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 چکیده

 

، به عنوان یکی از رفتارهای ناخودآگاه انسان، همواره بر «غم غربت»یا « نوستالژی»اصالح     

ر شاعرانی که این پدیده در شعی بیان شاعران، تأثیر فراوانی داشته است. محتوا و شیوه

ی ، سرایندهدر اشعار شهریارویژگی این احساسی قوی تر دارند، ظهور و بروز بیشتری دارد. 

 تقریباً به گونه ای یکسان تجلی یافته است ونویسنده و شاعر مصری،  ،و سید قطب ایرانی،

عی و سامان اجتماتوان به شرایط نابهی آنها میحاصل عوامل مختلفی است که از جمله

شور و اشتیاق  اشاره کرد. ، احساس درد و رنج روحیسیاسی، احساس غربت و تنهایی

از نتائج این احساس مشترک است و عشق به عالم ماورا  بازگشت به گذشته و دوران کودکی

-مایهدرونتوصیفی  -تحلیلی روشاین مقاله با  .که در شعر دو شاعر به وفور یافت می شود

  را بررسی نموده است.معاصر  یسراینده های این دوسرودهدر  های مشترک نوستالژیک
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 های پژوهش. مقدمه و پرسش1

ی یک اثر ی ادبیاتی مشخّص با ادبیات سایر ملل، و همچنین مقایسهادبیات تطبیقی، مقایسه

گاهی در این نوع از  .دیگر است شابه در زبان و ادبیاتیها با اثری مادبی در یکی از زبان

ر دو شاعر و ی آثاادبیات، بدون در نظر گرفتن تأثیر شاعری بر شاعر دیگر، در صدد مقایسه

سازی نقاط اشتراک و اختالفِ آن دو شاعر و دو ادبیات برجسته یا دو ادبیات، در جهت

رار دارد و برخالف مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی، در راستای چنین دیدگاهی ق یاییم.برمی

بر  .های تأثیر و تأثّر استمکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی قرار دارد که به دنبال کشف حوزه

ای، تکیه بر نقاط ی ادبیات تطبیقی و یا مقایسهاین اساس، یکی از اهداف کلی در حوزه

ی و یا ای از جهان توسط اندیشمندی، ادیبای در نقطهاست که چگونه اندیشه وحدت اندیشه

. یابدای دیگر مجال بروز میای دیگر، همان اندیشه به گونهشود، و در نقطهشاعری مطرح می

  0.ی ادبیات استهای تطبیقی در حوزهها، شرطِ انجام پژوهشاختالف زبان در این میان،

شناسی جدید، تأثیر بسزایی در نقد و بررسی آثار ادبی داشته آشنایی با نظرات روان

شناسی به خود اختصاص داده ای از نقد ادبی را نقد روانای که امروزه، شاخهه گونهاست؛ ب

توان از نگاه روانکاوی مورد واکاوی قرار داد، تا از است. در این شیوه از نقد، یک اثر را می

های این نوع از نقد، این رهگذر، به درک و دریافتی نو نسبت به آن اثر رسید. یکی از جلوه

اظهار ناخرسندی از زمان و احساس تنهایی روحی در است. « نوستالژیک»اثر از نگاه بررسی 

گردد. برای رهایی از وضع موجود، آدمی و گریز از شرایط کنونی میگردانی آن، موجب روی

و آرامشی  را تسکین دهدگونه، وجود خود دهد تا بدینپیوند می ی خوده گذشتهخود را ب

 .روحی برایش حاصل گردد

 آشنای معاصر در ایران و مصر،نام ، دو شاعر9و سید قطب 2محمد حسین شهریار 

آن دو  را در چهارچوب ادب فخیم کالسیک عرضه نمایند. عواطف شاعرانه خودتوانستند 

ر برای هنر(، برای هنر خود رسالت و تعهد قائل بودند؛ به )هن 4برخالف مکتب پارناسیسم

از سرودن شعر، ابزاری در جهت آگاه نمودن جامعه و سپس،  هان آنتیای که هدف نخسگونه



 

 

و نیز  شرایطِ یکسان شخصی و اجتماعی، ایپاره برخورداری ازآفرینش زیبایی هنری بود. 

و از  ؛را بهم نزدیک کرده است ی هستی، شعر شهریار و سید قطببه فلسفه ویژه نوعِ نگرش

دو شاعر،  غم غربت اشعار خود هستند. در دارای احساس مشترک نوستالژیک کهاین جمله

رهیافت و  اجتماعی، و گاهی نیز همراه با نگرشی عرفانی است. -های روانیدارای جنبه

دو شاعر  پرده برداشتن از چگونگی نمودِ این پدیده در شعرِ در این مقاله،ی اصلی مسئله

 یر خواهیم بود:پرسش زدو  گویی بهتحلیلی، در صدد پاسخ -ی توصیفیبه شیوه است و

 ؟گیرد، چه مضامینی را در بر میمشترک نوستالژی در شعر شهریار و سید قطب هایجلوه -0

بر اساس مکتبِ آمریکایی ادبیات تطبیقی، این دو سراینده، مضامین نوستالژیک را با چه  -2

 اند؟هایی به کار گرفتهها و تفاوتشباهت

 

 ی پژوهش. پیشینه2

هایش، مورد توجه بسیاری از ران معاصر ایران است که اشعار و اندیشهشهریار از جمله شاع

ای از مضامین شعری او را اند تا زاویهپژوهشگران قرار گرفته است و هر یک تالش نموده

 کنیم:های صورت گرفته اشاره میدر ذیل، به برخی از این پژوهش بررسی نمایند.

(  که به 040 -029ش، صص0933بهار ادب، از یعقوب نوروزی )« در شهر خیال شهریار»

بررسی ابعاد مردم » ی در اشعار شهریار پرداخته است؛بررسی صور خیال و تصویرپرداز

از علی اکبر خانیانی و هادی جوادی )فصلنامه زبان و ادب « شناسیِ ادبی در اشعار شهریار

و روابط ( که شعر شهریار را از منظر مردم شناسی 021-011 ش، صص0933پارسی، 

عشق و »دهد؛ انسانی، و نیز الگوهای فرهنگی و اجتماعی مردم ایران مورد واکاوی قرار می

( که حاالت و 41-99ش، صص0931از منصور ثروت )تاریخ ادبیات فارسی، « شهریار

بازتاب مبانی سیر و سلوک و عرفان در »نماید؛ مضامین عاشقانه را در شعر وی بررسی می

( که به بررسی 222-031ش، صص0933سین آریان )ادیان و عرفان، از ح« شعر شهریار

از حسین « در شعر شهریار« تجلی»تجلی »های عرفانی در شعر شهریار پرداخته است؛ گرایش

ی عرفانیِ ( که دیدگاه شهریار را به مقوله03-0ش، صص0933آریان )ادیان و عرفان، 



 

 

از حسین آریان )ادیان و « ر شعر شهریارخرابات و میخانه د»به بحث گذاشته است؛ « تجلی»

