    َا ط        ي إذا م  َّت  ح /    ِحاب      ن الس    ي م    َأعل / الع   م ق  ه  َل 
  ). 38: 1995اتي، بي(    14ياع    ِالج   ُل    ِغاز  ُت     ياء  ِر 

كند و شدن خوشبختي در كشورش شكايت مي  از كمرنگ»  ِة   اد  ع    الس   ِن  ع    يء  َش «او در سرودة 
  : داندخوشبختي مردم را به دست سردمداران دروغگو، بربادرفته مي

يا /     فادع  َض      ِاألمس     ِيلة  َل  ي   ت ف  َر    َأمط /    ماء    الس      َّت أن   تب  َك /     رائد     فالج /    باع    ُال ت /  د   حم     يا م / عادة   الس        َّوا، إن  ب   َّكذ 
...   ات  م    نك     وا ع   ُول   ُيق  ل /    مات  َل    َالك     ِبال    ي ح  ف /   وك  ب  َل  ص /   وك  ب  ّذ  ع /   وك  ع  د  َخ /     َعادة    الس    نك     وا ع  ُق  َر     ي، س    ديق  ص 
  ).114: همان( 15عادة   الس  ا َّن    ت م   َرق  س /     فادع    َّالض  َف 

هاي واال زشمت اربه س دجامعة خو در برخي از اشعارش به پيشبردز نيدكني شفيعي ك
رفتن ارزش وفاي به عشق حسرت  دست براي از» خاكستر و الماس«وي در سرودة  .انديشد مي
داند؛ عصري كه رفتن اين ارزش را زيستن در عصر آهن و صنعت مي خورد و دليل ازدست مي

  : هاي پيرامون خود نيست ها و زيباييهمه غرق مشكالت زندگيند و كسي به فكر خوشي
/ در ميانة ميدان/ و عشق/ اندوقتي كه عاشقان همه پرواز كرده/ مة وفاي به عشق است اكنونهنگا 

كاين / اين اعتراف از سر تقصير./ جاروي رفتگرها/ و در برابرش/ سرپناه چتر و بي بي/ تنهاست
هاي  و حرف/               ِ      و اعالم ختم عصر  سرايش/ ستعصر زوال زمرة زيبايي/ عصر، عصر همهمة آهن،

  ).216: 1378شفيعي كدكني، ( ديگرها/ ديگر و
  :داندرفتن ارزش راستي و قدرشناسي مي بين را عصر ازدوران در ادامه، اين  او

در / شدن از دور گرسان نظاره اين/ تواند باشدآيا چه مي/ جز غدر/ جز قدرناشناسي از انسان
  ). 216: همان( انقراض نسل كبوترها؟
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داند؛ روزگاري گار كنوني را روزگار مرگ ارزش مردانگي ميروز» مرثية زمين«او در سرودة 
هنري جاي راه درست، نيكي و  كه سخن پيامبران را ارزشي نيست و بيراهگي، ابتذال و بي

  : هنرورزي را گرفته است
                                سان كه روزگار شد از مردمي، تهي     اين

 

ــه كــوتهي                                         وآورد روزگــار بهــي رو ب
 

ــت   ــاه گش ــان تب ــا و حكيم ــار انبي                                            گفت
 

                                رسم و راه گشت به بيراهه، منتهي    هر
 

                         چه هوش و هنر پيش ابتذال           بگداخت هر
 

                                     پرداخت جا ز عقل و ادب جهل و ابلهـي 
 

  ) 343- 342: همان(
گونه اشعار را   با نگاهي دقيق به عصري كه شاعر اين شعر را سروده، شايد بتوان دليل اين

  .ظلم و ستم طبقة ظالم نيز دانست
ر دو شاعر كه تحت تأثير مدرنيته به سرايش برخي از اشعار خود با تأمل در شع :تطبيق

هايشان دريافت؛ رنگي از حسرت و  توان رنگي از شعر اجتماعي را در سروده اند، ميپرداخته
اين حسرت و دلتنگي . هاهاي انساني و دعوت به احياي اين ارزش دلتنگي براي نابودي ارزش

اعتمادي حكومت دنيايي است كه در آن ظلم و ستم، كينه و بيهمراه با اعتراض به دنياي امروز و 
هايي چون مهرباني، دوستي، اعتماد، صداقت، مردانگي، عشق و خوشبختي به كند و ارزشمي

  .دست فراموشي سپرده شده است 
  

  نوستالژي گذشتة اساطيري. 4- 1- 5

است، فراخواني  فرجام عصر شاعربخش گذشتة نيك هاي شعري كه تداعييكي از درونمايه
اند و تأثير رفته ها، بازسازي جهان آغازين يا بهشت ازدستاسطوره. هاي ماندگار استاسطوره

