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چکیده
خاطرات گذشته، به عنوان یکـی از رفتارهـاي ناخودآگـاه    

ژي، همواره بـر محتـوا و   انسان و حاصل نوعی نگاه نوستال
بیان شاعران، تأثیر فراوانی نهاده و در شعر شـاعرانی  ةشیو

تر دارند، ظهور و بـروز بیشـتري داشـته    که احساسی قوي
معاصر ایرانی، ةاین ویژگی در اشعار شهریار، سرایند. است

و سید قطب، نویسنده و شاعر معاصر مصـري، تقریبـاً بـه    
حاصل عوامل مختلفی اسـت  اي یکسان تجلی یافته و گونه

سـامان اجتمـاعی و   توان به شرایط نابهآنها میۀکه از جمل
سیاسی، احساس غربـت و تنهـایی، احسـاس درد و رنـج     

شور و اشـتیاق بازگشـت بـه گذشـته و     . روحی اشاره کرد
ج این احسـاس  یدوران کودکی و عشق به عالم ماورا از نتا

. شـود فت میمشترك است که در شعر دو شاعر به وفور یا
هــاي مایــهتوصــیفی، درون-ایــن مقالــه بــا روش تحلیلــی

-مشترك نوستالژیک در بازگشت به گذشـته را در سـروده  

این ۀنتیج. معاصر بررسی نموده استةهاي این دو سرایند
هاي دو شاعر در پژوهش، رسیدن نقاط مشترك در اندیشه

هـاي تطبیقـی  این زمینه است و راه را براي انجام پـژوهش 
.دیگر در این حوزه هموار خواهد نمود
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Penumbra of the bitter and sweet
memories in the poems  of
Shahriar and Sayed Qutb

F. Nemati14, A. Salimi25, A. Moradi36

Abstract
Memories, as one of the unconscious
human behaviors and the result of a kind
nostalgic view, have always had a great
influence upon the content and manner of
expression of poets, and have frequently
emerged in the poetry composed by
emotionally stronger poets. This feature is
nearly identically manifested in the poems
of both Shahriar, the contemporary Iranian
poet, and Sayyid Qutb, the contemporary
Egyptian writer and poet. It resulted from
several various factors among which
inappropriate social and political
conditions, homesickness, loneliness,
emotional pain and suffering could be
mentioned. Desire for flashbacks of the
past and days of the childhood and passion
toward the metaphysical world resulted
from these common feelings, abundant in
the poems of both. This paper studied the
common nostalgic themes in flashbacks of
these two contemporary poets using
descriptive-analytic comparison. Results
indicated reaching a common ground in the
viewpoint of the two poets and paved the
way for the further comparative research in
this area.

Keywords: comparative literature, nostalgia,
memories, Mohammad Hossein Shahriar,
Sayyed Qutb.
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مقدمه
ص بـا ادبیـات   ۀ ادبیاتی مشـخ ادبیات تطبیقی، مقایس

یک اثر ادبی در یکی از ۀسایر ملل و همچنین مقایس
. ها با اثري مشابه در زبان و ادبیاتی دیگـر اسـت  زبان

گاهی در این نوع از ادبیات، بـدون در نظـر گـرفتن    
آثـار دو  ۀتأثیر شاعري بر شاعر دیگر، درصدد مقایس

سازي نقـاط  یات، در جهت برجستهشاعر و یا دو ادب
- ف آن دو شاعر و دو ادبیات برمـی اشتراك و اختال

مکتب ادبیات تطبیقـی آمریکـایی، در راسـتاي    . ییمآ
ــب     ــرخالف مکت ــرار دارد و ب ــدگاهی ق ــین دی چن
فرانسوي ادبیـات تطبیقـی قـرار دارد کـه بـه دنبـال       

بـر ایـن اسـاس،    . هاي تأثیر و تأثّر استکشف حوزه
ادبیـات تطبیقـی و یـا    ةف کلی در حوزیکی از اهدا

اي، تکیه بر نقاط وحدت اندیشـه اسـت کـه    مقایسه
ــه  ــه اندیش ــهچگون ــط  اي در نقط ــان توس اي از جه

شود، و در اندیشمندي، ادیبی و یا شاعري مطرح می
اي دیگـر مجـال   اي دیگر، همان اندیشه به گونهنقطه

هـا، شـرط  در این میان، اختالف زبـان . یابدبروز می
.)1(ادبیات استةهاي تطبیقی در حوزانجام پژوهش

شناسـی جدیـد، تـأثیر    آشنایی با نظـرات روان 
بسزایی در نقد و بررسی آثار ادبی داشته است؛ به 

اي از نقـد ادبـی را نقـد    اي که امروزه، شاخهگونه
در ایـن  . شناسی به خود اختصاص داده استروان

گاه روانکـاوي  توان از نشیوه از نقد، یک اثر را می
مورد واکاوي قرار داد، تا از این رهگذر، بـه درك  

یکـی از  . و دریافتی نـو نسـبت بـه آن اثـر رسـید     
هاي این نـوع از نقـد، بررسـی اثـر از نگـاه      جلوه

ــادآوري دوران گذشــته اســت» نوســتالژیک« . و ی
ــایی   ــان و احســاس تنه ــار ناخرســندي از زم اظه

ــز اروحــی در آن، موجــب روي ــی و گری ز گردان
بـراي رهـایی از وضـع    . گـردد شرایط کنونی مـی 

-خود پیونـد مـی  ۀموجود، آدمی خود را به گذشت

گونه، وجود خود را تسـکین دهـد و   دهد تا بدین
.آرامشی روحی برایش حاصل گردد

، دو شاعر )3(سید قطبو )2(محمد حسین شهریار
آشناي معاصر در ایران و مصر، توانسـتند عواطـف   نام

در چهارچوب ادب فخـیم کالسـیک   شاعرانه خود را
1آن دو بـرخالف مکتـب پارناسیسـم   . عرضه نماینـد 

، براي هنر خود رسالت و تعهـد قائـل   )هنر براي هنر(
اي که هدف نخسـتین آنهـا از سـرودن    بودند؛ به گونه

شعر، ابزاري در جهت آگاه نمـودن جامعـه و سـپس،    
اي برخـورداري از پـاره  . آفرینش زیبـایی هنـري بـود   

یکسان شخصی و اجتماعی، و نیز نوعِ نگرش شرایط
هستی، شعر شهریار و سید قطب را بـه ۀویژه به فلسف

ــه اینکــه داراي  هــ م نزدیــک کــرده اســت؛ و از جمل
احساس مشترك در یـادآوري وقـایع تلـخ و شـیرین     

غـم غربـت دو شـاعر،    . گذشته در اشعار خود هستند
اه اجتماعی و گاهی نیـز همـر  - هاي روانیداراي جنبه

اصـلی در  ۀرهیافـت و مسـئل  . با نگرشی عرفانی است
این مقاله، پرده برداشتن از چگونگی نمود ایـن پدیـده   

تحلیلـی،  - توصیفیةدر شعرِ دو شاعر است و به شیو
:گویی به دو پرسش زیر خواهیم بوددرصدد پاسخ

خاطرات گذشته در شعر شهریار و سید قطب، .1
رد؟گیچه مضامین مشترکی را دربرمی

براساس مکتبِ آمریکایی ادبیـات تطبیقـی، ایـن    .2
دو سراینده، مضامین نوستالژیک یـادآوري گذشـته   

اند؟هایی به کار گرفتهها و تفاوترا با چه شباهت

1. Parnasism
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پژوهشۀپیشین
شــهریار از جملــه شــاعرانی اســت کــه اشــعار و 

هایش، مورد توجه بسیاري از پژوهشـگران  اندیشه
انـد تـا   ک تـالش نمـوده  قرار گرفته است و هر یـ 

. اي از مضامین شعري او را بررسـی نماینـد  زاویه
هـاي صـورت   در ذیل، به برخی از ایـن پـژوهش  

:کنیمگرفته اشاره می
از یعقـوب نـوروزي   » در شهر خیال شـهریار «

که به بررسی صـور  )  123-1389:141، بهار ادب(
خیال و تصویرپردازي در اشعار شـهریار پرداختـه   

سی ابعاد مردم شناسیِ ادبـی در اشـعار   برر«است؛ 
از علی اکبـر خانیـانی و هـادي جـوادي     » شهریار

-127صــص :1389، فصـلنامه زبـان و ادب پارسـی   (
شناسـی و  که شعر شهریار را از منظـر مـردم  ) 105

روابط انسانی و نیز الگوهاي فرهنگی و اجتمـاعی  
عشـق و  «دهـد؛  مردم ایران مورد واکاوي قرار مـی 