ر این شاع( که این دو اصطالح را در وادی سیر و سلوک 263-210ش، صص0933عرفان، 

-از عیسی داراب« ی استاد شهریارهای عارفانهکاوشی در عرفان و بینش»بررسی کرده است؛ 

ی عارفانه ها( که به بررسی نگرش001 -39ش، صص0933پور )ادب و عرفان )ادبستان(، 

از صدیقه نصیر اوغلی « ریار به موال علی )ع(ارادت قلبی شه»شهریار پرداخته است؛ 

( که عشق این شاعر را به آن حضرت )ع(، 33-11ش، صص0933)فصلنامه پژوهش ادبی، 

نیا از باقر صدری« های رمانتیسم در شعر شهریارجلوه»رش واکاوی نموده است؛ در اشعا

( که تأثیرپذیری 016-099ش، صص0932ات و علوم انسانی )تبریز(، )نشریه دانشکده ادبی

 های مکتب رمانتیسم، مورد بحث قرار گرفته است.شهریار از اصول و آموزه

مضامینِ شعری شهریار، با یکی از شاعران  ایهمچنین در برخی مقاالت دیگر، پاره 

توان به این مقاالت اشاره میاز جمله که معاصر عرب، مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است؛ 

از « بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار ابراهیم ناجی و محمد حسین شهریار»نمود: 

( که مضامین 043 -021ش، صص0931عبداالحد غیبی و رباب پورمحمود )لسان مبین، 

ر شعر خوشبینی د»رمانتیکی مشترک در اشعار این دو شاعر را مورد مطالعه قرار داده است؛ 

از محمد خاقانی و محمد جعفر اصغری )ادبیات « ایلیا ابوماضی و محمد حسین شهریار

شاعر را بررسی  دو های این( که مظاهر خوشبینی در سروده43-90ش، صص 0933تطبیقی، 

از مهدی ممتحن و دیگران )مطالعات ادبیات « ی جواهری و شهریاردین در اندیشه» کند؛می

دیدگاه این دو شاعر عراقی  ( که موارد اشتراک و اختالف064ِ-049ش، صص 0931تطبیقی، 

         ی دین بررسی کرده است.و ایرانی را در حوزه

در ایران و جهان  سید قطب، برخالف شعر شهریار، مطالعات چندانی در مورد شعر

ء شعر أصدا»ی مقاله ها اشاره کرد:توان به این پژوهشعرب صورت نگرفته است و تنها می

ق، صص 0406از حسن احمد عبدالحمید )کلیة اللغة العربیة، « العقّاد فی شعر سید قطب

های مضمونی در اشعار این دو سراینده پرداخته (، تنها به بررسی برخی مشابهت003-064

از کمال أحمد غنیم، و حنان « خصائص التصویر الفنی فی شعر سید قطب»ی است. مقاله



 

 

(، به تحلیل زیباشناسی از اشعار 34-40م، صص2113جامعة اإلسالمیة، أحمد غنیم )مجلة ال

از « بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار سید قطب و نادر نادرپور»ی مقاله پردازد.سید قطب می

(، برخی 213 -219ش، صص 0931ی ادبیات تطبیقی، یحیی معروف و فاروق نعمتی )نشریه

با  ایهمچنین مقاله نماید.ی دو شاعر را بررسی میهامضامین مشترک رمانتیکی در سروده

از جهانگیر « أسلوبیة التکرار فی التعبیر عن شعور االغتراب )شعر سید قطب نموذجا(»عنوان 

( نگاشته 096 -001م، صص2102امیری و فاروق نعمتی )مجلة جامعة القدس المفتوحة، 

بررسی شده  «تکرار»سلوب ی اشده است که احساس غربت در شعر سید قطب، از دریچه

 است. 

ی مضامین نوستالژی نیز، تا کنون تحقیقی در رابطه با اشعار شهریار و سید حوزه در 

بررسی »ای تحت عنوان مقاله توان بهقطب صورت نگرفته است و در این زمینه، تنها می

فارسی، دبیات از فاطمه غفوری )ا« پدیده نوستالژی در شاهنامه فردوسی و آثار شهریار

غم »ی . بیشتر صفحات این پژوهش را بیان تاریخچه( اشاره کرد091-019ش، صص 0933

بدون  ی مقاله،در ادبیات فارسی و به ویژه شاهنامه، در برگرفته است و نگارنده« غربت

های نوستالژی در شعر شهریار، تنها به ذکر مختصری از برخی اشعار مایهبندی درونتقسیم

های انجام طبق بررسی و بر این اساسدارای مضمونی نوستالژیک است.  که وی پرداخته

ریار و سید قطب صورت شده، تا کنون پژوهشی تطبیقی از مضامین نوستالژی در اشعار شه

شاعر های این دو در اندیشه غم غربت، تواند، نقاط مشترکچنین پژوهشی می نگرفته است و

های سنجشیِ دیگر در ادبیات معاصر ایران و مصر ساز پژوهشو زمینه دهدنشان  معاصر را

 گردد. 

 «نوستالژی». گذری بر مفهوم 3

-ای فرانسوی است که معانی متعدد و اغلب نزدیک به هم برای آن ذکر کرده، واژه1نوستالژی

(. این 0100: 0932اند؛ از جمله میل به بازگشت به خانه و کاشانه و غم غربت )پورافکاری، 

( به معنای درد و algos( به معنای بازگشت و )nosjosیونانی ) یته از دو کلمه، برگرفواژه

شناسی بوده، و در مورد سربازانی ی رواندر اصل، اصطالحی در حوزه و رنج است )همان(



 

 

به کار رفته که بر اثر دور شدن از خانه و خانواده، دچار نوعی افسردگی و بیماری شدند. از 

ها، مخصوصاً علوم انسانی و از جمله ادبیات شده است رد سایر حوزهآن پس، رفته رفته وا

، «غم غربت»توان گفت که نوستالژی یا همان به طور کلی می .(212: 0930زاده، )تقی

ناک خاطراتِ گذشته ها لوده و نوعی یادآوری اندوهاحساسی طبیعی و غریزی در میان انسان

رگاه به حدی برسد که او را نسبت به واقعیت است. این یادآوری خاطرات برای شخص، ه

-مؤلفه (.12: 0936کند )شریفیان، موجود بدبین کند، شخص احساس نوستالژی و دلتنگی می

گرایش برای بازگشت به وطن  -2دلتنگی برای گذشته  -0های اصلی غم غربت عبارتند از: 

به دوران کودکی و  پناه بردن -4 یان خاطرات همراه با افسوس و حسرتب -9و زادگاه 

)عالی  6پناه بردن به آرمانشهر -1آرکائیسم  -6پردازی اسطوره -1آمیز آن حسرت یادکردِ

 .(011: 0931آباد، عباس

هنر  شناسی، تأثیر فراوانی بر ادبیات وهای روانکاوی و رواندر قرن بیستم، متن

 وی را از هم جدا نمود.ی ادبیات و روانکاتوان، حوزهنهادند؛ به نحوی که امروزه نمی

کند و نوستالژی در ادبیات، رفتاری است که معموالً ناخودآگاه در شاعر و نویسنده بروز می

، در همین راستا (.0963: 0916کند )انوشه، شناختی پیدا میاز همین رو، اهمیتی سبک

ی آن، شاعر یا شود که بر پایهای از نگارش اطالق میهای ادبی به شیوهدر بررسی»نوستالژی 

ای را که در نظر دارد یا سرزمینی که یادش را ی خویش، گذشتهنویسنده در سروده یا نوشته

)شریفیان، « کشدکند و به قلم میآمیزانه و دردآلود ترسیم میدر دل دارد، حسرت

کنند )شاملو، تقسیم میی شخصی و اجتماعی نوستالژی را به دو گونه .(61: 0931و0936

ای از زندگی فردی ی نوستالژی شخصی، شاعر یا نویسنده به دوره(؛ بر پایه00: 0911

ی فرد برایش حائز خویش نظر دارد؛ اما در نوستالژی اجتماعی، موقعیت اجتماعیِ ویژه

 اهمیت است.