ها ميرچا الياده معتقد است كه اسطوره.                         ً                        ادبيات بر نفوس نيز معموال  بر اثر همين بازسازي است
ند كه بعدها در نتيجة مربوط به دوران سعادت و آزادي انسان و رابطة تنگاتنگ او با خدايان هست

. ك. ر(رفته و ارتباط بين زمين و آسمان گسسته شده است   بين هبوط، اين سعادت و آزادي از 
  .)116: 1377؛ آبراهام، 58: 1374الياده، 

دارد و  طورهاو برداشت جديد و متفاوتي از اس. اسطوره در شعر بياتي بسامد بسيار بااليي دارد
زدايي  وي با آشنايي .گذاردتري از اسطوره به نمايش ميتر و عميقزهبا زبدگي چشمگير تصوير تا

اي او همگي هاي اسطوره شخصيت. كند ها حمل مي هاي معاصر خود را بر آندر چهرة آنان تجربه
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اجتماعي دارند و از دردي مشترك گله دارند؛ خواهان آزادي سياسي و عدالت  - دغدغة سياسي
شدگي عاطفي، ماجراجويي،  دهي، زندگي در مرگ، خوار هاي فداانديشهدار اجتماعي هستند و عهده
هاي سندباد،  اسطوره). 230 - 205: 1389نجفي ايوكي، . نك(پنداري هستند احساس غربت و همزاد

  .روند شمار مي هاي پركاربرد شعر بياتي بهحالج، تموز و سيزيف از اسطوره
ياتي است؛ زيرا بياتي نيز همچون سندباد اسطورة سندباد در شعر بياتي شخصيت همزاد ب

شاعر نقاب سندباد را . پذير استگاه ديگران و مسئوليتفردي كوچنده، ماجراجو، خطرپذير، تكيه
گويد سندباد بر مركب آتش به قتل رسيده است و مرگ او ناراحت است و مي زا ؛نهدبر ديده مي

سوي آشنايان و وطن آنان  از تبعيدگاه به آورد؛ ديگر كسيديگر كسي پيغامي خوش براي وي نمي
  : پيامي نخواهد برد

  ي ا  َنف  م   و / ي  َنف      ي الم  ن  َط  و /   ٍار  َن     ِركب    ي م   ً   َوال  عل   ُقت  م    ات  م  ي     ندباد  س /    ِحار    الب    وب    ي ج  ن  ّ ل م    ي ع  ذ   َّال /   رف       ها الح   أي  
/ ي  يت    ي ب   َإل    دت    و ع     َآه ل / ...    غار    الص    ي و   أم    جه  و /    ِدار    ِالج    َبر  ع   ه  ح   لم أ  ً  دا ،      ي، أب   أم    جه  و /    دار        ِاألحباب  ي  َإل 
- 414: 1995بياتي، ( 16   ٍنار     ِركب    ي م  َل    ا ع   َرن    أبح     كيف     غار    الص    مت    َّلعل   و /    ِبار    ُالغ       َأوراق َ  ي و  ِيب    كات  م     زقت  م  َل 

415 .(  
و درنهايت، ميل »      ندباد  س   ر   َثأ     ُأخذ    ن ي  م     َأين «: دهدمي سپس نداي خونخواهي سندباد را سر

     أي ها /        س ندباد ي/        ُ       َّ     ِّ      أي ها الر يح  ال ذ ي ي حم ل  م ركب : مركب سندباد را دارد     ِحامل همراهي با بادهاي 
  ). 415: همان(         َ    َ   17أين ما ت ذهب  أذهب /     َّ        الح رف  الم عذ ب 

ز در شعر وي بسيار ني) نماد پايان زندگي و خيزش دوبارة آن در هر سال(اسطورة تموز 
                                  ّ                             كارگيري اين اسطوره بر آن است تا عز ت گذشتة انسان عربي و در همان   هشاعر با ب. كاربرد دارد

نجفي ايوكي، . نك(حال، ذلت امروزين او را به مخاطب شعريش يادآور شود و به او بفهماند 
1389 :205 -230.(  

                              داند كه اگر يكپارچه شوند و ضد  تموز را رمز امت عربي مي» ل   ّالظ    و   ُة   ور    الص «او در سرودة 
دوباره به شكل نخستين خود، ) نمايندة عظمت گذشتة عراق(اكميت ستمگران قيام كنند، بابل ح
  : گردد افراشته، مي عظمت و سر با