، تـاریخ ادبیـات فارسـی   (منصور ثروت از» شهریار
کـــه حـــاالت و مضـــامین )33-45صـــص:1387

بازتـاب  «نماید؛ عاشقانه را در شعر وي بررسی می
از » مبانی سیر و سلوك و عرفان در شعر شـهریار 

-222صـص :1388، ادیـان و عرفـان  (حسین آریان 
هاي عرفـانی در شـعر   که به بررسی گرایش)197

در شـعر  » تجلـی «جلـی  ت«شهریار پرداخته است؛ 
:1389، ادیـان و عرفـان  (از حسین آریـان  » شهریار
ــ)1-19صــص ــه مقول ۀکــه دیــدگاه شــهریار را ب

خرابـات  «به بحث گذاشته است؛ » تجلی«عرفانیِ 
ادیـان  (از حسین آریان » و میخانه در شعر شهریار

ــان ــص:1389، و عرف ــن دو  )251-268ص ــه ای ک
شــاعر اصــطالح را در وادي ســیر و ســلوك ایــن

-کاوشی در عرفـان و بیـنش  «بررسی کرده است؛ 

پـور  از عیسـی داراب » استاد شـهریار ۀهاي عارفان
) 93-110صــص: 1389، )ادبســتان(ادب و عرفــان(

هاي عارفانه شهریار پرداختـه  که به بررسی نگرش
از » )ع(ارادت قلبی شهریار به مـوال علـی   «است؛ 

:1388،فصلنامه پژوهش ادبـی (صدیقه نصیر اوغلی 
ــه آن  ) 57-88صــص ــن شــاعر را ب ــه عشــق ای ک

، در اشعارش واکاوي نمـوده اسـت؛   )ع(حضرت 
از بـاقر  » هـاي رمانتیسـم در شـعر شـهریار    جلوه«

نشریه دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی    (نیا صدري
کــه تأثیرپــذیري ) 133-156صـص : 1382، )تبریـز (

هـاي مکتـب رمانتیسـم،    شهریار از اصول و آموزه
.حث قرار گرفته استمورد ب

ــاره  ــر، پ ــاالت دیگ ــین در برخــی مق اي همچن
مضامینِ شعري شهریار، با یکی از شاعران معاصـر  
عرب، مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است کـه از  

بررسـی  «: توان به این مقاالت اشاره نمـود جمله می
تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار ابراهیم ناجی و 

عبداالحد غیبـی و ربـاب   از» محمد حسین شهریار
کـه  ) 125- 149صص:1390، لسان مبین(پورمحمود 

مضامین رمانتیکی مشترك در اشعار ایـن دو شـاعر   
خوشبینی در شـعر  «را مورد مطالعه قرار داده است؛ 

از محمـد  » ایلیا ابوماضـی و محمدحسـین شـهریار   
، ادبیــات تطبیقــی(خاقــانی و محمــدجعفر اصــغري 

ــص :1389 ــه مظــ )31- 48ص ــبینی در ک اهر خوش
دیـن  «کنـد؛  هاي این دو شاعر را بررسی میسروده

از مهدي ممـتحن و  » جواهري و شهریارۀدر اندیش
- 164صص :1390، مطالعات ادبیات تطبیقی(دیگران 

که موارد اشتراك و اختالف دیـدگاه ایـن دو   )143
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دیـن بررسـی   ةشاعر عراقـی و ایرانـی را در حـوز   
.        کرده است
د شعر سید قطب، برخالف شعر شهریار، در مور

مطالعات چندانی در ایران و جهان عرب صورت 
ها اشاره توان به این پژوهشنگرفته است و تنها می

از » أصداء شعر العقّاد فی شعر سید قطب«ۀمقال: کرد
ق، 1416، العر(حسن احمد عبدالحمید 

هاي ، تنها به بررسی برخی مشابهت)119- 164صص 
. مضمونی در اشعار این دو سراینده پرداخته است

از » خصائص التصویر الفنی فی شعر سید قطب«ۀمقال
الجا(کمال أحمد غنیم، و حنان أحمد غنیم 

، به تحلیل زیباشناسی )41- 94م، صص2008، اإلسال
بررسی تطبیقی «ۀمقال. پردازداز اشعار سید قطب می

از » سید قطب و نادر نادرپوررمانتیسم در اشعار 
، ادبیات تطبیقیۀنشری(یحیی معروف و فاروق نعمتی 

، برخی مضامین مشترك )253- 278صص :1390
. نمایدهاي دو شاعر را بررسی میرمانتیکی در سروده

التکرار فی التعبیر أسلو«اي با عنوان همچنین مقاله
از » )شعر سید قطب نموذجا(عن شعور االغتراب 

القدس جا(جهانگیر امیري و فاروق نعمتی 
نگاشته شده است )117- 136م، صص2012، المفتو

ۀکه احساس غربت در شعر سید قطب، از دریچ
. بررسی شده است» تکرار«اسلوب 

ــوز ــا در ح ــز، ت ــتالژي نی ــامین نوس کنون ة مض
تحقیقی در رابطه با اشـعار شـهریار و سـید قطـب     

تـوان  در این زمینه، تنها مـی صورت نگرفته است و 
بررسـی پدیـده نوسـتالژي    «اي تحت عنوان به مقاله

ــار شــهریار از فاطمــه » در شــاهنامه فردوســی و آث
) 103- 130صــص :1389، ادبیــات فارســی(غفــوري 
بیشتر صـفحات ایـن پـژوهش را بیـان     . اشاره کرد

در ادبیات فارسی و به ویـژه  » غم غربت«ۀتاریخچ
مقالـه، بـدون   ةاست و نگارند، در برگرفتهشاهنامه
هــاي نوســتالژي در شــعر مایــهبنــدي درونتقســیم

شهریار، تنها به ذکر مختصري از برخی اشـعار وي  
بـر  . پرداخته که داراي مضمونی نوسـتالژیک اسـت  

هاي انجام شـده، تـاکنون   این اساس و طبق بررسی
رات گذشـته در  پژوهشی تطبیقی از مضـمون خـاط  

ب صورت نگرفته اسـت و  قطاشعار شهریار و سید
تواند، نقاط مشترك غم غربـت،  چنین پژوهشی می

هاي این دو شاعر معاصر را نشان دهد و در اندیشه
هاي سنجشـیِ دیگـر در ادبیـات    ساز پژوهشزمینه

. معاصر ایران و مصر گردد

»نوستالژي«گذري بر مفهوم 
از آنجا که یادآوري خاطرات گذشته، به نـوعی یـک   

لژیک است؛ به ناچـار بایـد تعریفـی از    موتیف نوستا
اي فرانســوي ، واژه1نوســتالژي. نوســتالژي ارائــه داد

است که معانی متعدد و اغلب نزدیک بـه هـم بـراي    
اند؛ از جمله میل به بازگشت به خانـه و  آن ذکر کرده

ایـن  )1011: 1382پورافکـاري،  (.کاشانه و غم غربت
به معناي ) nosjos(یونانی ۀواژه، برگرفته از دو کلم

بــه معنــاي درد و رنــج اســت ) algos(بازگشــت و 
شناسی روانةو در اصل، اصطالحی در حوز)همـان (

بوده، و در مورد سربازانی به کار رفته که بر اثـر دور  
شدن از خانه و خـانواده، دچـار نـوعی افسـردگی و     

از آن پــس، رفتــه رفتــه وارد ســایر . بیمــاري شــدند
انسانی و از جملـه ادبیـات   ها، مخصوصاً علوم حوزه

- به طور کلـی مـی  )202: 1381زاده، تقی(.شده است

، »غـم غربـت  «توان گفت کـه نوسـتالژي یـا همـان     

1. Nostalgia
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هـا لـوده و   احساسی طبیعی و غریزي در میان انسان
این . ناك خاطرات گذشته استنوعی یادآوري اندوه

یادآوري خاطرات براي شـخص، هرگـاه بـه حـدي     
به واقعیت موجود بدبین کنـد،  برسد که او را نسبت

ــدشــخص احســاس نوســتالژي و دلتنگــی مــی  .کن
هـاي اصـلی غـم غربـت     مؤلفه)52: 1386شریفیان، (

گـرایش  .2؛دلتنگـی بـراي گذشـته   .1: ند ازاعبارت
بیـان خـاطرات   .3؛براي بازگشت به وطن و زادگـاه 

پناه بـردن بـه دوران   .4؛همراه با افسوس و حسرت
؛پردازياسطوره.5؛آمیز آنحسرتکودکی و یادکرد