 

 

 



 

 

 های مشترک غم غربت در شعر شهریار و سید قطبمایه. درون4

 )غم غربت( وطن دوری از. 4-1

 .های زندگی بشری استترین تجربهری از زادگاه و سرزمین مادری، از دردناکتنهایی و دو

ی درماندگی یا اختاللی است که به وسیلهترین مفهوم خود، الح نوستالژی در اصلیطاص

ه یحیدر بابا »ی منظومهشود. جدایی موردِ انتظار یا واقعی از محیطِ خانه و زندگی ایجاد می

ی شوق شاعر در بازگشت به وطن و روستای توان زیباترین جلوهاز شهریار را می« سالم

های نوستالژیک ادبیّات ایران ترین منظومهکه یکی از برجسته». این منظومه خود دانست

گشت به روستا و زادگاهش باز عر در جای جای آن، شوقِ(، شا026: 0933غفوری، « )است

داند که باید روزی به ی وطنش میگشتهگمدر ابیات زیر، خود را یوسف  ؛ از جملهرا دارد

 (2/0100: 0931)شهریار،  بازگردد: آن آغوش

 ن منی گیتردیـــنــحیدربابا، چکدی

 یوردوموزا، یووامیــــزا یئتیردیـــن

 ن ایتیردیـنـیوسفیوی اوشـــاق ایک

 م ده تاپیبسانـجا یعقوب!، ایتمیشسقوْ

 دان قاپیبسانــقوْ واالییب، قورد آغزین

برگشـت آبِ رفته دوباره به / ام آخر به ســوی خویــــشحیدربابا، کشیدی»رجمه: ت

یعقوب پیر من! تو بدان / دکردی ارچه یوسف خود را به کوی خویشگم/ جــوی خویــش

ی منظوم: )ترجمه «دریافتی مرا، و رهاندی ز کــام مــــــرگ/ همّــت ستـــــرگ

 (.016: 0931چی، مشروطه

پسندد و همه چیزِ ی روستا است، فضای پاک و دلنشین آن را میکه زادهشهریار  

ی آن نیز ی پرندگان، بلکه بانگ گاو و گلهروستا، برای او زیبا و دلکش است؛ نه تنها نغمه

 (0/61چنین است: )همان: 

 دلنشین موسیقی دهقانی  بانگ گاو و گله چوپانی



 

 

هُتاف »ی ، در قصیدهزگشت به آنو شوق با سید قطب به وطنش نوستالژیک عشقِ

، به زیباترین وجه و به دور از زادگاهش سرود فرانسیسکوی آمریکادر سان را که آن« روح

 بازگشت به وطنش مصری خود را در شود؛ شاعر در این قصیده، آرزوی دوبارهنمایان می

 دارد:ابراز می

 لِــخَطْرَةٍ فِی رُبَـــاکِ    سِ یَا مِصْرُ شَــوْقٌ                فِی النَّفْ -0

 لِــضَمَّةٍ مِـنْ ثَــرِاکِ                    لِنَفْـــحَـةٍ مِنْ هَـوِاکِ -2

 ـرَی                     مَعَ الرِّفَــاقِ هُـــنِاکِلِلَـیْلَةٍ فِـیِـکِ أُخْ -9

 نِـــی أرِاکِ؟ظَـمْآنُ تَهْتَـفُ رُوحِـی                     مَتَــی تَرَا -4

 (33: 0332)قطب، 

برای در  -2های تو، اشتیاقی در دورنم وجود دارد. ای مصر! برای گذشتن در تپه -0»ترجمه: 

برای شبی دیگر )بودن( در کنار  -9افزا( از عشق تو! آغوش گرفتن خاک تو، و شمیمی )جان

زند: ه است و فریاد میروحم )برای رسیدن به تو( تشن -4تو، همراه با دوستان و رفیقان! 

 «بینی که تو را ببینم؟وقت مرا میچه

وطن و زادگاه نخستین خود را » ی )العودة إلی الریف(،در قصیده شاعرهمچنین  

 و( 260: 0931)معروف و نعمتی، « داندی امید، و مکانی برای رؤیاها و آرزوهایش میگهواره

 : سرایدچنین میاین

 کَ تَحِیَّتِی وَسَـلَامِیـهْبَطَ األحْـلَامِ                    وَطَنِی عَـلَیْدَ الرِّجِاءِ وَمَمَهْ

 (31: 0332قطب، )

 «ی امید و ای منزلگاه رؤیاها؛ ای وطن من! سالم و درود من بر تو باد!ای گهواره»ترجمه: 

 

 احساس غربت درونی. 4-2

ونی شاعر است که وصال یکی از بارزترین مضامین نوستالژی، احساس غربت روحی و در

تواند چنین احساسی را از وی بزداید. شهریار در ابیات زیر فریاد غربت سر هیچ محبوبی نمی

 کند:دهد و تنهایی خود را ناله میمی



 

 

شود روزی صفا با ما هم اما می  آسمان با دیگران صاف است و با ما ابر دارد

 دارد صبر

کآفتاب روشـنم گویی نقــاب از   یی چشــمم غباراز غم غربت گرفت آیینه

 ابر دارد

 (0/016: 0931)شهریار، 

بیند که گیرد که نه دوستی در اطراف خود میاحساس غربت شهریار چنان اوج می 

 اش باشد و نه کسی که او را از گرداب چنین غربتی برهاند:دیدهتسکین بر دلِ زخم

 ه دادرســینه کسـی دارم ن  نه امیدم به جــایی و به کســی

 کس مبادا به روز من یا ربّ  نه به روز فراغــت و نه به شب

 ( 0/060)همان: 

بخشد و ی تنهایی خود، به سازِ خویش جان میی ایرانی در این ورطهشاعر شوریده 

 گردد:کالم میبا او هم

 نه دلسوز و نه همدم دارم امشب  بنال ای نِی که من غم دارم امشب

 (0/31)همان: 

داند که شده می، خود را در این گیتی، فراموش«ی خاموشگله»ی هریار در سرودهش 

 نوشد و هیچ یار و یاوری ندارد:ی دنیا، شراب غم و اندوه را میدر میکده

 تر از منوز گوشه نشینان تو خامــوش تر از منکـس نیسـت در این گوشـــه فراموش

 آغـوش تر از منای گُل به خیال تو هم آغوش و کسی نیستهر کس به خیالی است هم

 تر از مناما که؟ در این میکده غم نوش گون همه آفـــاقنوشد از آن لعل شفــــقمی

 (0/391: همان)

گوید که هر دو در نیز، شهریار خطاب به نیما می« شاعر افسانه»در غزلِ نوستالژیک  

البته غمِ  (.0/004 همان:بگرییم )بانه این جهان، تنها و غریبیم؛ پس غمِ دل را بگو تا غری

 شاعر، غمی است که از سوی خداوند باشد:

 دهد به دلاما چه غم، غمی که خدا می دهد به دلاز غم جدا مشو که غنا می



 

 

 (0/026 همان:)

)معروف و نعمتی، « آکنده از فریاد تنهایی و غربت شاعر است سید قطب نیزشعر » 

یابد که با شاعر همراه گردد و در هریار، دوستی را نمیهمچون ش او نیز .(262: 0931

 :گویدمی« الصدیق المفقود»؛ از همین رو در شعر احساساتش، وی را سهیم گرداند

 ! ثُ الکَثِیرْـیَـانِی البَحْأعْ فَلَقَدْ  صَدِیقْ عَنْ تُمْتَطَعْحَثُو لِی مَا اسْابْ -0