   رف  و /    ماد       ِّها الر   ال      ن أسم  ع      تنفض / ةق ِر   َحت    الم     ُابل    ت ب   ام  َق    َن ل   َإذ / قة ِّز  م    الم     ِورة    الص     هذه         ت أجزاء   مع    و ج  َل  

   اد  ع   و /     يثار    الق   ب    داع     ُها ت    ِرير    ي س     َي عل  ه َ  و/      عشتار  ت     ابتسم  و/ زنبقة و     ٌراشة  َف / ة َق  ّل  ع    الم      ِنائن      ي الج  ف 
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تي       َّنيا ال    الد    ذه  ه  ل /  ُة    كار    الب  ت   عاد َ  و/   يس   َلق     ِبأ ب    ي س    ت ف  ر  و  ُن /   ِيس      ي الع   اد  ح           ُفأت أحزان    َالنط /        أوزوريس 
  َر    ألزه /     ِجهول    الم   ِب    ياه    َن غ     ي، م   ائ      ه الم      ِن قبر  م /     وريس اد أوز ع    َت ل   مع    و ج  َل  .    َجارة    الح  و    لوك    الم   ع    ِضاج  ُت 

  ). 94- 93: 1995بياتي، ( 18...  ِول  ُق      ي الح  ف     ماد    ّالر 
هاي ناميرا، گذشتة پرشكوه ايران، بازگشت به عهد باستان، دوران قهرمانان جاودان و اسطوره

اين . ن بوده و هستندبخش شاعران بزرگ ايرارستم و زال، زرتشت و مزدك، همه و همه الهام
آيد كه تغييرات فرهنگي، اجتماعي و  وجود مي هاي دور زماني به  دلتنگي نسبت به سنت و يا گذشته

بدون شك شفيعي كدكني در ). 16: 1389شريفيان، . نك(سياسي عميقي در جامعه شكل گرفته باشد 
اساطير باستاني همچون او با پرداخت نمادين  ؛هاي زيادي بهره گرفته استاشعارش از اسطوره

  .هاي جامعة خود را بازگو كند كند دردها و رنج سعي مي...  سيمرغ، حالج، ققنوس، اهورمزدا و
گرفته، تاريخ درخشان و تابناك  او با ديدن كاشي كهنه كه در پيشاني بنايي تاريخي جاي

  :كنداد مينيكي ي آورد و از حالج، ماني، زرتشت و پورياي ولي به كشورش را به ياد مي
 ز گفتار نيز لب / و از ديدن چشم/ ماندمي فرو كه بدانجا تا/ مرا؟ ديوار به نقش اين بردمي كجا تا

 بردمي/ است شده متراكم كوچك كاشي كه درين/ ست هري  نشابور صبح افق الجوردين /مرا

/ زرتشت دسرو و كركوي آتش شعلة /ماني دعاي و حالج خاكستر گرد /مرا فرخار فرغانة جانب
: 1378شفيعي كدكني، ( مرا رخسار آينة در اين نمايندمي / خوارزم و رزم شاعر آن ولي، پورياي

18 -19.(  
اي كه غرق نيرنگ و دروغ است، نماد آزادي ، سيمرغ را در جامعه»سيمرغ«شفيعي در سرودة 

  :خواندداند و با نهايت اشتياق او را فراميو نجات مردم مي
عرصه بر / آيينان                          بنگر اينجا در نبرد  اين دژ!/ آموز اي سيمرغ راز / نام خويشبال بگشاي از ك
/ ... روزگار رنگ و نيرنگ است/ كار از بازوي مردي و جوانمردي گذشته است/ آزادگان تنگ است

بشنو اين / دم به بام خويش و به ياري خوانمت يك/                                   اي نيست اينجا تا پ رت در آتش اندازم شعله
 بال بگشاي از كنام خويش/ آلود                            ز چكاد آسمان پيوند  البرز مه و!/ اي سيمرغ  بشنو فريادها را

  ). 115- 114: 1376شفيعي كدكني، (
بخشي براي ، ققنوس را نماد زندگي دوباره و حيات»حتي نسيم را«سرشك در سرودة . م

نوس بر سر مردم جويد كه خاكستري از ققاو از خضر كمك مي. داندمرده ميزده و دل مردم غفلت
                 بر اين گروه م رده / خاكستر خجستة ققنوسي را/    ِ      پوش  صحاري اي خضر سبز: شهر بيفشاند

  ).294: همان( بيفشان
 

18
  



  ...بررسي تطبيقي نوستالژي در                  و همكار                                                    كبري روشنفكر 
 