عـالی  (.)4(شـهر پناه بردن به آرمـان .7و آرکائیسم .6
)157: 1387آباد، عباس

-هـاي روانکـاوي و روان  در قرن بیستم، مـتن 

شناسی، تأثیر فراوانی بر ادبیات و هنر نهادنـد؛ بـه   
ادبیــات و ةتــوان، حـوز نحـوي کـه امــروزه نمـی   

نوســتالژي در . روانکــاوي را از هــم جــدا نمــود 
ادبیات، رفتاري اسـت کـه معمـوالً ناخودآگـاه در     

رو، کنــد و از همــینشــاعر و نویســنده بــروز مــی
: 1376انوشـه،  (.کنـد شناختی پیدا میاهمیتی سبک

هـاي  در بررسی«در همین راستا، نوستالژي )1369
شود کـه بـر   اي از نگارش اطالق میادبی به شیوه

ۀدر سـروده یـا نوشـت   آن، شاعر یـا نویسـنده   ۀپای
اي را که در نظر دارد یا سـرزمینی  خویش، گذشته

آمیزانه و دردآلود که یادش را در دل دارد، حسرت
شـریفیان،  (».کشـد کنـد و بـه قلـم مـی    ترسیم مـی 

ــه دو گونـــ  )65: 1387و1386 ــتالژي را بـ ۀنوسـ
: 1375شاملو، (کنند شخصی و اجتماعی تقسیم می

، شاعر یا نویسـنده  نوستالژي شخصیۀ؛ بر پای)11
اي از زندگی فردي خویش نظر دارد؛ امـا  به دوره

ةدر نوستالژي اجتماعی، موقعیـت اجتمـاعیِ ویـژ   
.فرد برایش حائز اهمیت است

پردازش تحلیلی موضوع . 4
)هاي مشترك در شعر شهریار و سیدقطبمایهدرون(
دوري از وطن و یادآوري خاطرات آن. 4-1

دگــاه و ســرزمین مــادري، از تنهــایی و دوري از زا
. هـاي زنـدگی بشـري اسـت    تـرین تجربـه  دردناك

تـرین مفهـوم خـود،    اصطالح نوسـتالژي در اصـلی  
جـدایی  ۀدرماندگی یا اختاللی است کـه بـه وسـیل   

مورد انتظار یا واقعی از محیط خانه و زندگی ایجاد 
از شـهریار را  » حیدر بابا یه سالم«ۀمنظوم. شودمی
شوق شاعر در بازگشت بـه  ةین جلوتوان زیباترمی

کـه  «ایـن منظومـه   . وطن و روستاي خـود دانسـت  
هــاي نوســتالژیک تــرین منظومــهیکــی از برجســته
، شاعر در )126: 1389غفـوري،  (» ادبیات ایران است

ــتا و     ــه روس ــت ب ــوقِ بازگش ــاي آن، ش ــاي ج ج
زادگاهش را دارد؛ از جمله در ابیات زیـر، خـود را   

داند که بایـد روزي بـه   یوطنش مۀگشتیوسف گم
)2/1011: 1387شهریار، (:آغوش آن بازگردد

ی گیتردیـــنـحیدربابا، چکدیــن من
وزا، یووامیــــزا یئتیردیـــنـیوردوم
وي اوشـــاق ایکـن ایتیردیـنـیوسفی

ایتمیشسم ده تاپیبسان!جا یعقوبقو ،
قو واالییب، قورد آغزینــدان قاپیبسان

ام آخـر بـه ســـوي    با، کشـیدي حیـدربا «: ترجمه
برگشـت آبِ رفتـه دوبـاره بـه جـــوي     / خویــــش

کردي ارچه یوسف خـود را بـه کـوي    گم/ خویــش
ــویش ــن / خ ــر م ــوب پی ـــت  ! دیعق ــدان همـ ــو ب ت



69ایوب مرادي/ علی سلیمی/ فاروق نعمتی،سایه روشن تلخ و شیرین خاطرات گذشته در اشعار شهریار و سید قطب

ـــرگ ـــام    / ستــــ ــدي ز کـ ــرا، و رهان ــافتی م دری
)156: 1390چی، مشروطه: منظومترجمه(» .مــــــرگ

ت، فضـاي پـاك و   روسـتا اسـ  ةشهریار که زاد
پسندد و همه چیزِ روستا، براي او دلنشین آن را می

پرنـدگان، بلکـه   ۀزیبا و دلکش است؛ نه تنهـا نغمـ  
آن نیز چنین بوده و آواز نی دهقان ۀبانگ گاو و گل

):1/60: همان(انگیز است براي او، زیبا و دل
ــانی  ــه چوپ ــاو و گل ــگ گ بان

یـانـقـی دهـن موسیقـدلنشی
لژیک سـید قطـب بـه وطـنش و     عشقِ نوسـتا 

کـه  هتـاف روح ةشوق بازگشت به آن، در قصید
فرانسیسـکوي آمریکـا و بــه دور از   آن را در سـان 

شود؛ زادگاهش سرود، به زیباترین وجه نمایان می
خـود را در  ةشاعر در این قصـیده، آرزوي دوبـار  

:داردبازگشت به وطنش مصر ابراز می
وقٌ  سِ یا مصرُ شَــفی النَّفْ

ـخَطْـــرَ ةٍ لــــاكبی رف
  نْ ثَــرِاك مـ

ــــوِاكنْ هم
یِـک أُخْ ــــرَي   فـ

اكـــنالرِّفَــاقِ ه ـع مـ
ی   وحـر تَـفآنُ تَهظَـم

ــی أراك؟ تَــی تَرَانـم
)99: 1992قطب، (

هـاي  براي گذشـتن در تپـه  ! اي مصر«: ترجمه
ــود دارد  ــم وج ــتیاقی در دورن ــو، اش ــراي در /ت ب

از ) افـزا جـان (آغوش گرفتن خاك تو، و شمیمی 
در کنـار تـو،   ) بـودن (براي شبی دیگـر  /!عشق تو

براي رسـیدن  (روحم /!همراه با دوستان و رفیقان
وقـت مـرا   چـه : زنـد تشنه است و فریاد می) به تو

»را ببینم؟بینی که تومی

، إلـی الریـف  ةالعودةهمچنین شاعر در قصید
امیـد، و  ةوطن و زادگاه نخستین خود را گهـوار «

معروف (» داندمکانی براي رؤیاها و آرزوهایش می
و به وطـنش درود و سـالم   ) 261: 1390و نعمتی، 

: فرستدمی
ــ هـــلَامِم طَ األحبـــه مو ــاء د الرِّجِ

لَی ی عـطَنوتَح کتیــیلَام سـی و
)85: 1992قطب، (

امید و اي منزلگاه رؤیاها؛ ةاي گهوار«: ترجمه
»!سالم و درود من بر تو باد! اي وطن من

احساس غربت درونی. 4-2
یکی از بارزترین مضامین نوسـتالژي در یـادآوري   
خاطرات، احساس غربت روحی و درونـی شـاعر   

انـد چنـین   تواست که وصال هـیچ محبـوبی نمـی   
شهریار در ابیـات زیـر   . احساسی را از وي بزداید

دهـد و تنهـایی خـود را نالـه     فریاد غربت سر می
گیـري از عناصـر طبیعـی،    کند؛ شـاعر بـا بهـره   می

آســمان روح و روان خــود را ابــري و انــدوهناك 
دانسته و غمِ درونی خویش را چون غبـاري تیـره   

:دانددر زاللی چشمانش می
ران صاف است و با مـا ابـر دارد  آسمان با دیگ

شود روزي صفا با ما هم امـا صبــــر دارد  می
ي چشــمـم غبـاري از غم غربت گرفت آیینه

ر داردـــاب از ابـی نقـکآفتاب روشـنم گویــ
)1/156: 1387شهریار، (

گیرد کـه  احساس غربت شهریار چنان اوج می
بیند که تسکین بر دلِنه دوستی در اطراف خود می

اش باشد و نه کسی کـه او را از گـرداب   دیدهزخم
:چنین غربتی برهاند
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نه امیدم به جــایی و به کســی
نه کســــی دارم نه دادرســی
نه به روز فراغــت و نه به شب
کس مبـــادا به روز من یا رب

) 1/161: همان(
تنهـایی  ۀایرانـی در ایـن ورطـ   ةشاعر شورید

-بخشد و بـا او هـم  ن میخود، به سازِ خویش جا

:گرددکالم می
بنال اي نی که من غم دارم امشب

دم دارم امشبـنه دلسوز و نه هم
)1/97: همان(

، خـود را در  »خاموشۀگل«ةشهریار در سرود
دنیـا،  ةداند که در میکدشده میاین گیتی، فراموش