 سَاسِ فَیَّاضُ الشُّعُورْخَالِصُ اإلحْ  قْبٌ رَقِیـعِ لَهُ قَلْلِـصِ الطَّبْمُخْ -2

 (16: 0332)قطب، 

؛ چرا که من از جستجوی جستجو کنیدبه قدرِ توانِ خود، دوستی برای من  -0»ترجمه: 

دوستی پاک که دارای قلبی مهربان و لطیف است؛ احساسی  -2ام! بسیار، خسته شده

 « ای جوشان دارد.مخلصانه و عاطفه

او خود را با  م غربتِ سید قطب همانند شهریار، غمی عرفانی است؛از طرفی نیز، غ 

بیند و در جستجوی کسی است که وی را ی دوستان و یارانش، غریب و تنها میوجود همه

 اش برهاند:از این تنهایی روحی

 رَبُـونْبُ وَاألقْالصَّحْ یَفَّ بِـحَ وَإنْ ةٍبـَأنَا فِـی غُـرْ غَـرِیبٌ أجَـلْ -0

 ونْنُا فـُؤادِی الحَــعَـلَیهِ حَـنَایَ  یوَمَا تَـنطَـوِ سِیـرِیبٌ بِـنَفْغَ -2

ا یَـزَلْ غَـرِیبٌ وَإنْ -9  حَـنِینْ بِیلْوبِ لِقَــضِ القُـلُبِبَعْ  کَـانَ لَمَـّ

 نْـلِصِیمُخْسِی لِلفَ نَـفْا لَـهْوَوَ  مُـعِینْلِلْ تِیا حَاجَـغَرِیبٌ فَـوَ -4

 (69: )همان

غریبم؛ بله! من در غربتم؛ هرچند که دوستان و خویشاوندان در اطرافم  -0 : »ترجمه

غریبم؛  -9با نفس خود و آنچه در درون قلب مهربانم هست، غریب و تنهایم!  -2هستند! 

 «هرچند که همچنان محبت برخی قلبها، قلب مرا در بر گرفته است.

در اشعار سید قطب است.  های خاصّ اسلوبیها و جمالت، از ویژگیتکرار واژه 

تر مفهوم تنهایی و غربت روحیِ شاعر را بهتر و عمیقی )غریب( در آغاز هر بیت، تکرار واژه

ناشی از احساسِ »گوید، غربتی که شاعر در این ابیات از آن سخن می به تصویر کشیده است.



 

 

)أمیری « فی دانستتوان به نوعی آن را غربت فلستنهایی او در این جهانِ هستی است؛ که می

 .(026: 2102و نعمتی، 

 سراید:گونه میو باز در توصیف غم درونی خود، این

 سَی وَتَهُـونْـسَامِ تُـنْدَة األجْوَحْ کَی الوَحَـداتِوَاحِ أنـْدَةُ األرْوَحْ -0

 نْفِرَادِ الرُّوُحِ فِـی وَادِی الشُّجُوکَانْ  ـرِیاتِتَحِـثُّ الذِّکْأیُّ بُؤسِی تَسْ -2

کُونْ وَانزَوَتْ «وَهَاتْ خُذْ» تَنَاسَتْ إنَّ رُوحِی قَدْ -9  فِی عَالَمٍ جَـمِّ السُـّ

 (93: 0332)قطب،

تنهایی ارواح، بدترین نوع تنهایی است؛ چرا که تنهایی اجسام، فراموش  -0»ترجمه: 

کدام اندوه من، خاطرات را همچون تنهایی روح در وادیِ  -2خواهد شد و آسان است. 

روح من، قانون )بگیر و بده( را فراموش کرده و در دنیایی سراسر  -9انگیزاند؟! اندوه، برمی

 «سکون و تنهایی، منزوی شده است.

 

  فراق معشوق غمِ. 4-3

های رنگارنگ، ها است که همواره با جلوهعشق و دلدادگی، ویژگی خاصّ دنیای انسان

این پدیده به عنوانِ  پذیر کرده است.می تحمّلنامکرّر و دلنشین خود، رنج حیات را برای آد

 ترین عامل تحریکِ عواطفِ انسان معاصر، عامل دلتنگی و حسرت دو شاعر گشته است.مهم

آن دو در  ی بیان احساس دو شاعر است.غزل شهریار و سید قطب، زبانِ دل و وسیله

-بلکه غالباً با نگاهی حسرت اندیشند؛تر به لذّت بردن از زمانِ حال میهای خود، کمعاشقانه

-بار به روزگار شیرین وصال در گذشته نگریسته و یا از جدایی و نبود معشوق در آینده، بیم

ناک هستند. اشتیاق و آرزوی دو شاعر برای بازگشتِ ایام وصال و روزهای خوشِ گذشته، 

-شان پدید میدر کنارِ ناممکن بودن این امید و آرزو، دلتنگی و حسرتی ژرف را در اشعار

 آورد.

ی معشوقند؛ شهریار از انتظار بازگشت دوباره در همه حال، در شهریار و سید قطب  

 گوید:کند و میدوریِ معشوق خویش شکوه می



 

 

 باز آی بعد از این همه چشم انتظاریم  تا کی در انتظار گذاری به زاریم

 (0/016: 0931)شهریار، 

ی تابان، از نیامدن او ودن معشوق خود به ستارهبا تشبیه نم نیز« انتظار»در شعرِ  

 دارد:گونه بیان میکند و حسرت انتظار خود را اینشکوه می

 ی شب هجران نیامدیباز آی سپیده ی تابان نیامـدیباز امشب ای ستاره

 ی حندان نیامدیافسوس ای شکوفه شمعم شکفته بود که خندد به روی تو

 ی زندان نیامدیباز امشب از دریچه ، چـرازندانی تــو بودم و مهتاب من

 (0/931: همان)

گوید؛ انتظاری که هر سید قطب نیز از انتظار خود برای دیدار با محبوب سخن می 

 سازد:گر میزمانی ادامه دارد و شوق و رغبتِ شاعر را جلوه

 لقِ وَفِی الغُرُوبِ وَفِی الزَّوَا  فِی الشُّـرُو تِظَارِکِأَنَا بِانْ -0

 لَ اللَّآلِیعَـةً مِثْحُــو طَلْ   حِینَ أَصـ تِظَارِکِأَنَا بِانْ -2

 لَ الخَیَـالِفُـو طَائِفَـاً مِثْ   ـحِینَ أَغْ تِظَارِکِأَنَا بِانْ -9

 (033: 0332)قطب، 

ی زوال خورشید، در انتظارت هستم. من در هنگامِ طلوع و غروب و در لحظه -0»ترجمه: 

من آن هنگام  -9 شوم، در انتظارت هستم.همچون مرواریدها بیدار می من آن هنگام که -2

 «روم، در انتظارت هستم.که همچون خیال، سرگردان به خواب می

های معشوق، هر دو شاعر، رضایت محبوب را وفاییی بیالبته با وجود همه 

 :خواهانند

 ا که ذلّت منتو خواه عزّت من خواه ی     ضای خاطر من در رضای خاطرِ توستر

 (0/219 :0931 )شهریار،

 الِ !ــا قَانِعٌ فی کُلِّ حَــأنَ  رِیــضُی إِذَن أَو فَاحْــغِیبِ

 (033: 0332)قطب، 

 «پنهان شو و یا حضور پیدا کن! در هر حال من به آن قانع هستم.»ترجمه: 



