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Homelessness or nostalgia is one of the most used words in literature, which in Persian is 

equivalent to longing and returning to the past. The feeling of loneliness, helplessness, and 

dissatisfaction with the state of society are among its most important components. Due to 

the similar political-social conditions of the 20th century in Iran and Iraq, there are common 

themes between their literary themes. Mohammed Ridha Shabibi and Mirzadeh Eshghi; The 

two prominent poets of Iran and Iraq have many common themes in the field of nostalgic 

literature. In the present article, relying on the descriptive-analytical method and the 

American comparative school, first the main themes of nostalgia literature were extracted, 

then some results were obtained by comparing them: When both poets see the realization of 

society's values as impossible due to the absence of friends, they suffer from failure and 

death thoughts, and feel homesickness. From their point of view, returning to the historical 

past and the ideal society is the key to restoring the country's identity. Unlike Shabibi, Eshgi 

hopes for a tomorrow when peace and friendship will cover everywhere and the Cruelty and 

hypocrisy will be dismantled. 
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 ی عشقیدر شعر محمدرضا شبیبی و میرزاده غربت غمتطبیقی  ۀمقایس

   1پوردانا طالب

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یو علوم انسان اتيدانشکده ادب ،یعرب اتيزبان و ادب گروه. 1
d.talebpour@ut.ac.ir 

 
 مقدمه .1

  چکیده عات مقالهاطال

 مقالة پژوهشینوع مقاله: 

 

 

 27/08/1399 :افتیدر خیتار

 11/05/1400: بازنگری خیتار

 16/05/1400: رشیپذ خیتار

 10/11/1401: انتشار خیتار

 

 

 

 

 

 

  ها:واژهکلید

 یرزادهیم ،یبیمحمدرضا شب

 سم،یآرکائ ،ینوستالژ ،یعشق

 ییگراآرمان

و بازگشت به گذشته است.  یمعادل، دلتنگ یاست که در فارس اتیپرکاربرد ادب یهاژهاز وا یکی ینوستالژ ایغم غربت 

 یاسیمشابه س طیشرا لیآن هستند. به دل یهامؤلفه نیجامعه، از مهمتر تیاز وضع یتینارضا ،یناتوان ،ییاحساس تنها

آنها وجود دارد. محمدرضا  یباد نیمضام انیم یمشترک یهاهیامو عراق، بن رانیدر کشور ا ستمیقرن ب اجتماعی –

 کینوستالژ اتیادب ةنیدر زم یفراوان یهمسو یهاهیماو عراق، از بن رانیا یهدو شاعر برجست ؛یعشق رزادةیو م یبیشب

 یهاهیمابن اجابتدا به استخر کا،یآمر یقیو مکتب تطب یلتحلی – یفیبر روش توص هیبرخوردارند. در مقالة حاضر، با تک

جامعه  یهاتحقق ارزش یحاصل شد: هر دو شاعر وقت جینتا یآنها برخ سةیپرداخته شد، سپس با مقا یلژنوستا اتیادب

. از دهدیشده و غم غربت به آنها دست م یشیاندو مرگ یدچار ناکام نند،یبیناممکن م ق،ینبود همراهان رف لیرا به دل

به  یبیبرخالف شب یکشور است. عشق تیهو یابیازرمز ب ،یو جامعة آرمان یخیارآنها بازگشت به گذشتة ت دگاهید

 شود. دهیو بساط ظلم و نفاق برچ ردیگیهمه جا را فرا م یاست که صلح و دوست دواریام ییفردا

 .1198-1172, 1401, 2, 27معاصر جهان اتی. پژوهش ادب" یعشق رزادةیو م یبیغم غربت در شعر محمدرضا شب یقیتطب سةیمقا"طالب پور دانا. : استناد

DOI: http//doi.org/  10.22059/jor.2021.313576.2075 
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. است مؤثر غربت حس ایجاد در هاانسان زندگی وضع کال و اجتماعی سیاسی، اوضاع
 و اجتماعی سیاسی، تاریخی، ناخوشایند شرایط تأثیر تحت دیرباز از عرب و ایرانی شاعران
 خود عرش با را غریبی احساس و اندکرده پیدا تمایل بدبینی و حسرت هایمایه به شخصی

 . انددرآمیخته
به طور کلی، هر گاه فرد در ذهن خود به گذشته، رجوع کند و با مرور آن دچار نوعی »

حالت غم و اندوه توأم با حالت لذت سکرآور شود، دچار نوستالژی شده که در زبان فارسی آن را 
 (.43)مرادی  «اند.غالبا غم غربت و حسرت گذشته تعبیر کرده

ای فرانسوی است، به معنای حسرت گذشته، میل به بازگشت ( واژهnostalgiaنوستالژی )»
(، به معنای nosjosبه خانه و کاشانه و احساس غربت. این لفظ برگرفته از دو سازة یونانی )

 (1011)پورافکاری  «(، به معنای درد و رنج است.algosبازگشت و )
« دوری میهن، درد دوری میهن نوستالژی دلتنگی»های دخیل آمده است: در فرهنگ واژه

فراق، درد دوری، درد جدایی، احساس غربت، غم غربت، »( و همچنین به معنای: 113 )باطنی،
 ( آمده است.  3539 :4پور ج )آریان« حسرت گذشته، آرزوی گذشته

شناسان معتقدند، فراوان است از جمله؛ احساس چنانچه جامعه غم غربتاسباب و عوامل 
ایتی از روابط اجتماعی، خشم از سرشت سردمداران حکومت، احساس ضعف و تنهایی، نارض

 «ناتوانی و عدم اعتماد، اگر چه ممکن است همة این اسباب در فردی وجود نداشته باشد.
 عبارتند از:غم غربت های مهمترین مؤلفه (.43)مرادی، 

خاطرات همراه با  . بیان3. گرایش مفرط به بازگشت به وطن. 2دلتنگی برای گذشته.  .1
. 6. اسطوره پردازی. 5. پناه بردن به دوران کودکی و یاد حسرت آمیز آن. 4افسوس و حسرت. 