نوشـد و هـیچ یـار و    شراب غـم و انـدوه را مـی   
:یاوري ندارد
تر از منت در این گوشـــه فراموشکـس نیسـ

تر از منوز گوشــــه نشینان تـــو خامــوش
آغوش و کسی نیستهر کس به خیالی است هم

آغـوش تر از مناي گُـــل به خیــــال تو هم
گون همه آفـــاقنوشد از آن لعل شفــــقمی

تر از مناما که؟ در این میــــکده غـــم نوش
)1/930: همان(

ــتالژیک  ــزلِ نوس ــانه«در غ ــاعر افس ــز، » ش نی
گوید که هر دو در ایـن  شهریار خطاب به نیما می

جهـان، تنهـا و غــریبیم؛ پـس غــمِ دل را بگـو تــا     
البتـه غـمِ شـاعر،    ) 1/114: همـان (.غریبانه بگرییم

:غمی است که از سوي خداوند باشد
ه دلـدهد باز غم جدا مشو که غنا می

دهد به دلا میاما چه غم، غمی که خد
)1/126: همان(

شعر سید قطـب نیـز آکنـده از فریـاد تنهـایی و      «
او )262: 1390معروف و نعمتـی،  (» .غربت شاعر است

یابد کـه بـا شـاعر    نیز همچون شهریار، دوستی را نمی
همراه گردد و در احساساتش، وي را سـهیم گردانـد؛   

:گویدمیالصدیق المفقوداز همین رو در شعر 
ابحا اسی مثُو لتَطَعنْتُمیقْعدص

فَلَقَدأعحی البان یرْــــیـثُ الکَث!
صِ الطَّبمخْ قَلْلـ یقْـعِ لَهقر ــب

اإلح صخَالورالشُّع اضاسِ فَیس
)56: 1992قطب، (

به قدرِ توانِ خـود، دوسـتی بـراي مـن     «: ترجمه
وي بسیار، خسـته  جستجو کنید؛ چراکه من از جستج

دوستی پاك که داراي قلبی مهربان و لطیـف  /!امشده
» .اي جوشان دارداست؛ احساسی مخلصانه و عاطفه

از طرفی نیز غم غربـت سـید قطـب هماننـد     
شهریار، غمی عرفانی است؛ او خود را بـا وجـود   

بیند و در دوستان و یارانش، غریب و تنها میۀهم
ز ایـن تنهـایی   جستجوي کسی است کـه وي را ا 

:اش برهاندروحی
لْ أجـ ی غُـرْغَـرِیب أنَا فـ ٍَ ـ

ف بِی الصحوإنْ األقْحـو ـونْبرَب
سی وما تَـنطَـوِيغَـرِیب بِـنَفْ

نَایـا فـُؤادي الحـنُــونْ حـ لَیه عـ
زَلْغَـرِیب وإنْ ا یـ کَـانَ لَمـ
عقَبِبینْـلْـضِ القُـلُوبِ لن بِــی حـ

تی للْ اجـا حفَـو ینْغَرِیبع مـ
ا لَـهونَـفْو خْفلمی لیـنْــسصل

)63: همان(
من در غربتم؛ هرچند که ! غریبم؛ بله«: ترجمه

بــا /!دوســتان و خویشــاوندان در اطــرافم هســتند
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نفس خود و آنچه در درون قلب مهربانم هسـت،  
؛ هرچنـد کـه همچنــان   غـریبم /!غریـب و تنهـایم  

».ها، قلب مرا دربرگرفته استمحبت برخی قلب
هاي خـاص  ها و جمالت، از ویژگیتکرار واژه

ةتکـرار واژ . اسلوبی در اشـعار سـید قطـب اسـت    
در آغاز هر بیت، مفهوم تنهـایی و غربـت   ) غریب(

تر بـه تصـویر کشـیده    روحیِ شاعر را بهتر و عمیق
یـات از آن سـخن   غربتی که شاعر در ایـن اب . است

ناشی از احساسِ تنهایی او در این جهانِ «گوید، می
تـوان بـه نـوعی آن را غربـت     هستی است؛ که مـی 

و بـاز  ) 126: 2012امیري و نعمتی، (» .فلسفی دانست
:سرایدگونه میدر توصیف غم درونی خود، این

حوةُ األراحِ أنـْــدودات حـکَی الو
حوة األجامِ تُدـــونْـنْـستَهی وس
ی تَسؤسب ــثُّ الذِّکْأي تَحــرِیات
ی وادي الشُّجونْکَانْ حِ فـالرُّو رَادف
ی قَدوحإنَّ رتخُذْ«تَنَاساتهو«

تانزَوکُـونْو السـ م الَمٍ جـی عف
)39: 1992قطب،(

تنهایی ارواح، بـدترین نـوع تنهـایی    «: ترجمه
ت؛ چرا که تنهایی اجسام، فراموش خواهد شد اس

کــدام انــدوه مــن، خــاطرات را /.و آســان اســت
ــی   ــدوه، برم ــایی روح در واديِ ان ــون تنه -همچ

ــد؟ ــانون /!انگیزان ــن، ق ــده(روح م ــر و ب را ) بگی
ــایی سراســر ســکون و   ــرده و در دنی ــوش ک فرام

».تنهایی، منزوي شده است

غمِ فراق معشوق . 4-3
هـا  ویژگی خاص دنیـاي انسـان  عشق و دلدادگی، 

هاي رنگارنگ، نـامکرّر و  است که همواره با جلوه

-دلنشین خود، رنج حیات را بـراي آدمـی تحمـل   

تـرین  این پدیده بـه عنـوانِ مهـم   . پذیر کرده است
عامــل تحریــک عواطــف انســان معاصــر، عامــل  

غـزل  . دلتنگی و حسـرت دو شـاعر گشـته اسـت    
بیــان ۀوســیلشــهریار و ســید قطــب، زبــانِ دل و

هـاي  آن دو در عاشـقانه . احساس دو شاعر اسـت 
-خود، کمتر بـه لـذّت بـردن از زمـانِ حـال مـی      

بـار بـه   اندیشند؛ بلکـه غالبـاً بـا نگـاهی حسـرت     
روزگار شیرین وصال در گذشته نگریسته و یـا از  
. جدایی و نبود معشوق در آینده، بیمنـاك هسـتند  

یـام  اشتیاق و آرزوي دو شـاعر بـراي بازگشـت ا   
وصال و روزهاي خوشِ گذشته، در کنارِ نـاممکن  
بودن این امید و آرزو، دلتنگی و حسرتی ژرف را 

.آورددر اشعارشان پدید می
شهریار و سیدقطب در همه حـال، در انتظـار   

نـد؛ شـهریار از دوريِ   امعشـوق ةبازگشـت دوبـار  
:گویدکند و میمعشوق خویش شکوه می

ه زاریمتا کی در انتظار گــــذاري ب
باز آي بعد از این همه چشم انتظاریم

)1/156: 1387شهریار، (
نیـز بـا تشـبیه نمـودن     » انتظـار «شهریار در شعرِ 
- تابان، از نیامدن او شکوه میةمعشوق خود به ستار

:داردگونه بیان میکند و حسرت انتظار خود را این
ي تابان نیامـديباز امشــب اي ستاره

ب هجــران نیامديي شباز آي سپیده
شمعم شکفته بود که خندد به روي تو

ي خندان نیامـديافسوس اي شکوفه
زندانی تــو بودم و مهتاب من، چـرا

ي زندان نیامـديباز امشب از دریچه
)1/390: همان(



1392، زمستان5پیاپی ،اول، شماره دوم، سال»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«72

سید قطب نیـز از انتظـار خـود بـراي دیـدار بـا       
گوید؛ انتظاري که هر زمانی ادامـه  محبوب سخن می

:سازدگر میشوق و رغبت شاعر را جلوهدارد و 
ـــرُوأَنَا بِانْ تظَارِك فی الشـُّ

قِ وفی الغُرُوبِ وفی الزَّوال
تظَارِك حینَ أَصـأَنَــــا بِانْ

ـو  ًـ حـ ـــیمثَْ لَ اللَّآلـ
ـتظَارِك حینَ أَغْأَنَــــا بِانْ

الِــــلَ الخَفُـو طَائفَـاً مثْ یـ
)199: 1992قطب، (

من در هنگامِ طلـوع و غـروب و در   «: ترجمه
مـن آن  /.زوال خورشید، در انتظارت هستمۀلحظ

شـوم، در  هنگام که همچون مرواریدها بیـدار مـی  
من آن هنگام که همچون خیـال،  /.انتظارت هستم