 

 

در زندگی خود دچار شکست عشقی و عاطفی شدند  سراینده هر دو از سویی دیگر،

ها گردید که در دوه نوستالژیک در وجود آنهمین امر، موجب بروز احساس غم و ان و

ی آخرین خاطره»ی از جمله اینکه شهریار در قصیده آنها نیز انعکاس یافت. هایعاشقانه

 گوید:اش سخن می، از روزهای خوشِ عاشقی خود و شکست عاطفی«آبادبهجت

 انتظاری آخرین کز آخـرین دیدار یـــار انتظارچشماست و مننیمهآباداست و شببهجت

ورنه بگذشته است کار از کار بختِ          گر بیاید بهر تودیـع و وداع آخـــری اســت

 نابکار

  (0/109: 0931)شهریار، 

 گوید:می اش در عشق سخن گفته ونیز از ناکامی سید قطب

 نَابَیْوَاکُ قَلْاألَشْ مَتْأَدْ قَدْ نَعَمْ -0

 نَایَـا طَرِیقَیْهَذِه الدُّنْ وَسَدَّتْ -2

 نَا ؟نَ مَاضِی حُبِّنَا أَیْأَیْ وَلَکِنْ -9

 (31-36: 0332)قطب، 

و این دنیا، راه )عشق( را بر  -2آری! خارها، قلب ما دو را زخمی نموده است!  -0»ترجمه: 

 «ی عشق ما؟ کجا رفت؟!ولی کجا رفت گذشته -9ما بسته است! 

 

  بازگشت به دوران کودکی حسرت. 4-4

یابیم که حسرت نویسنده یا شاعر را بر امور گوناگون های بسیاری را مینمونه در آثار ادبی

های عاشقانه و یاد آوری شور و شوق این زمینه، بازگشت به دوران کودکیدهد. در نشان می

امّا زمینه ساز نوعی دلتنگی و افسوس در در آن دوران، اگرچه به ظاهر دلنشین و زیباست؛ 

وجود آدمی است. بدیهی است که بازتاب چنین حالتی در نزد شاعران، می تواند به عنوانِ 

در آن بازگشت به دوران خوش  های رمانتیک غم قلمداد گردد؛ نمودی کهنمودی از جلوه

 ای از غم و ماتملهبا حسرتی تلخ هم آغوش می گردد و زیبایی آن دوران را در ها کودکی

چنان تأثیرِ جادویی و »در این میان، خاطرات دورانِ کودکی برای شهریار،  برد.فرو می



 

 

جاودانه در روح شاعر گذارده بود که او در ادوار بعدی حیات خویش نیز هیچگاه نتوانست 

ی نظومهدر م شهریار (041: 0932نیا، )صدری« ی آن روزگاران برکنار بمانداز تأثیر پرجذبه

کنج عافیت و تسلّی خاطرِ عاشقِ شاعر برشمرد که در فرار »که باید آن را « حیدر بابایه سالم»

هدف خود را از (، 94: 0931)ثروت، « ی امن دوران کودکی استبه گوشه ،از وضع موجود

ی روزهای خوشِ کودکی و آسودن در کنار آن، بازگشت دوباره« حیدربابا»آمدن به سوی کوه 

(2/0163: 0931)شهریار،  داند:می  

 خالیامحیدربابا، گلدیــم سنـــی یوْ

 بیر ده یاتام قوجاغوندا، یوُخالیـــام

 عمری قووام، بلکه بوردا حاقالیـــام

 م: بیزه گلســــن بیر!اوشاقلیغـا دئیه

 آیدین گونلر، آغالر اوزه گولسن بیر!

گیرم / آمدم، کنم برِ تو خواب راحتـــی باز/ حیدر بابا، به شوق سالم و زیارتـــی»ترجمه: 

های تر خندد به گونه/ شاید که عهد کودکـــی آید سراغ ما/ مگر ز توسن این عمر سبقتــی

 (.011: 0931چی، ی منظوم: مشروطه)ترجمه« از اشک داغ ما

ای دیگر از آرزویِ بازگشت به دوران ، نمونه«در جستجوی پدر»ی همچنین در قطعه 

توان در نزد شهریار یافت؛ این شعر، حکایتِ شاعری اندوهناک است که پس از ا میکودکی ر

ی خاطرات گردد، تا با یادآوری دوبارهاش باز میی پدریهای دراز، دوباره به خانهسال

 دوران کودکی، دردهای دل خود را تسکین داده و آرامشی یابد:

 فته مچ دستِ پسرم رادر مُشت گر ـه بیرون زدم از دردلتنگِ غروبی خف

 تسکین دهم آالم دل جانِ پسرم را رفتم که به کوی پدر و مسکن مألوف

 تکرار کنم درس سنین صغـــرم را  به سر راه همان خانه و مکتبگفتم 

 (2/316)همان: 

جوانی، آالمی  کودکی سید قطب نیز همانند شهریار، با پناه بردن به گذشته و یاد ایام

دهد. خاطراتِ شیرین سالیانِ دراز، خاطرِ او را افسرده است، تسکین می را که پس از گذشتِ



 

 

آمیز او به آن دوران، همانند پرتوی از روشنی در شاعر از شور و شوق جوانی و نگاه حزن

زند؛ اینجاست که شاعر با او را با سکوتی عجیب فریاد می کند و تنهاییذهنش نورافشانی می

 نماید:   گونه بر زبان جاری میبه آن دوران را این حسرتی تلخ، آرزوی بازگشت

غَر                 فَتَشْسِی عَـهْتَراءَی لِنَفْ -0  دِ الصِّغَرسِی لِعَـهْتَاقُ نَفْدُ الصِـّ

 دِ الصَّفَاءِ القَلیلِ الکَدَرعَهْالحُـبُورِ                   وَدِ عَهْدِ الرِّضَاء وَلِعَهْ -2

 روبَ الفُؤادِ قَـرِیرَ النَّظَرـحُو عَـلَی مَا أشَا                  ءُ طَأصْأنَامُ وَ -9

 (19: 0332)قطب، 

 -2دوران کودکی در برابرم نمایان شد، پس درونم به آن دوران مشتاق گردید.  -0» ترجمه:

گونه برای آن دوران خشنودی؛ و دوران عطا و بخشش؛ و دوران پاکی و صفا و بدون هیچ

 «شدم.خوابیدم و بیدار میی خود، میبا شادمانی و چابکی، به میل و اراده -9  تیرگی!

دوران کودکی در نگاه سید قطب، روشن و فرخنده است؛ اما دوران پیری، تیره و  

 ناخجسته:

 ـدَ الکِبَردَ الصِّغَر                     ألَا یَا لَحَـا اهللُ عَـهْألَا یَا رَعَی اهللُ عَهْ -0

 دٌ صَبُوحٌ أغَـرُّ                      وَهَـذَا عَبُـوسٌ ظَـلُومٌ قَتِرفَذَلِکَ عَهْ -2

 (19)همان: 

چرا که  -2خداوند دوران کودکی را زنده بدارد! و دوران پیری را زشت نماید!  -0»ترجمه: 

 «کودکی، دورانی روشن و فرخنده است! و پیری، دورانی تیره و ناخجسته و تاریک است.