 (157. پناه بردن به آرمانشهر. )عالی عباس آباد 7ئیسم )باستان گرایی(. کاآر
اجتماعی مشترک میان کشور ایران و عراق در  –در این میان، به دلیل موقعیت سیاسی 

های مشترکی میان مضامین ادبی شاعران آنها وجود دارد. از جمله شاعران مایهم، بنقرن بیست
های ادبی مشترکی میان آنها یافت مایهمشهور و هم عصر رمانتیسم این دو کشور که بن

گرایی شود، محمدرضا شبیبی و میرزادة عشقی هستند. حسرت بر گذشته، غم غربت، آرمانمی
باشد که پیوند تنگاتنگی با موضوع ین رمانتیسم در اشعار آنها میو ... از مهمترین مضام

های گوناگونی دارد که طرح موضوع نوستالژی )غم غربت( در شعر آنها، علت نوستالژی دارد.
زندگی، سرگذشت و احواالت روحی آنان و شیوة برخوردشان با جهان و تمدن  امستقیما ب
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به بررسی برخی  به دنبال آن استاین تحقیق  ارد.کنونی و نگاه تیزبینانة آنان ارتباط د
 کنداشاره و تأثیر و تأثرات میان آنها در اشعار آنها  کهای اثرگذار در ایجاد حس نوستالژیمؤلفه

 و به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 های ادبیات نوستالژی در اشعار دو شاعر چیست؟مهمترین مؤلفه .1
 ؟ چیست ر پرداختن به این مضامینوجوه اشتراک و افتراق دو شاعر د. 2

 های تحقیقفرضیه
اشعار دو شاعر های ایجاد حسّ نوستالژی در شده، مؤلفههای انجامبا توجه به بررسی -

 شود.دیده می
 .شوددیده می مشترکی از نوستالژیهای زمینه در اشعار دو شاعر -
ایی و غم غربت در میان افراد هر دو شاعر، به دلیل اوضاع نابسامان جامعه، احساس تنه -

 .دارندجامعه 
 اهداف تحقیق

یابی علل و عوامل ایجاد حس نوستالژیک در یکی از مهمترین اهداف این تحقیق ریشه
های دو شاعر ایران و عراق به افکار و اندیشه و کشف مضامین مشترک میان اشعار دو شاعر

 .تاسمنظور گسترش افق تحقیق، در معرض دید خوانندگان 
 پیشینة تحقیق

در مورد محمدرضا شبیبی و میرزادة عشقی، تاکنون تحقیقات متعددی صورت گرفته است 
 یابوالحسن امین مقدسی و تغرید زعیمیان، در مقاله :شودمیکه به برخی از آنها اشاره 

، به بررسی برخی «بررسی تطبیقی هویت ملّی در اشعار محمدرضا شبیبی و محمدتقی بهار»
ی نامهپایان ی درجابر المنصور یعل (.1398اند. )هویت ملّی در اشعار دو شاعر پرداختهابعاد 

و قصی سالم علوان در کتاب  م(1982) ،«بین معاصریه بیةمحمدرضا الشبیبی ومکانته األد»
زندگی محمدرضا شبیبی و »ی نامهپایانو محمدرضا مزرعه م( 1975) «الشبیبی شاعراً»

بررسی مضامین دیوان »آزرم  ای( و نگار در1389) «و اجتماعی ویهای سیاسی اندیشه
 -در این آثار، نویسندگان به بررسی ابعاد مختلف زندگی سیاسی. (1390) «محمدرضا الشبیبی

 اند. اجتماعی دو شاعر و مضامین اشعار آنها اشاره کرده
فرهنگی مقابله با بررسی و تحلیل ابعاد »یطاهره حیدری و ابوالحسن امین مقدسی، مقاله

(. در این مقاله نویسندگان به بررسی 1395) «غرب در اشعار حافظ ابراهیم و محمدرضا شبیبی
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 أحمد حامد الشربتی در اند.و تحلیل ابعاد فرهنگی مقابله با غرب در اشعار دو شاعر پرداخته
بندی برخی تهبه دس ،م(1986« )ةمثاله ونماذج من أغراضه الشعریأالشبیبی فی حکمه و»کتاب 

 است.   مضامین حکمی و زهدی و موضوعات ناب اخالقی در اشعار شاعر پرداخته
 «ی عشقیبررسی نوستالژی در اشعار میرزاده»ی مقاله زاده درزهره نجفی و رؤیا هاشمی