46 

اصل و اساس نيكي در آيين (مزدا  هاي پركاربرد در شعر شفيعي، اهورايكي ديگر از اسطوره
نگرد و او را خطاب شعر با ديدة احترام به مزدا مي» خواني شب«او در سرودة . است) زردشت

بخش و  ها را گرفته، نماد نجاتها جاي نيكياي كه بديدهد و او را در جامعهخود قرار مي
گويي كه با يادآوري اين اسطوره آرزوي شرايط . كندكنندة خير به جاي شر معرفي مي جايگزين

  : خوش گذشته را در سر دارد
چون گلة / وين خيل اسير بندگان تو/ ام بيداركه مانده ن  نم، آتنها م/          ِ      در اين شب  ديرند! اي مزدا  ؛هان 

اين خستة شهربند / آزاد كن از دريچة فردا/ ... اندها رها گشته           در در ة خواب/ چوپان چراي بي خوش
  .)142- 141: همان(... بگشاي دريچة اجابت را/ در اين شب ديرند! اي مزدا هان؛ / غربت را

، بسيار ياد كرده است و او را نماد )الگوي جاودانة راه حق كهن(شفيعي همچنين از حالج 
  . كندبازگشت حق و حقيقت معرفي مي

هر دو با : اندگرفته                            ٌ             كارگيري اسطوره، وضعيتي كامال  مشابه را پيش  دو شاعر در به: تطبيق
حالج هايي مثل سندباد، تموز، سيمرغ، ققنوس و توجه به شرايط كنوني جامعة خود، از اسطوره

آنچه نماد  ها را نماد بازگرداندن شكوه و طراوت گذشتة سرزمين خود و هر و آن اند كمك گرفته
ترين تفاوت ميان اين دو شاعر اين  مهم. ورزندها رشك مي دانند و بر نبود آن خير و نيكي بوده، مي

) مزدا با حالج اتلفيق اسطورة اهور(اسالمي  - هاي باستانياست كه شفيعي كدكني به تلفيق اسطوره
  .خوردنيز نظر داشته كه اين موضوع در شعر البياتي به چشم نمي

  
  گيري  نتيجه. 5

  : ترين نتايج اين جستار در چند مورد قابل ذكر است با توجه به سؤاالت پژوهش، مهم
هر دو توان گفت كه  مي) هاي نوستالژيك دو شاعرجلوه(در پاسخ به سؤال اول پژوهش . 1

 مضمون با را خود هايسروده نمادين، گاه و ساده بياني با، كدكني شفيعي و تيشاعر، بيا
 و كودكي ،معشوق ،سرزمين براي دلتنگي نوستالژيك هايجلوه دو هر اند؛ آميخته در نوستالژي

  .اندكشيده تصوير به خود شعر در زيبايي به را هااسطوره و واال هايارزش ،جواني

هاي نوستالژيك كارگيري جلوه وجوه تشابه و تفاوت به(م پژوهش دربارة پاسخ سؤال دو. 2
  : توان به موارد ذيل اشاره كرد طور كلي مي به) شعر دو شاعر

هاي واال، مركزي براي هويت فردي و جمعي دو شاعر عنوان يكي از ارزش سرزمين به. الف
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است كه در آن سوي شهري ستودني و وابستگي و تعلق به زادگاه مادري  است و نماد آرمان
دوش، آرزوي ديدار به                                                  ِ     ها، آرزوي ديدار آن را دارند؛ با اين تفاوت كه بياتي  خانهمرزهاي فاصله

بغداد و شهرهاي آن را در همان لحظه كه هست دارد، ولي شفيعي، دلتنگ شكوه ايران اساطيري و 
در شعر بياتي ديده شعر شفيعي در اين بخش غربتي عرفاني را در خود دارد كه . تاريخي است

  شود؛ نمي
ترين عامل تحريك عواطف انسان معاصر، عامل دلتنگي و حسرت دو  عنوان مهم عشق به. ب

هاي خود با زباني بسيار ساده، دلتنگ در مقام مقايسه، بياتي بيشتر در عاشقانه. شاعر شده است
شدن  را فراتر از محدود سرا نبوده، عشقكه عاشقانه شود و شفيعي با اين بستگان نزديك خود مي

  بخشد؛اي فراروايي و عرفاني به آن ميداند و جنبهبه موجودات اين جهان مي
اگرچه . اي رؤيايي استخاطرات كودكي و جواني در زندگي اين دو شاعر نماد گذشته. ج

ها دوران كودكي بياتي با دوران كودكي شفيعي اختالف دارد و همراه با برخي دردها و ناماليمتي
ها و بلكه همة  نوعي آرزوي آن دوران را در سر دارند؛ زيرا آن دوران براي آن بوده، اما هر دو به