و آن را دورانی باشکوه و زیبا گوید از روزهای خوشِ کودکی سخن می قطب  سید 

 داند:از زندگی خود می

 رْـغَالصِّ امِیَّأَ ضُعْبَ نَ مِنِّیأَیْ  یمُسِالوَ دُهْعَالْ کَلِی ذَنِّمِ نَیْأَ -0

 (11)همان: 

 «فت؟!ام به کجا رآن دوران زیبا و آن قسمتی از روزهای کودکی -0»ترجمه: 

 

 



 

 

 )اندوه هبوط( شهرآرمان فرار به سوی. 4-5

 ترین حسرتِ نوستالژیک در روح جمعیِ بشرشدن آدم )ع( از بهشت، قدیمی هبوط و رانده

کنند که دنیا فرض می« غریبستانِ»خود را همچون تبعیدی در این ها است؛ تا آنجا که انسان

برخی شاعران در خود باز گردند. از این رو باید روزی به آن عالمِ معنا و معصومیّت نخستین 

و مورد مطلوب خویش هستند. این  سفرهای رؤیایی خود، در آرزوی یافتن محیطی زیبا

شده، اغلب با جستجو برای آنچه گم شده و از کف رفته، همراه فردوس گم»نوستالژی برای 

و  دور شده استکند که از اصلِ خود شاعر احساس می .(039: 0930)سید حسینی، « است

در این  ،ی پدریِ واقعیشروح که جایگاه معنویت در انسان است، به دور از خانه و کاشانه»

شهر شهریار، دوران ما قبل از . آرمان(090: 0939و لووی،  یر)سه« کنددنیا زندگی می

بهشت »دلزده از این جهنّم تمدن جدید، پیوسته خواهانِ بازگشت به »مدرنیسم است؛ او 

، زیباترین ندای شهریار برای «بهشت گمشده»شعر ( 042: 0932نیا، )صدری« است« هانّتس

یابد که هیچ لطف و رسیدن به بهشت رؤیایی خویش است؛ شاعر خود را در مکانی می

 صفایی در آن نیست و همه جای آن را غم و اندوه فرا گرفته است:

 اده که لُطفـــی به زندگانی نیستچه روی د/  شبی ز شمع شبستان خویــش پرسیــــدم

همه غم است و یکی شوق و شادمانی /  است در اختر نه شور در مهتابنه چشمکی

 نیست

 درخت را هوس رقص و گُلفشـــانی نیست انگیز/وزد آن بادهــــای شـــوقدگر نمی

 (0163-2/0161: 0931)شهریار، 

-اش را بیان میبهشت گمشدهشهریار در ادامه، غم دوری سرزمین رؤیایی خود و  

 دارد:

 که کوی عشق و محبّت بدان نشانی نیست  یابمبهشت گمشده خود دگر نمی

 (2/0163)همان: 



 

 

؛ از او ی خویش استشدهسید قطب نیز به سانِ شهریار، به دنبال بهشتِ خیالی و گم 

ی سوزناک هااز سرگردانی خود در بیابان)بهشت گمشده(، « الجنة الضائعة»ی در قصیده

 :خواندی خویش را به فریاد میدهد و آرمانشهر گمشدهغربت ناله سر می

 ـیَاءَکَ العَاطِرَهْتُ أفْوَغَادَرْ تُکَ یَا جَنَّـتِی السَّاحِـرَهْفَقَدْ -0

 فَحُنِی کَاللَّظَـی الهَاجِرَهْوَتَلْ ـفِراتُتُ تُشَـرِّدُنِی المُقْوَهِمْ -2

 (039: 0332)قطب، 

و  -2های معطر تو را ترک نمودم. ای بهشت جادوگر من! تو را گم کردم و سایه -»ترجمه: 

ها مرا آواره ساختند و همچون گرمای شدید نیمروز، )روح( که بیابانسرگردان شدم، در حالی

  «سوزانند.مرا می
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شهریار در  است.ی نوستالژیک در شعر شهریار و سید قطب یادِ مرگ، یکی دیگر از زمینه

 گوید:، به یاد مرگ افتاده و یا رویکردی زاهدانه به دنیا می«مسافر دنیا»شعر 

ی خوابید و ــی دنیا شبدر مسافرخانهخفت و خواب دید و رفت / اهل دنیا چون مسافر 

 رفت

 همرهان بستند بـار و کاروان کوچید و رفتپیر غافــل سر به غوغای رحیـــل /  گو برآ ای

 چال لحد خواهی بسر غلتید و رفتدر سیهها / ی تابوتـــر از تختهباشــی یا گُهـسنگ 

 (346: 0910)شهریار، 

ی )السرّ چنین توجهی به مرگ، در اشعار سید قطب نیز نمایان است؛ وی در قصیده 

-مرگ را پدیده کند وأو الشاعر فی وادی الموتی(، به ماجرای رفتن خود به قبرستان اشاره می

-در مقدمه ها در برابر آن، خاضع و تسلیم هستند؛ ویی انسانداند که همهانگیز میای هراس

 گوید:ی آن می

ارِی خِلَالَ المَقَابِـرِ -0  نَاتِ عَابِـرُ؟قَةِ رُوحٍ فی الدُّجْکَخَفْ  مَنِ الطَّارِقُ السَـّ

 هَـامُ فی کُلِّ خَاطِــرِ؟األوْ تُقَلِّبُهُ  شَةِ الدُّجَیعُورُ فی وَحْمَنِ الوَجِلُ المَذْ -2



 

 

لُ فی تِلْ -9  سِ المُحَاذِرِ؟سٍ کَهَمْطُرُ فی هَمْوَیَخْ  ــوَهُکَ الدَّیَاجِیرِ خَطْیُنقِـّ

 ؟رِـاجِیَالدَّ نَیْبَ اقِفَّالخَ هِبِلْی قَوَسِ  مَةٍلُّ نَأْـحَولِهِ کُ مِنْ تْـسَکَنَ وَقَدْ -4

 ؟رِادِقَوَ سٍـکْنِ لُّو کُنُعْیَی، فَشَغْتَ   ةٌعَوْرَ تُوْالمَ، وَتِوْالمَ عُوْرَ اهُشَّغَوَ -1

 (12: 2102)قطب، 

ها؟ رود؛ همچون گذرِ روح در تاریکیآن کیست که شبانه در میان قبرها راه می -0»ترجمه: 

ها، ترسان و بیمناک است؛ و هر لحظه، وهم و گمان او را کیست که در وحشت تاریکی -2

دارد؛ و همچون پچ پچِ ها برمیهایش را در آن تاریکیکیست که گام -9کند؟ دگرگون می

در حالی که هر صدایی در  -4فرد ترسیده، به آرامی حرف زدن، در حال رفتن است؟ 

او مرگ  و ترس از -1ها! ی او در میان آن تاریکیاطرافش ساکت شده است؛ جز قلبِ تپنده

گیرد و هر انسانِ ضعیف و ت که همه را فرا میای اس؛ و مرگ، واهمهرا در برگرفته است

  «توانایی در برابر آن تسلیم هستند.
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یکی از نکات قابل توجه در اشعار شهریار و سید قطب، انعکاس غم و اندوه نوستالژیک دو 

ی حاالتِ دهندهی آن، بازتابهاپدیده؛ بدین معنا که طبیعت و شاعر بر عناصر طبیعی است

شهریار و سید قطب، تمایل فراوانی به کاربرد عناصر طبیعت در کالم  شاعر است. درونی

گرایانه از آن و همدلی با دهند و توصیف آنها از طبیعت، همراه با ادراک درونخود نشان می