. اندهای نوستالژی سیاسی، عرفانی، تاریخی در اشعار شاعر پرداخته ( به برخی زمینه1394)
( به 1391) «ی عشقیتأثیر رمانتیسم در آثار میرزاده»ی مقالهسی و علی صمدی در فاطمه مدرّ

ی نامهپایان علی بالی در های رمانتیسم در اشعار شاعر پرداخته است.بررسی برخی زمینه
الشعرای بهار، ی عشقی، ایرج میرزا، ملکهای یأس فلسفی در اشعار میرزادهی زمینهمقایسه»

های یأس فلسفی حاکم بر شاعران ( به سیر برخی زمینه1392« )وشنگ ابتهاجاخوان ثالث و ه
پردازی و ... اندیشی و بدبینی و خیالهای اخیر از جمله، مرگعصر مشروطه تا سده

ی بازتاب مفهوم وطن در شعر میرزاده»ی مقاله مینو بیطرفان و رضا بیطرفان در است.پرداخته
 . ندادوستی در اشعار شاعر، پرداختههای وطناجتماعی جلوه -( به ابعاد سیاسی1391« )عشقی

بنابراین با توجه به سوابق گذشته، پژوهش حاضر در ردیف اولین آثاری است در زمینة 
 آید.دو شاعر صورت گرفته و نو به حساب می اشعار تطبیق بین

 روش پژوهش و چارچوب نظری
نی، پژوهش حاضر با تکیه بر منابع های حوزة علوم انسابا توجه به ماهیت پژوهش

تحلیلی صورت گرفته است که با استخراج ابیات  –ای و سندکاوی و شیوة توصیفی کتابخانه
 شعری همسان در زمینة ادبیات نوستالژی، به تحلیل مضامین آنها پرداخته است.

میان  همچنین با توجه به ماهیت تطبیقی این پژوهش و وجود مکاتب تطبیقی متعدد، از   
مبنا قرار گرفته است که اصل تشابه و همانندی را بدون توجه به  آنها مکتب تطبیقی آمریکا

 -بر اساس این مکتب، . دهدموانع سیاسی، نژادی و زبانی، تاریخی مالک عمل قرار می

های بررسی تطبیقی نباید در روابط تاریخی محصور بماند؛ زیرا پدیده -برخالف مکتب فرانسوی
ها یا انواع ادبی رایج در جهان وجود دارد که با یکدیگر پیوند ارزشمند مشابهی در زبانبسیار 

توان در تاریخ ادبیات محدود کرد و نقد ادبی و ادبیات معاصر را تاریخی ندارند و ادبیات را نمی
واسطة ادبیات بدون تکیه بر (. روش این مکتب نقد مستقیم و بی196از آن دور کرد. )مکی، 

است. این مکتب زبان را  -برخالف مکتب فرانسوی –ار ادبی خاص و زمینة تاریخی آنها آث
داند ترین عامل جدایی میداند، بلکه مرزهای ملی را مهمعامل تمییز یک ادبیات از ادبیات نمی
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های عمدة پژوهشی در ادبیات در این مکتب حیطة ارتباطات و تأثیرات ادبی، یکی از زمینه
تر؛ بدین سان که در بر یافتن مدرک تاریخی و شود، منتها از منظری فراخسته میتطبیقی دان

ها بین آثار ادبی، ناشی از شود که برخی شباهتشود و قبول میگرایانه اصرار نمیشواهد اثبات
تر بر آن است که ادبیات به عنوان پدیدة جهانی و در ها است و بیشروح مشترک همة انسان

  (64-62های دانش بشری و هنرهای زیبا معرفی شود. )شرکت مقدم یر شاخهارتباط با سا
های ادبیات تطبیقی در این مکتب، هر پژوهشی که به مقایسه میان ادبیات و بنابراین پژوهش
های علوم انسانی بحث ای که دربارة ادبیات و سایر پژوهشپردازد و یا هر رابطهدیگر هنرها می

شناسی از د. مطابق این دیدگاه موضوعاتی چون؛ ادبیات و روانکنکند، بررسی میمی
 (.24رود. )سیدی های ادبیات تطبیقی به شمار میپژوهش

 معرفی محمدرضا شبیبی و میرزادة عشقی
 شبیبی   محمدرضا

ش/ 1267م )1889ایار سال  6محمدرضا، فرزند اول جواد شبیبی در روز دوشنبه مصادف با 
های قدیمی نجف دیده به جهان گشود. ؛ یکی از شهرک« البراقحیّ»ق(، در شهرک 1306

های برجستة جنبش فکری و نهضت ملی در کشور عراق )بطی، (. شبیبی از چهره21)شناوة 
هایی است که نقش مؤثری را در تمام دوران تحوالت ( و از جمله شخصیت1/100: 2017

های ل بریتانیا، دوران پادشاهی و سالسیاسی عراق از جمله زمان حکومت عثمانی، دوران اشغا
تحت الحمایگی و حتی در زمان تأسیس جمهوری کنونی عراق بازی کرده است. )غزای 

ها برای رساندن صدای آنها (. و به عنوان نمایندة عراقیalmadasupplements.netعمران، 
ود که پیرامون (. وی یکی از غیورترین افرادی ب11کرد. )علوان به خارج از عراق عمل می