  . ها نماد آزادي و زندگي بدون مشغلة دوران بزرگسالي است انسان
اين دو . هاي بياتي و شفيعي شده استها يكي از دغدغه رفتن آن بين هاي واال و ازارزش. د

... ه اسير مدرنيسم شده و ارزش مردانگي، صداقت، وفاي به عشق، سعادت واي را كشاعر جامعه
  .دانندها ميداده، مطرود و آن را ملزم به احياي اين ارزش كف را از
اي عربي و عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در احياي تمدن اسطوره پردازي بهاسطوره. ه

اسطوره در شعر اين دو . تصاص داده استفارسي، بخشي از شعر بياتي و شفيعي را به خود اخ
يكي از وجوه اختالف . بخشي و آزادگي انسان معاصر استشاعر نماد بازسازي گذشته، نجات

خورد، استفادة شفيعي كدكني از تلفيق برجسته كه در اين بخش از شعر دو شاعر به چشم مي
  .ايراني است كه در شعر بياتي نمودي ندارد - هاي باستانياسطوره

  

  پيشنهادها. 6
با توجه به ميزان توجه شفيعي به شخصيت و شعر البياتي، مطالعة ميزان تأثيرپذيري شفيعي از  - 

  .شعر بياتي قابل تأمل است
عنوان تحقيقي مستقل در زمينة  شهر در شعر اين دو شاعر، به عنوان آرمان سرزمين به - 
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  .هاي تطبيقي قابل بررسي است پژوهش
  

  ها نوشت پي. 7
وي پس از گذراندن تحصيالت دبيرستان و . در بغداد است. م 1926بدالوهاب بياتي متولد سال ع  .1

نگاري مشغول شد و بعد از آن عراق را به قصد  سال را به تدريس و روزنامه دانشگاه در بغداد، چندين
مين سفرها او در ه. گشت مي  سفرهاي گوناگون ترك كرد كه البته در حين اين سفرها به عراق نيز باز

مالئكه و هاي ها مجموعه ترين آن آثار ارزشمندي را در زمينة شعر از خود برجاي گذاشته كه مهم
الحرية  ، بول ايوار مغني الحب و)1956(إلي ناظم حكمت  رسالة، )1954( مهشمةأباريق ، )1950( شياطين

: 1994، العطية. ك. ر(هستند ...  و) 1956(، المجد لألطفال و الزيتون ) 1957(، أشعار في المنفي )1957(
578 .( 

او پس از گذران تحصيالت . در كدكن نيشابور است. ش .ه 1318رضا شفيعي كدكني متولد سال  محمد  .2
حوزوي و اخذ ليسانس ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد، براي ادامة تحصيالت دانشگاهي 

از دانشگاه تهران درجة  خيال در شعر فارسي صور با نگارش رسالة 1348راهي تهران شد و در سال 
هاي آموزش عالي ايران و جهان از آن هنگام تاكنون در دانشگاه تهران و ديگر مؤسسه. دكترا گرفت

، هازمزمه: اند از  ترين دفترهاي شعري وي عبارت مهم. هاي گوناگون است مشغول به تدريس در زمينه
اي براي  آينه كه بعدها در دو مجموعة... واز بودن و سرودن ، رهاي نيشابوباغدر كوچه، از زبان برگ

 ). 301- 300: 1378عباسي، . ك. ر(گردآوري شدند  هزارة دوم آهوي كوهيو صداها 

مكتب آمريكايي در پي ايجاد يگانگي بين نمودهاي ادبي و هنري فكر بشري است؛ به همين دليل در   .3
داند و در پي اثبات روابط تأثير  قي و هنرهاي تجسمي نميهاي خود تمايزي بين ادبيات، موسيبررسي

اين مكتب، معتقد به مقايسة دو اثر ادبي يا دو مضمون، از ). 95- 94: 1987علوش، . ك. ر(و تأثر نيست 
  .)92و  32: 2001عبود و ديگران، . ك. ر(طريق ذكر وجوه تشابهات و اختالفات است 

كي آسمان نيلگون تو را با سوز ! هاها، ترس و اندوهكودكان، تاك اي شهر ستارگان، خورشيد،  !اي بغداد .4
) اي كه دجله(بينم؛ گاه كه سرگشته و غمگينم مي كي رود دجله را در پاييز؛ آن/ بينم؟و اشتياق مي

سبز، در بوستان غروب  سيراب و سر! هاها و گريهاي شهر نخلستان پرندگان او را ترك گفتند و تو 
/ شويندها در تاريكي شب، آن را ميخياباني كه باران/ بينم؟ي خيابان طوالني تو را ميك/ .جاي داري