آرایی و نمودِ عناصر نهتوان به روشنی، صح. در اشعار شهریار میهای طبیعی استپدیده

ی ای زیبا بر سراپردهطبیعت را به نظاره نشست. او احساس غم غربت خود را به گونه

 تر به مخاطبانش ارائه دهد:طبیعت نیز نمایان ساخته، تا احساس نوستالژیی خود را ملموس

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

 خوش ضربه گرفته با سرانگشت  ی الوانهـــارگبار به شیشه

 کشــتهی شعله کشیده باد می   تصویر چراغِ پشـتِ شیشه

 هم شوق به دل مرا و هم بیم



 

 

 ریختبر دامنِ سبزه اشک می آن ابــر تنـک به یاد دریـــا

 ی ژاله چون در آویختآویزه ی گُلی گوش شاخــهبر الله

 سرایی انگیخــتبلبل به غزل لبخند گل عفیف و خامــوش

 من بی تو دلم گرفته چون ابر

 (110-0/111 :0931 )شهریار،

گونه نشان ، احساسِ غم غربت خود را در قالب توصیف یک گل پژمرده، ایننیز سید قطب

 دهد:می

ـتِ المُحْکَالْ وَبَـدَتْ  رَتُـهَانُضْ وَذَوَتْ تَوَلَّـتْ قَدْ -0  تَضِرِمَیِـّ

 ضَ الخَوَرِفِ وَغَمْحَـةَ الضَّعْفَتْ  مِضُهَاتَغْ أوْ فَـانَتَـحُ األجْتَفْ -2

 رِــوَ لِی بِالذِّکْفَیُعِیـدُ الشَّجْ  عِمُنِـییُفْ یَزَلْ وَشَـذَاهَا لَمْ -9

 (221: 0332)قطب، 

ی مرگ گردید. خرّمی و طراوت آن رفت و سپری شد؛ و چون فردی در آستانه -0»ترجمه: 

و بوی آن گُل،  -9کند. التی از سستی و ضعف، باز و بسته میهای چشمانش را با حپلک -2

 «گرداند.دارد و مرا با یادآوری گذشته، دچار اندوه میهمچنان مرا به تحریک وا می

را  شود و آسمان و زمینناصر آسمانی پدیدار میاین اندوهِ نوستالژیک، این بار بر ع 

 گیرد:دربر می

 ! ادِوَّــالعُ ةِلَـقْثِبِ اتٌمَرِبَ  ضَیضَ، مَرْرْوَکَأنَّ السَّمَـاءَ وَاألَ -0

 ادِمَرَ نْمِ ةٍحَفْصَا کَهَیْرَاظِنَ  یـشِّغَتُ اءِمَفی السَّ بَحْی السُّرَتَوَ -2

 ادِدَـالحِبِ تْلَبَرْسَتَ والًکُثَ  نِزْالحُ نَمِ یمِظِکَالْکَ ضَرْی األَرَتَوَ -9

 (293: 0332)قطب، 

اند. کنندگان، خسته شدهآسمان و زمین بیمارند؛ و از فراوانی عیادت و گویی که -0»ترجمه: 

ای از خاکستر، پوشانده بینی که دیدگانِ خود را همچون صفحهو ابرها را در آسمان می -2

بینی که از اندوه، همچون فردی است که خشم خود را فرو برده و زمین را می -9است. 

  «که لباس ماتم پوشیده است. ای استاست؛ و چون زنِ فرزند مرده



 

 

شب با تاریکی و آرامشِ مطلوبش، همواره با استقبالِ اهلِ درد که فارغ از دیگران از » 

( این 093: 0931)غیبی و پورمحمود، « ی محبّت دوست سرمستند، مواجه شده استپیمانه

که موجِ اندوه  ای در شعر شهریار و سید قطب دارد و آن هنگامی طبیعی، جایگاهِ ویژهپدیده

 کنند:شود، شب را یاد کرده و غمِ خویش را با او نجوا میو غربت روحی بر شاعر چیره می

 ی راز و نیازتبا اشکِ غم و زمزمه  ها منم و چشمک محزون ثریّاشب

 (0/010: 0931)شهریار، 

 سُکُونْ وْحِ هُدُوءاً أَعَلَّ فی الصُّبْ  یـتَنِجَیْأَشْ دْـلُ فَقَـیَا لَیْ مُرْ -0

 ینْنِوحَی َوَـکْشَوَ اةًـوَمُنَاجَ  واً وَأَسَیـکَ لَشَجْـإنَّ لی فِی -2

 (299: 0332)قطب، 

دم، آرامش و ای شب بگذر! چرا که مرا دچار اندوه نمودی! شاید در سپیده -0»ترجمه: 

 «در وجودِ تو، اندوه و غم، و مناجات و شکایت و شوقی برای من است. -2سکونی باشد. 
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های متعالی نادیده انگاشته شده و نوعی سرخوردگی را ی معاصر، بسیاری از ارزشدر دوره

شهریار و سید قطب، هر دو از محیط پیرامون خود و به  برای روشنفکران سبب شده است.

های ها و آرمانارزش کنند کهای زندگی میدر جامعه مند هستند؛ زیراویژه از مردم زمانه، گله

بینند. فکر و دارای احساسی مشترک با خود نمیرا هم واالی آن، نادیده انگاشته است و مردم

کنند و در پیِ دوای شهریار از مردمانی شکوه دارد که مفهوم واقعی هنر را درک نمی

 دردمندی نیستند:

 شــود پیداشهریـارا نمی زین هنر دوست مردم شیـدا

 مرد باشد به درد ما برسد که حال ما پرسداهل دردی 

 دست ما گیرد و بلند کند فکر درمــان دردمنــد کند

 دـــادبیّات را حیات ده  از نوکری نجات دهدجانم 

 (2/416: 0931)شهریار، 



 

 

-دهند و شعر را یاوهدر نگاه شهریار، مردم روزگار به شعر و شاعری اهمیّت نمی 

اش را د که نباید اهتمامی به آن نشان داد و یا سخن گویندهداننسرایی و سخنان پوچی می

 گوید:پذیرفت! در این باره می

 در کفِ شاعــر گدا کشگــول  شعر گشته است صورت یک پول

 خوانندحکم چون یاوه شد نمی  داننـــدشعر در حکــمِ یاوه می

 شعر یا حُکـم حاکـــم معزول  شود مقبــولحرف شاعــر نمی

 (0/413 :)همان

شود. او احساس نیز در شعر سید قطب دیده میهنر و کماز مردم بی مندیچنین گله 

است که آنان، کند و معتقد ی عشق و عاشقی اشاره میبه تفاوت نگاه خود با دیگران به مقوله

دانند که در بر لباس زناکاران پوشیده است و سخن گفتن از عشقی پاک و میگناهی  عشق را

 گوید:در این باره می الی شاعرانه در نزد آنان نیست! ویی، جز وهم و خیآسمان

 خَیَالِ الشُّعَـرَاءْ حَسَبَوهُ مِنْ  سِیَّاً نَقِیَّاًتُ الحُـبَّ قُدْذَکَرْ إنْ -0

 وَاهُ السَّمَاءْضَ وَمَأْبِطُ األرْیَهْ  رِکُـهُ رُوحَــاً خَفِیَّاًإنَّنی أُدْ -2

اًهُ إثْغُونَـیَبْ وَهُمْ -9  !وابِ البِغَـاءْتَـدَی فی أثْیُرْ  مــاً فَرِیَـّ

 ( 41: 0332)قطب، 

-اگر از عشقی پاک و قدسی سخن گویم، آن را از وهم و خیال شاعران می -0»ترجمه: 

کند؛ ولی حال آنکه من عشق را روحی پنهان یافتم که در زمین هبوط می -2پندارند! 