خواهان در مقابل خواهی حلقه زده بودند و در کنار مشروطهشهرستانی و حرکت مشروطه
های (. عالوه بر نقش سیاسی و میدانی، به سمت7: 9مستبدین عصر ایستادند. )الخاقانی، ج

(، رئیس مجلس 1932)تأسیس « نادی القلم»بود. از جمله؛ رئیس انجمن گوناگونی دست یافته
(، رئیس جبهه اتحاد ملی، وزارت آموزش و پرورش )از 1944(، مجلس نمایندگان )1935) سنا

 (.www.almadasupplements.net(. )غزای عمران، 1948 -1924سال 
ها و مجالت علمی عراق انتشار عالوه بر مقاالت و تحقیقات متعددی که از وی در روزنامه

است. وی سرانجام پی و غیر چاپی نیز باقی ماندهیافته است، از او حدود چهل اثر به صورت چا
 (78م  در بغداد دیده از جهان فرو بست. )علوان 1965در سال 
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 میرزادة عشقی
در شهر  م 1893هـ. ق/  1312هـ. ش ) 1272سال  درمیرزادة عشقی، سید محمد رضا 

یالت به سالگی به اصفهان رفت، سپس برای اتمام تحص 15در آغاز  سن  شد.همدان متولد 
در عازم پایتخت شد،  سپس ،به همدان بازگشت دوباره تهران آمد، بیش از سه ماه نگذشت که

ها پرداخت میالدی( عشقی به هواخواهی از عثمانی 1918-1914المللی اول )اوایل جنگ بین
 (6-5عشقی )

وی یکی از گویندگان نامی صدر مشروطیت است که در راه حبّ وطن و بیان حقیقت »
(. به عقیدة بسیاری از مورخین، عشقی از مهمترین روشنفکران 28)همان « است.کاری کردهفدا

مولود روشنگری پس از مشروطه بود. عشقی چند سال آخر عمرش را در تهران به سر برد. وی 
ساخت که بیشتر جنبة وطنی و ها و مجالت، اشعار و مقاالتی منتشر میگاهی در روزنامهگاه

را با قطع بزرگ در چهار صفحه منتشر « قرن بیستم»چندی هم روزنامة  اجتماعی داشت،
نگاریش مانند خود او کوتاه بود. کرد که امتیازش به خود او تعلق داشت لیکن عمر روزنامهمی

م( در خانة 1924ش/  1303)هـ.ق( ) 1342شنبة آخر ماه ذیقعدة ( و سرانجام در پنج6)همان 
 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. 31و در  خویش، هدف گلوله قرار گرفت

آمده، به بررسی و تطبیق مهمترین مضامین غم غربت های به دستدر ادامه با تکیه بر داده
 پردازیم.در اشعار دو شاعر می

 . بحث و بررسی2
تحلیل مضامین غم غربت در اشعار محمدرضا شبیبی و میرزادة در این قسمت به بررسی و 

 شود:ته میپرداخ عشقی

 اندیشیجوانی و مرگ آمیزیاد حسرت

های ناشی از محیط و زمان فعلی را در البالی ها و آزردگیگرفتگیشاعران معاصر دل

هایی که به صورت مکرر در اشعار بیشتر شاعران اند. یکی از مقولهاشعار خود گنجانده

است؛ زیرا  رفتهستشود، ابراز حسرت و اندوه نسبت به جوانی از دمیمعاصر دیده

استعدادهای جوانی، هرگز قابل بازگشت نیست و نگاه به گذشته و تأسف بر از 

کند. حسرت بر ایام جوانی و یاد تر و ناگوارتر میها، اندوه پیری را گراندادن فرصتدست

های نوستالژیک شعر شبیبی و میرزادة عشقی است. پیری و مرگ، یکی از زمینه



 1179                                             یعشق یرزادهيو م یبيشعر محمدرضا شب در غم و اندوه ینوستالژ یقيتطب یسهیمقا

 

 

 

شود و چنین با یاد ایام جوانی هدر رفتة خود، ناراحت و غمگین میمحمدرضا شبیبی، 

 گوید: می

 1َعلَی القَْلِب أهـْــواُل البِــالد فَــَشابا  جنَـیُت َشبابِي في بالِدي َکَما َجنَْت                               

(5 يالشبیب)   

ـهُ       ـلم يَـبْ  ـبَــاُب َوإنَـّ  2ِديـبَاَجةٌ َضِمَن األََسـى إِخـالقَهَا                                َق لِـي إّلا الشَّ

 (3)همان                                                  

حسرت بر نیروی از دست رفتة جوانی در شعر شبیبی بیش از آن که دالیل شخصی 

ادث کشور، خطیر بودن داشته باشد، جنبة اجتماعی داشته و ناشی از سهمگین بودن حو

امیدها و آرزوهایی است که شاعر برای اصالح اوضاع  بار مسئولیت اجتماعی او و شکست

اجتماعی کشور خود به آنها دلبسته بود، در این حالت است که شاعر با دیدن موی سیاه 

خود که به تدریج در حال سپیدشدن است، به یاد آن نیروی عظیم جوانی و شادابی آن 

 :گریدمیاست، افسوس خورده و بر آن ران که در راه اصالح وطن ناکام ماندهروزگا

 قَتْ ــَسلُت فیهنَّ األََمانَي فأخفَـفأرْ 

وقَْفُت َعلیهَا أْنُکُت األْرَض 

 واِجــمـا  

ُد أنفَاِسي بــِِهنَّ لَـــَوافِـــَحــا    أَُصعِّ

                                                                                                             ة          ـــُحــَشاشَ  لْ فلَْم أتنفَّْس زْفرة ، بَــ

 