روها بستر زند؛ كودكاني كه پيادهچشمان كودكاني را كه صميميت و صفا در آن برق مي) بينمكي مي(
به ! مناي سرزمين دورافتادة  .../ بينم؟كي مردم شهرم را مي! اي شهر ستارگان ./ خواب آنان است
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كي آسمان نيلگون ./ امها، آواره و تنها شدهخاطر چشمان تو، من در اين گرداب سياه و در اين طوفان
 بينم؟و چهرة استوار تو را مي

خاطراتم در آن اشعار / و من اشكي ندارم جز اشعارم/ اين اشك من است، در عشق تو جاري! اي بغداد .5
آرزوهاي باشكوهي كه ) و من اشكي ندارم جز/ (غ بودندهاي عشق، چراآب شدند؛ خاطراتي كه در شب

 .  ...من تشنة عشق تو هستم! اي بغداد/ ورندهايش در تنهايي من شعله همواره نفس

اي بلبل در آن روي بال ابري سياه و نور ستاره) سرزميني كه/ (مرا به سرزمينم بازگردان! خداي من .6
در ) مرا به وطنم بازگردان تا/ (امة بهار آواز سر دهمتا هنگام طلوع و غروب و هنگ.../ نشسته است

تا براي ) مرا به سرزمينم بازگردان/ (گرماي بهار شهر اندوهگينم/ اشتياق سوزان خود آب شوم
 .  ...خداي من مرا به سرزمينم بازگردان/ بينممن خواب نمي/ ها آواز بخوانمشكوفه

هاي سر سبز سرزمينم ببرد، به مرا به دشت/ من پاك كندجوياي ابري سبز هستم تا اندوه را از ديدگان  .7
 .اي كه با آن رفع عطش كنمو قطره/ اي بدهدابري كه به من پروانه و ستاره/ هاي سوسن دشت

اي همزاد من، در چشمان من، در بيابان  / چشمان تو از يك تبعيدگاه تا تبعيدگاه ديگر، آتش افروزند .8
اي آرزوي من و  اي نداي مردم من،  اي عشق من،  اي همزاد من،  / ،عشق من، در اعماق زخم سوزان من

دو چشم تو بسان دو قنديل از طال و / دم باراني اي رايحة جنگل هاي كردستان در سپيده / اي خانة من، 
 . ...براي تو، هنگام صبحدم، شب، فردا و بهار آواز خواندم .../ آتش است 

و سكوت براي / درمان عشق را جز عشق نيست) من گفتم/ (يا كه بميرمديوارها گفتند تو را فراموش كنم  .9
اي از  كه هيچ خبر جديد و نامه بارد، در حالياين دل بهتر است، آسمان همچنان در تبعيدگاه و شهر من مي

هاي  با وجود زندان/ دستانت را به سمت من دراز كن/ هدية من براي تو، دو بوسه است./ تو برايم نيست
 .بارد در قلب و شهر من آسمان مي/ من همچنان ناراحتم/ دستان تو از من است زمين،

هاي همچون گنجشكان آزاد، همچون چشمه!/ اي دوستان من  هاي نور بوديد، شما در دشت! دوستان من .10
 .هاي نور منتظر من بوديد در دشت! اي دوستان من ..../ گردم كه من دنبال شما مي درحالي/ عميق

روزهايي كه بسيار / هاي گذشته را به من بازگرداند و سال/ اشتياق به او را به من بازگرداندخوابي كه  .11
از شراب كودكي و عشق / خنديدمكردم و ميمزاجانه گريه ميدمدمي) روزهايي كه/ (سرخوش بودم
خواستم هرگونه كه مي/ را در آغوش گيرد) عروسكم(شدم كه كسي دخترم راضي نمي/ سيراب بودم

برد، مادرم و اگر از خستگي خوابم مي/ بوسيدمخواستم او را نميو اگر مي/ زدم ر لبان او بوسه ميب
 .فشردمرا مي

از سكوتي كه غروب / دويديمهاي يكديگر ميپشت سايه/ ديروز چه كسي بوديم؟ آه چه كسي بوديم؟ .12
آمد واري كه از پشت آن نور مياز دي/ ترسيديمكردند، نميها و مسيرها ايجاد مينماها باالي بوستان

و / ... گفتيمخواستيم ميكه مي هرطور/ شد، اما اميدوار بوديمبسا آن نور تكرار نمي و چه/ ترسيديمنمي
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ها را ها و خانهكشيديم و پيرامون آن، دشتهاي چوبي كج خود را با زغال روي ديوارها مياسب
  .داديم فراري ميهاي الغر كوچه را با سنگ و گربه/ كشيديم مي