-دانند که بر جامهو بهتانی می ی که آنان، عشق را گناهدر حال -9جایگاهش در آسمان است. 

 «های زناکاران پوشانده شده است!

مند است که مفهوم زیبایی را درک نکرده و از حقیقتِ راز شاعر از مردمانی گله 

اند و وجودشان از هرگونه خبرند؛ کسانی که به مفهوم واقعیِ زندگی پی نبردههستی بی

 است: ای تهیاحساس و عاطفه

 جَهِلُـوا سِـرَّ الوُجُـودْ قَدْ إنَّهُمْ  نَی الجَمَــالِرِفُوا مَعْیَعْ لَمْ إنَّهُمْ -0

 ـثُ شَاءُوا وَغُـدوَّاًوَرَوَاحـاً حَیْ  ـشَ طَعَامـاً وَشَرَاباًفَهِمُوا العَیْ -2



 

 

 سَ السُّمُوَّاــهِمُ النَّفْشُعُورٍ یُلْ مِنْ  خَرَاباً فِ مَازَالَتْفُسٌ کَالکَهْأَنْ -9

 (49)همان: 

زندگی  -2خبرند! دانند و از راز وجود و سرّ هستی بیآنان معنای زیبایی را نمی -0»ترجمه: 

هایی همچون نفس -9! اندفهم کرده ، و آمد و شدِ دلخواه خودرا تنها در خوردن و آشامیدن

 «اب و ویرانند!کند، خرغار، که از احساسی که بلندی و رفعت را به آدمی الهام می

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

 توان در موارد زیر خالصه نمود:را می نتائجی که در این مقاله جاصل گردید

درد سوزانِ دوری از وطن و اشتیاق برای  ح نوستالژی، بیش از هر چیز، مفهومِاصطال -

فعالیّت ضمیرِ شناسانه از ادبیات، تأثیر این نقدِ روان کند.از دست رفته را تداعی می چیزهایِ

-ناخودآگاه نویسنده و شاعر، در طول کارِ آفرینش هنری را مورد بررسی و مطالعه قرار می

-که دارای اندیشه محمد حسین شهریار و سید قطب، دو شاعر معاصر ایرانی و مصری دهد.

، به دلیل احساس غربت روحی و تنهایی درونی و نیز در پیِ گریز از های رمانتیکی هستند

د و برای یافتن آرامش، به آورنت موجود، پیوسته به یادبودهای گذشته روی میوضعی

کنند؛ از همین رو، اشعار این دو سراینده، به یک ی خود رجوع میمبهم در گذشته خاطراتی

عمیق و منزوی سوق داده شده است و فضایی سرشار از دلتنگی و غم را به تصویر  نوستالژی

 اند.کشیده

با اندوه تمام، خاطرات تلخ و شیرین ایام گذشته را با نگاه رمانتیکی خود به  هر دو شاعر -

و یادآوری خاطرات آن،  این رهگذر، بازگشت به دوران کودکیاند که در سرایش در آورده



 

 

-میهای این دو شاعر نیز تنگی در سرودهساز نوعی دلاگرچه دلنشین و زیباست؛ امّا زمینه

 .باشد

، نیست به سببِ دوری از خویشان و دوستانتنها  شهریار و سید قطب، احساس تنهایی -

، خود را از «مرغِ باغ ملکوت»ای که دو شاعر، چونان بلکه نوعی غربت عرفانی است؛ به گونه

  کشند.دانند و تنهاییِ خود را از این قفس دنیوی فریاد میین عالمِ خاکی نمیا

ها و نبودن ده، غمِ از دست رفتن ارزشیادآوری مرگ، حسرت دوری از بهشت گمش -

های شهریار و سید عاطفه و احساس در جامعه، از دیگر موارد مشترک نوستالژی در سروده

 قطب است.

 

 

 

 

 

 

 هاشتپی نو

                                                             
 مقدّم( ی هادی نظری. ترجمهادبیات تطبیقیش(. 0939ندا. طه. )ن.ک. به ) - 0

م( در تبریز و در 0311ش )مطابق با 0231هجت تبریزی، متخلّص به شهریار، در سال . سید محمد حسین ب 2

اشـعار  »ای متدین به دنیا آمد. او عالوه بر زبان عربی، با زبان و ادبیات فرانسوی نیز آشنا بود و حتی خانواده

ی رمـانتیکی را  هـا (. شـهریار زیبـاترین مضـمون   3: 0914زاده، )علـی « بسیاری از فرانسه نیز ترجمـه نمـود  

، «حیدر بابا یه سالم»ی ( منظمومه692: 0914زاده، )علی« داردی فخیم کالسیسم بیان میدر جامه»هنرمندانه، 

ش در 0961مشهورترین شعرِ شهریار است که آن را به زبان ترکی سرود. این شاعر تبریزی سرانجام در سال 

 تهران درگذست. 

، از «موشـه »در روسـتای   م در0316ل قبل از تولد شهریار، یعنی در سال سید قطب ابراهیم موشه، یک سا.  9

، موفق به گرفتن مدرک کارشناسی در ادبیات عرب شد. 0399مصر به دنیا آمد. در سال « اسیوط»توابعِ استانِ 

اخـوان  »، بـه جمعیّـت   0319حدود شش سال در وزارت معارف مصر، به تـدریس مشـغول شـد. در سـال     

ق شد و تا پایان عمر خود در این حزب باقی ماند. به دلیل اتهام کودتا علیـه رئـیس جمهـور    ملح« المسلمین



 

 

                                                                                                                                                                    

، حکم اعدام او صادر گردیـد و بـه   0366مصر، جمال عبدالناصر، چندین بار زندانی شد و سرانجام در سال 

دبی و مخصوصاً از عمق وجود، با آثار ا» ( سید قطب،01-01: 0330شهادت رسید. )نک: عبدالفتّاح الخالدی،

«. سـازد تـا بـه اسـرار آن پـی ببـرد      شعر همزیستی دارد، به طوری که در تذوق متن، خود را در آن ذوب می

این به دلیل تأثیرپـذیری وی   او همانند شهریار، شاعری رمانتیک است و( 11: 0931وش، )پروینی و چراغی

( هرچند 49ق: 0490بود؛ )سرباز،  «آپولو»ی ه، و نیز از مدرس«عقاد»و به ویژه شخصیت  «دیوان»ی از مدرسه

مشترک است. )الدسـوقی،   «آپولو»ی ها و نظرات شاعران مدرسههای شعری وی، با گرایشکه بیشتر ویژگی

0310 :913-311) 
4  .parnasism 

1  .nostalgia  
، آزردگـی از محـیط   . برخی از مضامین نوستالژی با رمانتیسم مشترک است؛ بدین معنا که در هر دو دیدگاه6

ی مشترک میـان رمانتیسـم و   های دیگر قابل مشاهده است و این همان محدودهپیرامون و فرار به سوی زمان

هـای پـیشِ رو،   در پرتو نگرش رمانتیسم، سیر در آرمان»نوستالژی است. ولی تفاوت آن دو در این است که 

س نوستالژیک، مرور خاطرات پیشین، موجب رفت از ناخرسندی کنونی است؛ و در پرتو احساموجب برون

 ( 014: 0931نیا و عباسی، )طاهری« گرددرفت میآن برون
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