 

 

 

َجـــاَء فَخابَا  حُت فــــیـــِهنَّ الرَّ َوسرَّ

ِعــیِد ُمرابَا  وأْضــــِرُب في خـــدِّ الصَّ

 وأْنـُدُب أْجـــــفَاني لهُــــنَّ َسَحابَــا

 3ْیُت َشبَابَـــاــْم أْبـــِك دْمَعا  بَْل بَکَ َولَـ

                                 

 (6)همان 
 4َشبَابُه؟ -َعلَى َحَسراٍت ُمْبكیاتٍ  -  أَيُْضِحُكهُ وْخطُ المِشیِب وقَْد َمَضى                        

 (108 همان)

وار از مرگ استقبال یزندگی به قدری برای وی سخت و سیاه است که گاه متنب

داند؛ به طور کلی، و آن را راه خالصی برای رهایی از غم و اندوه جانکاه می 5کندمی

بیند و از یافتن راهی برای رهایی از درد وقتی انسان تمام درها را به سوی خود بسته می

 :دبینمیگردد، مرگ را، راه درمانی برای رهایی از این زندگی سخت و رنج مأیوس می

 6َغــْیُر هَـــْینِ  ْعبٌ أِلنَّ الَعـیــَش َصـ                                  َصْعبٍ  َوَجْدُت المْوَت هَْینا  َغـیرَ 

   ( 152)همان   
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 7ْجـــلَـیـــإذا ِمــتُّ غـَــَدا  يُــ   َحــیَـاتِـي هَــِذِه لَـــْیــــلٌ 

 ( 127)همان         

ةٌ َمْعنوياةٌ                                  وَما المْوُت إّلا   8لِمْن شـَاَء أن يْقضي الَحیاةَ َسقِیَما   ِصحا

 (  10)همان  

عشقی نیز مانند شبیبی روزگار سخت و سیاهی داشته است. روزگار کوتاهش در 

ز یأس و بدبینی و بیزاری ا پر است ازدستی و پریشانی و نابسامانی گذشت. آثار او تنگ

صبغة این یأس و نومیدی در خالل اشعار و  به طوری که ؛زندگی و آرزوی مرگ و رهایی

وی مانند شبیبی در اوان جوانی  .(121)بالی، اش، پررنگ و پربسامد است. مقاالت انتقادی

احساس پیری و سرشکستگی کرده و صریحا مرگ را بر زندگی توأم با سختی ترجیح 

تر تر و برجستهع در شعر وی نسبت به شبیبی گستردهدهد، اما دامنة این موضومی

؛ به طوری که در البالی مضامین سراسر اندوه دیوان عشقی به موارد فراوانی از این است

داند. نمونة بار خویش میخوریم که وی مرگ را راه خالص از زندگی ذلتمیمضامین بر 

 آن ابیات زیر است:
م باری از این عمر سفله سیر شـــد  

 پیر پســند ای عروس مرگ چرائی

کنی، بکن ای دهر!  زود به من هر چه می    

                                                 

تازه جــــوانـــم ز غـــصّه پیر شدم        

پیرمـــن که جوانم چه عیب دارم بی        

آنــچه ز دست آید، مــباد کنی دیر!        

(342)عشقی                 

و وقتی از دگرگونی اوضاع  ، به دلیل اوضاع نابسامان جامعه، بعد از مدتیهر دو شاعر

 را عزت با مرگ رسند کههر دو به این نتیجه می شوند،مأیوس میتغییر و تحول مثبت 

 دهند و آن را راه خالص و درمانی برای رهایی از بودن بدانندبار ترجیح ذلت زندگی بر

توان در تفاوت نگاه دو شاعر نسبت به مرگ مالحظه کرد این است که را میه اما آنچ

های زندگی سبب شده تا عشقی با تمام وجود به نیستی برسد و از زندگی خود سختی

و به  داندکند و آن را مایة خوشبختی میسیر شود، تا آنجا که هزار بار آرزوی مرگ می

 :نگردآن با دیدی مثبت می
 مرا، مرگ به از این سختی است هزار بار 

 گذشت عمر به جان کندن، ای خدا مردم! 

رسید جان به لبم، هر چه دست و پا 

!است خوشبختی مرگ بـدبخت، مردم برای   

مه جان کندن، این چه جان سختی است؟ز دست این ه  

برون نشد دگر، این منتهای بدبختی است!                 
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(373)همان                                             کـردم                                                                                                            

های امید و روشنایی هنوز در وجود شبیبی خاموش نشده و گاه دچار اما بارقه

در نظرگاه او  سبت به مرگ دارد.و دیدی منفی ن شودگویی و ترس از مرگ میتناقض

تمام  شود و یکبارهای است که در غفلت انسان بر او وارد میمرگ مانند شخص سرزده

. بیت زیر گویای این سازداز کام وی ربوده و تباه میرا  های زندگیها و خوشیلذت

 حقیقت است:   
 9لَذّاتِ وهَادِمُ آثارٍ مُخَرِّبُ    ما المَوتُ إلّا زائرٌ غیرَ أنَّه                           