/ جز آسمان/ خواهيماطراف شهر كودكان چيزي باقي نماند، جز آنچه ما مي/          ديروز م رد/          ديروز م رد .13
هاي ديوارها و گدايي كه مگر باقيمانده) چيزي باقي نماند./ (آسماني كه مژگان او را دود گرفته/ توخالي

 . ر كهنساالني كه در مسيرهاي تاريك هستندمگ) چيزي باقي نماند./ (هاي روزگاركند و گامگدايي مي

گرفته، در هاي مهها را در شهرهاي جهان، در خيابان آن/ ناميدندهايي كه خود را مردان ميقورباغه .14
ها را  آن/ كنندآينده و آرزوها و سرنوشت را لگدمال تقلب مي/ خانه، بدون وجدان يافتمبازار، در قهوه

كه در  تا اين/ سازند كه از ابرها باالترندها مي ن تالشگر، براي خود برجديدم كه از عرق گرسنگان و خو
اند و با  هاي حكمراني نشستهكه در جامة ريا بر كرسي/ هاي كور را يافتمدم، اين قورباغهميعاد سپيده

 .كنندبش مي و گرسنگان خوش

تند كه آسمان در شب ديروز، ها نوشو روزنامه/ شودخوشبختي، فروخته نمي! اي محمد دروغ گفتند،  .15
تو را عذاب / به تو نيرنگ زدند/ خوشبختي را از تو ربودند! اي دوست من / باريدهها را ميقورباغه

ها خوشبختي قورباغه... تا بگويند از دست تو رفت/ هاي كلمات به صليب كشيدندتو را در رشته/ دادند
 .را از ما ربودند

سرزمين من، / سندباد من بر مركب آتش كشته شد/ درياها را به من آموخترفتن در ورطة  اي سخني كه فرو .16
چهرة مادرم را هميشه از پشت ديوارها ./ اي استو تبعيدگاه من، نزد دوستداران همچون خانه/ تبعيدگاه

ام را هاي غبارگرفته دفترها و برگ/ ام بازگردمآه اگر به خانه.../ چهرة مادرم و فرزندان كوچكم را/ نگرم مي
 .آموزم كه چگونه بر مركب آتش، دل به دامن دريا زديم و به فرزندان كوچكم مي/ كنمپاره مي

 .آيم هرجا تو بروي من نيز مي/ آوراي سخن عذاب / كنياي بادي كه مركب سندباد را حمل مي .17

را از دامن و خاكستر / خيزدمي در پي آن بابل سوخته نيز بر/ هاي اين عكس متالشي جمع شوداگر تكه .18
كه روي  حالي خندد؛ در و عشتار مي/ آمدند هايش به پرواز در پروانه و گل زنبق در باغ/ زندخود كنار مي

و / هاي ساربان شتر نيز خاموش گرددغم/ گرددباز) تموز(و اگر اوزيرس / نوازدتخت خود گيتار مي
اگر ./ ها است، بازگردد هان و سنگو تجدد به اين دنيايي كه بسترگاه پادشا/ بلقيس در سبا بدرخشد

و / هاي گرفته، بازگرددگرفته و تاريكيجمع شود، اوزيرس از قبر آب) پاره هاي اين عكس پاره تكه(
   .ها شكوفه دهند خاكسترها در دشت

  

  منابع. 8
  .مركز: تهران. شناسي جهان اسطوره. ترجمة جالل ستاري. رؤيا و اسطوره). 1377(آبراهام، كارل  •
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  . زمستان: تهران. فرهنگ علوم انساني). 1381(ي، داريوش آشور •
  .فكر روز: تهران. ترجمة رؤيا منجم. ، رازاسطوره، رؤيا). 1374(الياده، ميرچا  •
. هاي وابسته شناسي و زمينه نامة روان واژه). 1386. (رضا و گروه نويسندگان باطني، محمد •

  . فرهنگ معاصر: تهران
  .پاژنگ: تهران. 1چ . بان برگاز ز). 1378(برهاني، مهدي  •
  . الشروق دار: قاهرة. 3ط . علي الطين الكتابة ).1985(بياتي، عبد الوهاب  •
 .الفارس للنشر و التوزيع دار: بيروت. الشعريةاألعمال ). 1995( ------------  •

، اتحاد       الرو اد مرحلةاالغتراب في الشعر العراقي المعاصر ). 1999(جعفر، محمد راضي،  •
  .ب العربالكتا