».روم، در انتظارت هستمسرگردان به خواب می
هاي معشوق، هـر  یوفایبیۀالبته با وجود هم

:دو شاعر، رضایت محبوب را خواهانند
رضاي خاطر من در رضاي خاطرِ توست
تو خواه عزّت من خواه یا که ذلّــت من

)1/273: 1387شهریار، (
یبِــی إِذَن أَو فَاحضُــرِيغ

!أنَــا قَانع فی کُلِّ حــالِ 
)199: 1992قطب، (

ـ  «: ترجمه در ! دا کـن پنهان شو و یا حضـور پی
».هر حال من به آن قانع هستم

از سویی دیگـر، هـر دو سـراینده در زنـدگی     
خود دچـار شکسـت عشـقی و عـاطفی شـدند و      
همین امر، موجـب بـروز احسـاس غـم و انـدوه      

-نوستالژیک در وجود آنها گردید که در عاشـقانه 

از جملــه اینکــه . هــاي آنهــا نیــز انعکــاس یافــت

، از »آبـاد بهجتةآخرین خاطر«ةشهریار در قصید
-روزهاي خوشِ عاشقی خود و شکست عـاطفی 

:گویداش سخن می
انتظارچشماست و مننیمهآباداست و شببهجت

دار یـــارــرین دیــز آخـرین کـظاري آخـانت
د بهر تودیـع و وداع آخـــري اســت  ـر بیایـگ

ت نابکارـار بخـار از کـگذشته است کـه بـورن
) 1/513: 1387شهریار، (

- اش در عشق سخن مـی سیدقطب نیز از ناکامی

گوید؛ خارهایی کـه قلـب او و معشـوق را زخمـی     
:نموده و دنیایی که مانع این عشق پاك شده است

منَعقَدأَدتقَلْاألَشْم اكوینَاب
تدسنْوه الدذها طَرِیقَی نَایـ

ا ؟نَنَ ماضی حبنَا أَیأَیولَکنْ
)97-96: 1992قطب، (

ــا دو را زخمــی  ! آري«: ترجمــه خارهــا، قلــب م
را بـر مـا بسـته    ) عشـق (و این دنیا، راه /!نموده است

»!عشق ما؟ کجا رفت؟ۀولی کجا رفت گذشت/!است

حسرت بازگشت به دوران کودکی . 4-4
یابیم که هاي بسیاري را میدر آثار ادبی نمونه

بر امور گوناگون حسرت نویسنده یا شاعر را 
در این زمینه، بازگشت به دوران . دهدنشان می

هاي عاشقانه در کودکی و یادآوري شور و شوق
آن دوران، اگرچه به ظاهر دلنشین و زیباست؛ اما 

ساز نوعی دلتنگی و افسوس در وجود آدمی زمینه
بدیهی است که بازتاب چنین حالتی در نزد . است

هاي نِ نمودي از جلوهتواند به عنواشاعران، می
رمانتیک غم قلمداد گردد؛ نمودي که در آن 
بازگشت به دوران خوش کودکی با حسرتی تلخ 
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گردد و زیبایی آن دوران را در هم آغوش می
در این میان، . برداي از غم و ماتم فرو میهاله

چنان تأثیرِ «خاطرات دورانِ کودکی براي شهریار، 
اعر گذارده بود که جادویی و جاودانه در روح ش

گاه او در ادوار بعدي حیات خویش نیز هیچ
آن روزگاران برکنار ۀنتوانست از تأثیر پرجذب

ۀشهریار در منظوم)147: 1382نیا، صدري(» .بماند
کنج عافیت و «که باید آن را حیدر بابایه سالم

تسلّی خاطرِ عاشقِ شاعر برشمرد که در فرار از 
» ن دوران کودکی استامۀوضع موجود، به گوش

، هدف خود را از آمدن به )34: 1387ثروت، (
و آسودن در کنار آن، » حیدربابا«سوي کوه 

داند ي روزهاي خوشِ کودکی میبازگشت دوباره
):2/1068: 1387شهریار، (

خالیامدیــم سنـــی یوـحیدربابا، گل
ام قوجاغوندا، یوخالیـــامـر ده یاتـبی

بوردا حاقالیـــامري قووام، بلکهـعم
!بیزه گلســــن بیر: ماوشاقلیغـا دئیه

!آیدین گونلر، آغالر اوزه گولسن بیر
ــه ــالم و    «: ترجم ــوق س ــه ش ــا، ب ــدر باب حی

/ باز آمدم، کنم برِ تو خواب راحتـــی/ زیارتـــی
شـاید کـه   / گیرم مگر ز توسن این عمر سبقتـــی 

هـاي خندد به گونـه / عهد کودکـــی آید سراغ ما
چـی،  مشـروطه : ۀ منظـوم ترجم(» .تر از اشک داغ ما

1390 :155(
-، نمونه»در جستجوي پدر«ۀهمچنین در قطع

اي دیگر از آرزويِ بازگشت به دوران کـودکی را  
توان در نزد شهریار یافت؛ این شـعر، حکایـت   می

هـاي دراز،  شاعري اندوهناك است که پس از سال
ـ  د، تـا بـا   گـرد اش بـاز مـی  پـدري ۀدوباره به خان

خاطرات دوران کودکی، دردهـاي  ةیادآوري دوبار
:دل خود را تسکین داده و آرامشی یابد

دلتنگ غروبی خفــه بیرون زدم از در
در مشت گرفته مچ دست پســرم را
رفتم که به کوي پدر و مسکن مألوف
تسکین دهم آالم دل جانِ پســرم را
گفتم به سر راه همان خانه و مکتــب

م درس سنین صغـــرم راـار کنتکر
)2/876: همان(

سیدقطب نیز همانند شهریار، با پناه بردن به 
گذشته و یاد ایام کودکی جوانی، آالمی را که پس از 
گذشت سالیانِ دراز، خاطرِ او را افسرده است، 

خاطرات شیرین شاعر از شور و . دهدتسکین می
وران، آمیز او به آن دشوق جوانی و نگاه حزن

- همانند پرتوي از روشنی در ذهنش نورافشانی می

زند؛ او را با سکوتی عجیب فریاد میکند و تنهایی
اینجاست که شاعر با حسرتی تلخ، آرزوي بازگشت 

: نمایدگونه بر زبان جاري میبه آن دوران را این
هتَراءي لنَفْ ی عـغَر        س الصـ د

د الصغَرـهسی لعتَاقُ نَفْفَتَشْ
هعلهعالرِّضَاء و ورِ         دب الحـ د

هعالقَلیلِ الکَو فَاءالص رـدد
أصو ا أشَأنَاملَی م و عـا         ــح

رـء طَروب الفُؤاد قَـرِیرَ النَّظَ
)73: 1992قطب، (

دوران کودکی در برابرم نمایان شـد، «: ترجمه
بـراي آن  /.ن دوران مشتاق گردیدپس درونم به آ

دوران خشــنودي؛ و دوران عطــا و بخشــش؛ و   
بـا  /!گونه تیرگـی دوران پاکی و صفا و بدون هیچ

-خـود، مـی  ةشادمانی و چـابکی، بـه میـل و اراد   

».شدمخوابیدم و بیدار می
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دوران کودکی در نگاه سید قطـب، روشـن و   
:فرخنده است؛ اما دوران پیري، تیره و ناخجسته

ـ   أ هی اهللاُ ع عـا ر غَر لَا یـ الصـ د
ـ   ه ـا اهللاُ عـ ا لَحـر ألَا ی بـالک ـد

ــ  هع کــذَل ـــرُّ فَ ــبوح أغَ ص د
بـذَا ع هـظَـلُـو ـوسقَت رــوم

)73: همان(
! خداوند دوران کودکی را زنده بدارد«: ترجمه

چراکـه کـودکی،   /!و دوران پیري را زشت نمایـد 
و پیـري، دورانـی   ! نده استدورانی روشن و فرخ

».تیره و ناخجسته و تاریک است
سید  قطب از روزهاي خوشِ کودکی سـخن  

گوید و آن را دورانی باشکوه و زیبا از زنـدگی  می
:داندخود می

الْ أَی ک نِّی ذَلــ نَ م هع یم سـالو د
نِّـأَیـنَ معی بأَی غَـرْـَضامِ الص

)77: همان(
ــه ــمتی از آن دو«: ترجمـ ــا و آن قسـ ران زیبـ

»!ام به کجا رفت؟روزهاي کودکی

)اندوه هبوط(شهر رؤیاي آرمان. 4-5
-از بهشـت، قـدیمی  ) ع(شدن آدم هبوط و رانده

ترین حسرت نوسـتالژیک در روح جمعـیِ بشـر    
ها خود را همچون تبعیدي است؛ تا آنجا که انسان