(114 الشبیبي)  

 گرایی(آرکائیسم )باستان

های کهن با زبان ها و ترکیبگرایی به معنای درآمیختن اصطالحات، واژهآرکائیسم یا باستان»

امروز است و هنگامی که در جهت بازسازی فضای گذشته به کار رود و موجب دلتنگی و 

  (39 )کادن «رود.قابل بحث در نوستالژی به شمار می حسرت شود، از عناصر

شود که از درون گذشتة شناسی روانی، به رؤیایی اطالق مینوستالژی از دیدگاه آسیب»

« ای که دیگر وجود ندارد و بازسازی آن ممکن نیست.پر اقتدار نشأت بگیرد. گذشته

 (207)شریفیان 

نارضایتی از حال است که شاعر را مهمترین علل عشق به گذشته، احساس غربت و 

دهد. همچنین مقابله و معارضه و ناهمگونی فکری و روحی شاعر یا به گذشته پیوند می

احساس بازگشت به گذشته و بازیابی کشاند. نویسنده با عصر خویش، او را به گذشته می

ری شود که یک گسست سیاسی، اجتماعی، فکهویت قبلی، معموال در مواقعی ایجاد می

گرایی برای گذشته معموال در شعار و فرهنگی در جامعه ایجاد شود. حس سنت

کند. حس دلتنگی برای گذشته، گاه عمق بیشتری بروز می« بازگشت به خویشتن»

توان شود. این نوع نوستالژی را مییابد و منجر به نوعی حس مشترک انسانی میمی

 .(43یفیان نامید. )شر« اصل انسانیت»نوستالژی نسبت به 
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محمدرضا شبیبی و عشقی با دیدن اوضاع و احوال کشور خود دچار نوعی 

های دیرینة خود اند. دلیل آن این است که افراد ملت از ارزشسرگشتگی و حیرت شده

های قدیم و جدید را کنند تا شکاف موجود بین ارزشاند. آنها تالش میفاصله گرفته

شان که اکنون د و آنها را به گذشتة شیرین و پرافتخاربرای فرزندان ملت خود بازگو کنن

است، متوجه کرده تا روح تحت تأثیر عوامل نابسامان داخلی و خارجی قرار گرفته

حماسه را در آنها برانگیزانند و بتوانند هویت خود را بازیابی کرده و در مقابل ظلم و ستم 

های فرهنگ از سرکوب جلوهو استعمارگری بایستند. چرا که قدرت استعمارگر، پس 

بومی در پی جایگزین کردن تمدن ملت استعمارزده با تمدن برتر و قدرتمند خویش 

ی خویش تزریق کند که کند این باور را به ذهن ملت تحت سلطهآید و تالش میبرمی

محتاج تقلید از الگوهای اروپایی ، ای شکوفاتر برای نیل به پیشرفت و دستیابی به جامعه

های استعمارگر، روی، باید به صورت شفاف و روشن اظهار کرد که قدرتاز این است

برخالف ادعاهای خود به دنبال متمدن ساختن مستعمرات خویش نبودند، بلکه 

( 403طلب و مهرابی خواستند تمدن خود را بر آن جوامع غالب سازند. )رضوانمی

است. در ابیات زیر خواب و غفلت دهها دعوت کرشبیبی در قصاید گوناگونی به این ارزش

فرزندان ملت خود را در برابر سایة خفت و خواری ناشی از نفوذ بیگانگان و سیطرة 

ای متوجه ساخته که در علم دشمنان داخلی مورد سرزنش قرار داده و آنان را به گذشته

اصیل خویش،  اند؛ به امید آن که با تکیه بر آنها به بازیابی هویتو ادبیات سرآمد بوده

 بپردازند و بتوانند وضعیت کنونی کشور را بهبود بخشند:

 أّل نَـــــْظرةٌ للــــــدَّارَجاِت ُعـهُوُدهُـمْ 

ا نَُحــیِّیــهْم ُرفَاتا  َرِمـیـــــَمـــة    هَــــلُمَّ

 نُــَشاِهُد أَرواَحــــا  لَهُـــْم أبَـــــديــة  

فُع الُوُجْوِه                أَری لَُکْم                                                                                                                  َمتَی أيُّها السُّ

ما عن ع                            الٍم لم تَنَـــــــــم بــــــه                                                                ــــــويا نُوَّ

 هف أحیَـــــیتموهمْ ــــاُت رقُــود الکَ ـــــُسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 َوُعــــلُـــــْومــا مْ ا  لهُـــــــــــلِـــنَشـــهََد آداب

ِمیُم َرمْیَما  َولَِکــــــْن َمــتَی َحیَّا الرَّ

 ونــْنُدُب أرواَحا  لنا وُجُسْوَمــــــــا

 ْت نَْضرة  َونَِعیَماُوُجوها  أفَـــاضَ 

 خطوٌب ولم ترفق بنا لتُنیما

دتُ                                      10لهُم وَرقیــــــما ا  ــم َکـــــْهـــــفـــــوَجــدَّ

 (10 )الشبیبي

همین طور زمانی که دمشق به دست نیروهای بریتانیا افتاد، برای بیدار کردن افراد 

ها و قبایل شجاع عربی های برخی شخصیتبه وصف رشادت ملت در مقابل اشغالگران،
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، که سالیان طوالنی در برابر «حمدانآل»در طول تاریخ پرداخت. از جمله؛ قبیلة 