  .75- 70صص  ،37ش . كيان مجلة. »اي براي صداها آينه«). 1376(جعفري جزي، مسعود  •
. حسين خليفه نيشابوري ترجمة محمد. تاريخ نيشابور). 1375(عبداهللا  حاكم نيشابوري، أبو •

  . آگاه: تهران. رضا شفيعي كدكني تصحيح محمد
أطروحة . الوهاب البياتي عر عبدالترميز في ش). 2006( عودةحميدي الخاقاني، حسن عبد  •

 .جـامعة الكوفة اآلداب كلية :الـنـجـف األشـرف. الدكتوراه

. بررسي مكتب رمانتيسم در شعر معاصر عربي و فارسي). 1385(خضري، حيدر  •
  .دانشگاه تربيت مدرس: تهران. رسالة دكتري رشتة زبان و ادبيات عرب

هي به تاريخچه و رويكردهاي هرمنوتيك در زبان نگا«). 1389(پور ملكي، رقيه و ديگران  رستم •
). دانشگاه تربيت مدرس. (هاي زبان وادبيات تطبيقي نامة پژوهش فصل. »و ادبيات عربي

 . 107- 86صص ). پاييز. (3ش 

  .سندبادهاي قصيده عرب، شعر عبدالوهاب بياتي ).تا.بي (ساكي، بهمن،  •
سازمان : تهران. 2ش . »تفكر اجتماعيرمانتيسم و «). 1383(ير، رابرت و ميشل لووي  سه •

  .چاپ
  .نيل: تهران. 3چ . هاي ادبي مكتب). 1366(حسيني، رضا  سيد •
زبان و  مجلة. »بررسي فرايند نوستالژي در اشعار سهراب سپهري«). 1386(شريفيان، مهدي  •

  .72- 51صص ). بهار و تابستان. (5س ). دانشگاه سيستان و بلوچستان(ادبيات فارسي 
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. »بررسي فرايند نوستالژي غم غربت در اشعار فريدون مشيري«). 1387( -- -------  •
. 69و  68ش . 18و  17س . )دانشگاه الزهراء( پژوهشي علوم انساني - علمي نامة فصل

  . 85- 63صص ). زمستان(
  .سخن: تهران. اي براي صداها آينه). 1376(محمد رضا . شفيعي كدكني •
  .سخن: تهران. 2چ . كوهي هزارة دوم آهوي). 1378( ---------  •
  .توس: مشهد. خواني شب). 1343(  --------  •
  .سخن: تهران. شعر معاصر عرب). 1380(  --------  •
: تهران. 1چ . نقد و تحليل اشعار شفيعي كدكني؛ سفرنامة باران). 1378(اهللا  عباسي، حبيب •

 .روزگار

نصوص و دراسات  و نظريةاألدب المقارن؛ مدخالت ). 2001(عبود، عبده و ديگران  •

   .أخوان مطبعة قمحة: دمشق. تطبيقية
  . المركز الثقافي العربي: بيروت. 1ط . مدراس األدب المقارن). 1987(علوش، سعيد  •
 .دارالحكمة]: م.ال. [2الجزء . اعالم األدب في العراق الحديث). 1994(، جليل العطية •

  .مركز: تهران. ريترجمة مسعود جعف. 1چ . رمانتيسم). 1375(فورست، ليليان  •
  .ثاراهللا: تهران. 1چ . حياته و شعره: الوهاب البياتي عبد). 1383. (فوزي، ناهده •
 .دار سحر للنشر]: م.ال. [1ط . حب للبياتي قصيدة خمسون). 1997(، منصور قيسومة •

  .نيكا: مشهد. 1چ . ترجمة اعظم فرهادي. نقد پست مدرنيسم ).1382(كالينيكوس، آلكس  •
  . رز: تهران. 4چ . دربارة از زبان برگ؛ بررسي شعر و نثر فارسي معاصر). 1355(د كيانوش، محمو •
  .تيراژه: تهران. هفتاد سال عاشقانه). 1377(مختاري، حميد  •
ترجمة مهران مهاجر و محمد . هاي ادبي معاصرنامة نظريهدانش). 1383(مكاريك، ايرنا  •

  .آگه: تهران. نبوي
زبان و  مجلة. »هاي برجسته در شعر عبدالوهاب البياتيورهاسط«). 1389(نجفي ايوكي، علي  •

 . 230- 205صص ). بهار و تابستان. (2ش ). دانشگاه تهران(ادبيات عربي 

عذاب الحالج للبياتي نموذجا،  دةياألقنعة، قص مائية لخطابياألبعاد الس). 2011(وقاد، مسعود،  •
 .لجزائر، ا11العدد  مجلة جامعة الوادي، البحوث و الدراسات،
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