کننـد کـه بایـد    دنیا فرض مـی » غریبستانِ«در این 
روزي به آن عالمِ معنا و معصومیت نخستین خود 

رو برخـی شـاعران در سـفرهاي    از این. باز گردند
رؤیـایی خـود، در آرزوي یــافتن محیطـی زیبــا و    

این نوستالژي بـراي  . مورد مطلوب خویش هستند
شده، اغلب با جستجو براي آنچه گم فردوس گم«

سـید حسـینی،   (».شده و از کف رفته، همراه است
کنـد کـه از اصـلِ    شاعر احساس مـی )183: 1381

روح که جایگاه معنویـت  «خود دور شده است و 
پـدريِ  ۀدر انسان است، به دور از خانـه و کاشـان  

یـر و  سـه (» .کنـد واقعیش، در این دنیا زندگی مـی 
ــووي،  ــان. )131: 1383ل شــهر شــهریار، دوران آرم

دلـزده از ایـن جهـنّم    «قبل از مدرنیسم است؛ او ما
بهشت «جدید، پیوسته خواهانِ بازگشت به تمدن 
شـعر  )142: 1382نیـا،  صـدري (» .اسـت » هـا سنّت

، زیبـاترین نـداي شـهریار بـراي     »بهشت گمشده«
رسیدن به بهشت رؤیـایی خـویش اسـت؛ شـاعر     

یابد که هیچ لطف و صـفایی  خود را در مکانی می
در آن نیست و همه جاي آن را غـم و انـدوه فـرا    

:گرفته است
ان خویــش پرسیــــدمــشمع شبستشبی ز 

چه روي داده که لُطفـــی به زندگانی نیســت
همه است در اختر نه شور در مهتاب مکینه چش
ادمانی نیســتــوق و شـی شـت و یکـغم اس

زـانگیادهــــاي شـــوقــوزد آن بیـر نمــدگ
ص و گُلفشـــانی نیســتـدرخت را هوس رق
)10678-2/1068: 1387شهریار، (

شهریار در ادامه، غم دوري سـرزمین رؤیـایی   
:دارداش را بیان میخود و بهشت گمشده

ــی   ــر نم ــود دگ ــده خ ــت گمش ــابمبهش ی
که کوي عشق و محبت بدان نشانی نیست

)2/1068: همان(
   سیدقطب نیز به سانِ شهریار، به دنبـال بهشـت

ةخـویش اسـت؛ از او در قصـید   ةشـد خیالی و گم
، از سرگردانی خود )بهشت گمشده(» «

دهـد و  هاي سوزناك غربت نالـه سـر مـی   در بیابان
:خواندخویش را به فریاد میةشهر گمشدآرمان
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فَقَدرَه احـی الست تُک یا جنـَّ
رغَادأفْو ترَهاطالع كاءـی

مهقْوی المنتُشَـرِّد تراتـف
رَهـاجِـظَـی الهاللَّـفَحنی کَلْـوتَ

)183: 1992قطب، (
تـو را گـم   ! اي بهشت جـادوگر مـن  «: ترجمه

و /. هاي معطـر تـو را تـرك نمـودم    کردم و سایه
هـا مـرا آواره   کـه بیابـان  سرگردان شدم؛ در حـالی 

) روح(ساختند و همچون گرماي شدید نیمـروز،  
» .سوزانندمرا می

هاغم از دست رفتن ارزش. 4-6
هــاي متعــالی معاصــر، بســیاري از ارزشةدر دور

نادیده انگاشته شده و نوعی سرخوردگی را بـراي  
شـهریار و سـید   . روشنفکران سـبب شـده اسـت   

قطب، هر دو از محیط پیرامون خود و به ویـژه از  
اي منـد هسـتند؛ زیـرا در جامعـه    مردم زمانه، گلـه 

هـاي واالي  هـا و آرمـان  کنند که ارزشزندگی می
گاشــته اســت و مــردم را همفکــر و آن، نادیــده ان

شـهریار  . بینندداراي احساسی مشترك با خود نمی
از مردمانی شکوه دارد که مفهـوم واقعـی هنـر را    

:کنند و در پیِ دواي دردمندي نیستنددرك نمی
زین هنر دوست مردم شیـدا

شــود پیداشهریـارا نمی
اهل دردي که حال ما پرسد

مرد باشد به درد ما برسد
فکر درمــان دردمنــد کند

دست ما گیرد و بلند کند
جانم از نوکري نجات دهد

ادبیات را حیات دهـــد

)2/476: 1387شهریار، (

در نگـاه شـهریار، مــردم روزگـار بـه شــعر و     
سـرایی و  دهند و شعر را یاوهشاعري اهمیت نمی

دانند کـه نبایـد اهتمـامی بـه آن     سخنان پوچی می
او در ! اش را پذیرفتیا سخن گویندهنشان داد و

:سرایدباره چنین میاین
شعر گشته است صورت یک پول

در کف شاعــر گدا کشگــول
داننـــدشعر در حکــمِ یاوه می

خوانندحکم چون یاوه شد نمی
شود مقبــولحرف شاعــر نمی

شعر یا حکـم حاکـــم معزول
)1/479: همان(

احسـاس  هنر و کماز مردم بیمندي چنین گله
او به تفـاوت  . شودنیز در شعر سید قطب دیده می
ـ    عشـق و عاشـقی   ۀنگاه خود با دیگـران بـه مقول

کند و معتقـد اسـت کـه آنـان، عشـق را      اشاره می
دانند که در بر لبـاس زناکـاران پوشـیده    گناهی می

است و سخن گفتن از عشقی پاك و آسمانی، جز 
وي در ! در نزد آنان نیسـت وهم و خیالی شاعرانه 

:گویدباره میاین
ــرْإنْ ـــب قُدذَکَ الح ــاًت یاً نَقــی س

ـــــرَاءحســبوه مــنْ ــالِ الشُّعـخَی
ــی أُد ـــفیاً  إنَّن ـــاً خَ وحـر ـــه رِکُ

ــ هـیــأْبِطُ األر مـو ضاءــم السـ اهو
ـم هـوبإثْی ـــاً غُونَـــه مــــاً فَرِیـ

!وابِ البِغَــاءــی أثْــدي فــتَـیرْ
) 40: 1992قطب، (

اگر از عشـقی پـاك و قدسـی سـخن     «: ترجمه
/!پندارنـد گویم، آن را از وهم و خیال شـاعران مـی  

حال آنکه من عشق را روحی پنهـان یـافتم کـه در    
کنـد؛ ولـی جایگـاهش در آسـمان     زمین هبوط می
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- میدر حالی که آنان، عشق را گناه و بهتانی /.است

»!هاي زناکاران پوشانده شده استدانند که بر جامه
منـد اسـت کـه مفهـوم     شاعر از مردمانی گلـه 

-زیبایی را درك نکرده و از حقیقت راز هستی بی

خبرند؛ کسانی که به مفهـوم واقعـیِ زنـدگی پـی     
ــرده ــاس و  نب ــه احس ــان از هرگون ــد و وجودش ان
:اي تهی استعاطفه

مإنَّهلَمعیرِفُوا مـالِع مـنَی الج
مإنَّهقَدـودجـرَّ الوهِلُـوا سج

یوا العشَرَاباًفَهِمامـاً وطَع ـش
یاحـاً حوراًوغُـدووا وـثُ شَاء

خَرَاباًف مازالَتفُس کَالکَهأَنْ
نْـملْـشُعالنَّفْـهِورٍ ی ــممالس اـسو

)43: همان(
داننـد و از  عناي زیبایی را نمـی آنان م«: ترجمه

زندگی را تنهـا  /!خبرندراز وجود و سرّ هستی بی
در خوردن و آشامیدن، و آمد و شد دلخواه خـود  

هـایی همچـون غـار، کـه از     نفـس /!انـد فهم کرده
-احساسی که بلندي و رفعت را به آدمی الهام می

»!نداکند، خراب و ویران

درد دل با عناصر طبیعی. 4-7
کــی از نکــات قابــل توجــه در اشــعار شــهریار و ی

ســیدقطب، انعکــاس غــم و انــدوه نوســتالژیک دو 
شاعر بر عناصر طبیعی است؛ بدین معنا که طبیعـت  

حاالت درونی شاعر ةدهندهاي آن، بازتابو پدیده
شهریار و سیدقطب، تمایل فراوانی به کاربرد . است