های صلیبی نقش خوبی بازی که در جنگ« الدین ایوبیصالح»تحریکات روم ایستادند یا 

خارج کرده و قسطنطنیه  که روم را از کشورهای اسالمی« مراد»و « محمد»است یا کرده

)استانبول کنونی( را فتح کردند و همین طور به مدح برخی سوارکاران عرب مانند 

نظیر بودند. و یا به پرداخت که در شجاعت بی« ایاد»و « محرِّقآل»، «لخمآل»، «عنتره»

است، احساس یاد شهر باستانی بابل در کنار رود فرات که زمانی مهد تمدن بشری بوده

پردازد؛ چرا که آنها کند و به توبیخ و سرزنش فرزندان خود میثر و تأسف میتأ

رفتن اند و باعث از دستجانشینان خوبی برای حفظ دستاوردهای پیشینیان خود نبوده

 اند:ها و میراث کهن کشور شدهسرمایه

 تْ يأيُّها الجیُل الطريُد کم انقَضَ 

ــ  واةُ وإنَـّ  ـهَوَعَدْت بُغربتَِك الرُّ

ا أضعتُم من تراٍث بـابِـــلٌ   مما

 لم تخلُفُوا باني السَّديِر بِما بنی

دٍ  الُح َصالُح ديِن محمَّ  ُرِزَئ الصَّ

اهبون مضی لنا بذهابهم  الذا

 ُخناا ذمام الفاتحین وعهدهم

 إناا بما نجنی وهم فیما َجنَوا

کانْت حفائظُ يَعُرٍب إن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ُصــولِیَْت                              

 إنای يذکارنی الشـهامةَ عنــــــتٌر                                     

ة    غدت العواِصـُم ِخطاةَمْغــــــزوَّ

ّل )آل َحمداٍن( وّل أيـــــاُمــهُم 

نی عَ   تَُسـْوُسه صُر الِعـراقويهزُّ

                           

                                                                                     

 فِیــــَما تَُحـــاِوُل َغــارةٌ وِطــــَرادُ  

 َحْتٌم علیَك كما بُِدئَْت تُعادُ 

 َوَمَصــــــانُِع الُخلفاِء واألَسدادُ 

 َوُمَشـــــــــــیِّديه بما أتَوهُ َوَشاُدوا

ٌد وُمــــــــرادُ   والـفاتحاِن ُمـــحمَّ

 ــــدٌّ دائٌم وِجــــهادُ في هللاِ ِجــــ

 ما هَکــــــــــذا تُستنجب األوّلدُ 

 بئس البَنُوَن ونعمت األجدادُ 

 نارا  ونــاُر اآلخــريــــَن َرمـــــــادُ 

ادُ   فیــــــنا ووالــــُد عــنتــــٍر َشدا

 ّل الخْیُل تعصُمها، وّل األجنادُ 

ــــُغوِر ِســدادُ   فیها لهَـــــاتیک الثُـّ

ٌق وإيَــــــــادُ لَــ  11ْخٌم وآُل مْحـــــرِّ

                                         

 (35)همان 

، نیز شاعر با به یاد آوردن گذشتة کشور «دجلة و فرات»در قصیدة دیگری با عنوان 

عراق که زمانی مایة فخر و عظمت بوده، دچار حزن و اندوه شده و آه حسرت و نالة خود 

آورد، استفاده از حرف مدّ )آ( در رفتة کشور، برمیف بر ارزش و اعتبار از دسترا در تأس

 گر اوج حسرت و غم شاعر است:دو بیت زیر نشان

 آِه أرَض الِعــــراِق َمْهبِطَ ِعــــز  

 کنِت للمْجـِد ِوجهة ، لألَمـاني 

ـهْ  -يا ّل –ُکـْنِت     رَجعِت مْهبِطَ ِذلَـّ

 12َکْعـبَــة ، للمحـاِمِد الُغـرِّ قِْبــلَــهْ 
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 (55 ي)الشبیب                                                                                   