دهنـد و  عناصر طبیعـت در کـالم خـود نشـان مـی     
- صیف آنهـا از طبیعـت، همـراه بـا ادراك درون    تو

. هاي طبیعـی اسـت  گرایانه از آن و همدلی با پدیده

آرایی و توان به روشنی، صحنهدر اشعار شهریار می
ــاره نشســت   ــه نظ ــت را ب ــود عناصــر طبیع او . نم

اي زیبـا بـر   احساس غم غربـت خـود را بـه گونـه    
طبیعت نیـز نمایـان سـاخته، تـا احسـاس      ةسراپرد

تر بـه مخاطبـانش ارائـه    الژیی خود را ملموسنوست
:دهد

شب بود و نهیب باد و طوفان
کوفــت در اطاق با مشــتمی

هـــاي الوانرگبار به شیشه
خوش ضربه گرفته با سرانگشت

تصویر چراغِ پشـت شیشه
کشــتهی شعله کشیده باد می
هم شوق به دل مرا و هم بیم

دریـــاآن ابــر تنـک به یاد 
ریختبر دامنِ سبزه اشک می

گُلۀگوش شاخـۀبر الل
ي ژاله چون در آویختآویزه

لبخند گل عفیف و خامــوش
بلبل به غزلسرایی انگیخــت

من بی تو دلم گرفته چون ابر
)570-1/571: 1387شهریار، (

سید قطب نیز، احساسِ غم غربت خود را در 
گونـه نشـان   ایـن قالب توصیف یک گل پژمـرده،  

:دهدمی
قَدت رَتُـهانُضْوذَوتتَولـَّ

تد بـکَالْوحالم ـت یـرِمتَض
مضُهاتَغْفَـانَ أوتَـح األجتَفْ

ۀَ الضَّعفَتْ حـغَمو رِفالخَو ض
ا لَمشَـذَاهزَلْوفْییی نـمع

الشَّج یـدعی بِالذِّکْفَیل رِــو
)227: 1992قطب، (
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خرّمی و طراوت آن رفـت و سـپري   «: ترجمه
/.مـرگ گردیـد  ۀردي در آسـتان ـشد؛ و چـون فـ  

هــاي چشــمانش را بــا حــالتی از سســتی و پلــک
و بــوي آن گُــل، /.کنــدضـعف، بــاز و بســته مــی 

دارد و مــرا بــا همچنــان مــرا بــه تحریــک وا مــی
».گرداندیادآوري گذشته، دچار اندوه می

 نوسـتالژیک، ایـن بـار بـر عناصـر      این انـدوه
شــود و آســمان و زمــین را آســمانی پدیــدار مــی

:گیرددربرمی
األَرو اء مـکَأنَّ السرْوم ،ضَیض

!لَۀِ العــواد ـبرِمات بِثقْ
حتَرَي السیو ب فی السمـاء تُغَشـِّ

رَیفْنَاظا کَصنْهۀٍ محادمر
تَرَي األَرو زْکَالْضنَ الحیمِ منِکَظ

دادـحــالــبِتــلَـبرْــوالً تَســکُـثَ
)239: 1992قطب، (

و گویی که آسمان و زمین بیمارنـد؛  «: ترجمه
و /.انـد کنندگان، خسـته شـده  و از فراوانی عیادت

بینـی کـه دیـدگانِ خـود را     ابرها را در آسمان می
و /.تاي از خاکستر، پوشـانده اسـ  همچون صفحه

بینی که از اندوه، همچون فردي اسـت  زمین را می
که خشم خـود را فـرو بـرده اسـت؛ و چـون زنِ      

» .اي است که لباس ماتم پوشیده استفرزند مرده
شب با تاریکی و آرامـشِ مطلـوبش،   «از طرفی، 

همواره با استقبالِ اهـلِ درد کـه فـارغ از دیگـران از     
شـده  نـد، مواجـه  امحبـت دوسـت سرمسـت   ۀپیمان
ةایـن پدیـد  )139: 1390غیبی و پورمحمـود،  (» .است

اي در شعر شهریار و سید قطب طبیعی، جایگاه ویژه
دارد و آن هنگام که موجِ اندوه و غربت روحـی بـر   

شود، شب را یاد کرده و غمِ خـویش  شاعر چیره می
:کنندرا با او نجوا می

ها منم و چشمک محزون ثریاشب
ي راز و نیازتبا اشک غم و زمزمه

)1/101: 1387شهریار، (
یجیأَشْلُ فَقَـدـــیا لَیمرْ تَنـ

بلَّ فی الصعوءاً أَودکُونْحِ هس
لَشَج یـکیإنَّ لی فأَسـواً و

ـــــوي َوحنینْکْـوشَةً اجـاـومنَ
)233: 1992قطب، (

چـرا کـه مـرا دچـار     ! اي شب بگذر«: ترجمه
ــدوه  ــوديان ــپیده ! نم ــاید در س ــش و ش دم، آرام

در وجــود تــو، انــدوه و غــم، و /.ســکونی باشــد
».مناجات و شکایت و شوقی براي من است

گیرينتیجهبحث و 
نوستالژي یا دلتنگی بـراي گذشـته، حـالتی اسـت     
روانی که به صورت ناخودآگاه در فـرد آشـکار و   

ـ . شـود تبدیل به یک اندیشه می ادبیـات،  ۀدر زمین
دهـد  اي رخ مـی ن حالت براي شاعر یا نویسندهای

، دچـار  شخصـی هـاي فـردي و   که پیرو انگیـزش 
شــود و زدگــی از زمــان حاضــر مــیاحســاس دل

تلـخ و  بازگشـت بـه گذشـته و خـاطرات     ۀاندیش
پروراند و سپس شـعر و یـا   شیرینش را در سر می

.نمایدانگیز میخود را آمیخته با فضایی غمۀنوشت
توان در ین مقاله جاصل گردید، میجی که در اینتا

:موارد زیر خالصه نمود
خاطرات دوران گذشته و یـادآوري بـه عنـوان    -

یک مضمون نوستالژیک، بیش از هر چیز، مفهـومِ  
درد ســـوزانِ دوري از وطـــن و اشـــتیاق بـــراي 

این نقـد  . کندچیزهايِ از دست رفته را تداعی می
ــت روان ــأثیر فعالی ــات، ت ــانه از ادبی ــمیرِ شناس ض
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ناخودآگاه نویسنده و شاعر، در طول کارِ آفـرینش  
. دهـد هنري را مورد بررسـی و مطالعـه قـرار مـی    

محمد حسـین شـهریار و سـید قطـب، دو شـاعر      
هـاي  معاصر ایرانـی و مصـري کـه داراي اندیشـه    

رمانتیکی هستند، به دلیل احساس غربت روحی و 
تنهــایی درونــی و نیــز در پــیِ گریــز از وضــعیت 

-، پیوسته به یادبودهاي گذشـته روي مـی  موجود

آورند و براي یافتن آرامش، به خاطراتی مـبهم در  
رو، اشـعار  کننـد؛ از همـین  خود رجوع میۀگذشت

این دو سراینده، به یک نوستالژي عمیق و منزوي 
سوق داده شده است و فضایی سرشار از دلتنگـی  

.اندو غم را به تصویر کشیده
تمام، خاطرات تلخ و هر دو شاعر با اندوه-

شیرین ایام گذشته را با نگاه رمانتیکی خود به 
اند که در این رهگذر، بازگشت سرایش در آورده

به دوران کودکی و یادآوري خاطرات آن، اگرچه 
ساز نوعی دلتنگی در دلنشین و زیباست؛ اما زمینه

.باشدهاي این دو شاعر نیز میسروده
یدقطب، تنها به احساس تنهایی شهریار و س-

سببِ دوري از خویشان و دوستان نیست، بلکه 
اي که دو نوعی غربت عرفانی است؛ به گونه

، خود را از این »مرغِ باغ ملکوت«شاعر، چونان 
دانند و تنهاییِ خود را از این عالمِ خاکی نمی

. کشندقفس دنیوي فریاد می
حسرت دوري از بهشت گمشده، غمِ از دست -

ها و نبودن عاطفه و احساس در رفتن ارزش
جامعه، از دیگر موارد مشترك نوستالژیک در 

هاي شهریار و یادآوري دوران گذشته در سروده
.سید قطب است

هانوشتپی
.ادبیــات تطبیقــی). ش1383. طــه. نــدا(بــه . ك.ن. 1

.مقدمترجمه هادي نظري
ــه  محمدسید. 2 ــتخلّص ب ــزي، م حســین بهجــت تبری

در تبریز ) م1907مطابق با (ش 1285شهریار، در سال 
او عالوه بـر زبـان   . اي متدین به دنیا آمدو در خانواده

عربی، با زبان و ادبیات فرانسوي نیز آشنا بود و حتـی  
زاده، علی(» .اشعار بسیاري از فرانسه نیز ترجمه نمود«

هاي رمـانتیکی را  شهریار زیباترین مضمون)8: 1374
» .داردم کالسیسـم بیـان مـی   فخیۀدر جام«هنرمندانه، 

، »حیدر بابا یه سـالم «ۀوممنظ) 632: 1374زاده، علی(
مشهورترین شعرِ شهریار است که آن را به زبان ترکی 

ش 1367این شاعر تبریزي سـرانجام در سـال   . سرود
. در تهران درگذست

سیدقطب ابراهیم موشـه، یـک سـال قبـل از تولـد      . 3
، »موشه«در روستاي م در1906شهریار، یعنی در سال 

در سـال  . مصـر بـه دنیـا آمـد    » اسیوط«از توابعِ استانِ 
، موفق به گرفتن مدرك کارشناسـی در ادبیـات   1933

حدود شش سال در وزارت معارف مصـر،  . عرب شد
ت   1953در سـال  . به تدریس مشغول شد بـه جمعیـ ،

ملحق شد و تا پایان عمر خـود در  » اخوان المسلمین«
-به دلیل اتهام کودتا علیه رئـیس . داین حزب باقی مان

جمهور مصر، جمال عبدالناصر، چنـدین بـار زنـدانی    
، حکم اعـدام او صـادر   1966شد و سرانجام در سال 

: 1991عبدالفتّاح الخالدي،(شهادت رسیدگردید و به 
از عمق وجود، بـا آثـار ادبـی و    «سیدقطب،.)17-15

ذوق مخصوصاً شعر همزیستی دارد، به طوري که در ت
سازد تا به اسـرار آن پـی   میمتن، خود را در آن ذوب 

او هماننـد  ) 70: 1385وش، پروینی و چراغـی (».ببرد
ــل شــهریار، شــاعري رمانتیــک اســت و  ــه دلی ــن ب ای

و بــه ویــژه  »دیــوان«ۀتأثیرپــذیري وي از مدرســ 
سرباز، (بود»آپولو«ۀ، و نیز از مدرس»عقاد«شخصیت 
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هـاي شـعري   ویژگـی هرچند که بیشتر ؛)43: ق1431
»آپولـو «ۀها و نظـرات شـاعران مدرسـ   وي، با گرایش
)379-970: 1971الدسوقی، (.مشترك است

برخی از مضامین نوستالژي بـا رمانتیسـم مشـترك    . 4
است؛ بدین معنا کـه در هـر دو دیـدگاه، آزردگـی از     

هـاي دیگـر قابـل    محیط پیرامون و فرار به سوي زمان
مشـترك میـان   ةدودمشاهده است و ایـن همـان محـ   

ولی تفاوت آن دو در این . رمانتیسم و نوستالژي است
هاي در پرتو نگرش رمانتیسم، سیر در آرمان«است که 

رفـت از ناخرسـندي کنـونی    پیشِ رو، موجـب بـرون  
است؛ و در پرتو احساس نوستالژیک، مرور خـاطرات  

نیـا و  طاهري(» .گرددرفت میپیشین، موجب آن برون
) 1390:154عباسی، 

منابع
أسلو«). م2012(فاروق . یر؛ نعمتیگجهان. میريا

شعر سید (التکرار فی التعبیر عن شعور االغتراب 
القدس المفتو. »)قطب نموذجاً

العدد السابع ). (لألبحاث والدراسات 
.117-136صص ). 1(والعشرون 

. ت فارسینامۀ ادبیادانش). ش1376(حسن . انوشه
.مؤسسه فرهنگی انتشاراتی دانشنامه:تهران

تابستان (وش، حسین خلیل؛ چراغی. پروینی
هاي نقد نگاهی به مراحل و ویژگی«). ش1385

انجمن ایرانی زبان و مجله. »ادبی سید قطب
.43-71صص . 1شماره. ادبیات عربی

فرهنگ جامع ). ش1382(اله نصرت. پورافکاري
. فارسی-انگلیسی: پزشکیروانشناسی و روان

.انتشارات فرهنگ معاصر:تهران. جلد دوم
مجله فرهنگ . »نوستالژي«). ش1381(صفدر . زادهتقی

.201-205صص . 24شماره . بخارا. و هنر

. »عشق و شهریار«). ش1387(منصور . ثروت
. دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه تاریخ ادبیات

.33-46صص . 3/59شماره
. ةالقاهر. أبولوجما). م1971(عبدالعزیز . الدسوقی

.للتألیف والنشرالعاا
سید قطب وتراثه األدبی «). ق1431(حسن . سرباز

طهران هجامع. وآدابها. »والنقدي
صص . العدد العاشر. ). فردیس قم(

55-41.
یسم و رومانت). ش1383(یر، رابرت؛ لووي، میشل سه

:تهران. 2شماره. ارغنون. تفکر اجتماعی
.انتشارات سازمان چاپ

جلد . هاي ادبیمکتب). ش1381(رضا . سیدحسینی
.تهران. 12چ. اول

. 6چ. شناسی روانیآسیب). ش1375(سعید . شاملو
. رشد:تهران
بررسی فرآیند نوستالژي «). ش1386(مهدي. شریفیان

بـان و ادبیـات   مجله ز. »در اشعار سهراب سپهري
. سال پنجم. دانشگاه سیستان و بلوچستان. فارسی
.51-72صص 
ـــ ــد غــم «). ش1387و1386(ــــــــ بررســی فرآین

فصلنامه علـوم  . »غربت در اشعار فریدون مشیري
سـال هفـدهم و   ). س(دانشـگاه الزهـراء   . انسانی

.63-85صص . 69و68شماره . هجدهم
دو. عارکلیات اش). ش1387(محمدحسین . شهریار

.انتشارات نگاه:تهران. 31چ. مجلد
هاي رمانتیسم در شـعر  جلوه«). ش1382(باقر . نیاصدري

. ادبیـات و علـوم انسـانی   نشریه دانشـکده . »شهریار
.133- 152صص . 46شماره. دانشگاه تبریز

ــاقر علــی. نیــاطــاهري ــد«). ش1390(ب ةبررســی پدی
.»در اشـعار ابـن خفاجـه   ) غم غربـت (نوستالژي 
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ــایی . 17شــماره. ســال نهــم. پژوهشــنامه ادب غن
.149-172صص 
غـم غربـت در   «). ش1387(یوسـف  . آبادعالی عباس

. 6شـماره . سـال دوم . گـوهر گویـا  . »شعر معاصر
.155-181صص 

قطب؛ من سید). م1991(صالح. عبدالفتاح الخالدي
:بیروت-دمشق. 1ط.المیالد إلی االستشهاد

.دارالشا- دارالقلم
به همین سادگی و ). ش1374(جمشید . زادهعلی

.نشر مرکز:تهران. 1چ. زیبایی
بررسی پدیده نوسـتالژي  «). ش1389(فاطمه . غفوري

فصـلنامه  . »در شاهنامه فردوسـی و آثـار شـهریار   
صـص  . 15شـماره . سـال ششـم  . ادبیات فارسـی 

130-103.
ــی ــود . غیب ــد؛ پورمحم ــاب . عبداألح ). ش1390(رب
قــی مضــامین رمانتیســم در اشــعار بررســی تطبی«

فصـلنامه  . »ابراهیم ناجی و محمد حسین شـهریار 
صص . 4شماره. دوره جدید. سال دوم. لسان مبین

149-125 .
. 3ط.کتب وشخصیات). م1983(سید . قطب

.دارالشروق:بیروت-هالقاهر
عبدالباقی : جمعه ووثّقه.دیوان). م1992(ــــــــــ

.دارالوفاء:ةمنصورال. 2ط. محمد حسین
حیدرباباي شهریار در ). ش1390(کریم . چیمشروطه
.انتشارات نگاه:تهران. 1چ. زبان فارسیآیینه
بررسـی  «). ش1390(یحیی؛ نعمتی، فـاروق  . معروف

تطبیقی رمانتیسـم در اشـعار سـید قطـب و نـادر      
دانشـگاه شـهید   . نشریه ادبیات تطبیقـی . »نادرپور

. 5شـماره . دوره جدیـد . مسال سـو . باهنر کرمان
.253-278صص 

ترجمه هادي . ادبیات تطبیقی). ش1383(طه . ندا
.انتشارات نی: تهران. 1چ. مقدمنظري