عشقی نیز مانند شبیبی به یاد شکوه از دست رفتة کشور و پیشینة تاریخی آن، 

در بازگشت به  دهد و راه حل شکاف موجود و به خود آمدن ملت راحسرت و ناله سر می

های مداین در ویرانه»داند. وی در منظومة می« هویت دیرینة ملی»گذشته و احیای 

رود، به های منظوم )اپرا(ی وی به شمار مینامه، که یکی از نخستین نمایش«تیسفون

کوچی )هجری قمری( در حین  1334این گوینده به سال »نویسد: قلم خود می

های شهر بزرگ مدائن )تیسفون( را زیارت کردم. ویرانه مسافرت از بغداد به موصل،

خود ساخت. این اپرای های آن گهوارة تمدن جهان، مرا از خود بیتماشای ویرانه

های نیاکان های اشکی است که بر روی کاغذ به عزای مخروبهرستاخیز نشانة دانه

غرورآفرین ایران و  عشقی در این منظومه بر یاد گذشتة (231)عشقی  «.امبدبخت ریخته

این منظومه از پنج  کند.میعظمت و اعتبار و سربلندی ایران در عهد باستان مویه

های مدائن، شود: خوانندة اول: میرزادة عشقی با لباس سفر در ویرانهخواننده تشکیل می

خوانندة دوم: خسرو دخت با کفن، خوانندة سوم: داریوش، خوانندة چهارم: سیروس، 

زرتشت. در ابتدا، میرزادة عشقی وارد  ادشپنجم: انوشیروان، خوانندة ششم: روانخوانندة 

شده با کمال حیرت در کار تماشای پرده و در حال تأثر و آه کشیدن، با آهنگ مثنوی 

 خواند:می

 این در و دیــــوار دربار خراب

 زین سفر گر جان بدر برم دگر 

 اندرین بیراهه، وین تاریک شب

 ز دیدن این بارگاهگرچه حال ا

این بود گــهوارة ساسانـــیان 

 قدرت و علمش چنان آباد کرد

                                                                                                                        ای مداین از تو این قـصر خراب!                                                                                                

 حسابچیست یا رب وین ستون بی 

 شـــرط کردم ناورم، نام ســـفـــر

 کــــردم از تنهایی و از بــیـــم، تب

 شـــد فراموشــم، تــمام رنـــج راه

 بنگــــة تــــاریخی ایـــرانـیـان

 کرد!چنین برباد ضعف و جهلش این

 بایـد ایــــرانی ز خـجلـــت گردد آب!

وی بعد از خواندن این مثنوی دست به پیشانی گذارده، پس از مدتی تأسف خوردن و آه 

 خواند:گاه قفقاز، این غزل را مینشیند و با آواز سهکشیدن، می

 ریزددیده برون میقـطره قطره، دلم از   ریـزد     ز دلم دست بدارید که خون می
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 کنم ار درد دل، از تربت اهخامنشی

 و شرف و عزت ایران قدیمآبروی 

 مکن ایرانی امروز به فرهاد قیاس

 نکبت و ذلت و بدبختی و آثار زوال

 گل« گل و گلوا»برج ایف ز صنادید 

 تخت جمشید ز بی حسی ما بر سر جم

 انددر مداین که سالطین همه ماتم زده

 دید« عشقی»پردة ماتم شاهان سلف 

                    

 ریزدخون میاز لحد بر سر آن سلسله 

 ریزدنکبت و ذلت ایران کنون می

 ریزدشــرف لیدر احزاب جنون می

 ریزداز سر و پیکر ما مردم دون می

 ریزدبر سر مقبرة ناپلئون می

 ریزدخشت با سرزنش از سقف و ستون می

 ریزدتسلیت از فلک بوقلمون می

 ریزدکانچه در پرده بد، از پرده برون می

 (234-231)عشقی                      

خورد و وی نسبت به اجداد گذشتة خود و مفاخر و شکوه آنان غبطه میدر ادامه، 

امید دارد که روزی اجداد او سر از خاک برآورند و بتوانند کشور را از این وضعیت کنونی 

 نجات بخشند:

 اجداد من از تاجوران کی و ساسان

                         همــــــه در غـــم و فــســوس             

 داریـــوش بــر ســـر زنان است 

 این خرابه قبرستان نه ایران ماست

 دستی به سر از مویه همی برزده شیرین

                                                                                                        

 ایرانریزند و بسر خاک غم از مـاتم  

 مــصـــیبت زده ســـیــــروس

 در عــزا انــوشیــــــروان اســت

 این خرابه ایران نیست ایران کجاست؟

 و آن گاه دگر دستش بلند است به نفرین

 (235)همان                                

نکتة قابل توجه این است که دلتنگی برای گذشته در بیشتر شاعران، نشانگر 

توان به وضوح در اشعار شبیبی آنها از وضعیت موجود است و این موضوع را می نارضایتی

های ملی و رفتن ارزشبه وسیلة آن بتواند غم و اندوه از دست تا و عشقی مالحظه کرد

 د.  ند و به هویت اصیل خود بازگردنمیهنی کشور خود را تسکین بخش

 در جامعه غربت حس

هایی که اضطراب، نگرانی و عدم استقرار در اوضاع ههای است که در برپدیده حس غربت

غربت اجتماعی یعنی؛ »یابد. میافزایش  وجود دارد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع

های جامعه، همانند احساس جدایی از احساس فرد به جدایی از یک یا چند مقوله از مقوله
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 «.عه، جدایی از سلطة سیاسی حاکم و... ها و آداب و رسوم رایج در جامدیگران، جدایی از ارزش

و گاه با احساس خشم، تمرد، کینه یا طغیان همراه است. )برواسی و  (.85 )جعفری

 (149  همکاران

محمدرضا شبیبی و میرزادة عشقی، هر دو از شاعران دردمندی هستند که هر گاه 

شفته ببینند کشورشان در معرض فساد و ناهنجاری قرار گرفته است، سخت برآ

کند و اندوه او اندوه . محمدرضا شبیبی خود را اصالحگر جامعه معرفی میشوندمی

ماندگی و فساد جامعة اوست شاید به خاطر تأثیرپذیری از حاصل از درد اجتماع و عقب

. وی دارای احساسی کندبسیار شکایت میسامان عصر است که او همین اوضاع نابه

این رو در زندگی خود با دیدن هر نامالیمتی رنج  ای لطیف است؛ ازدقیق و روحیه

گری او را درک خواهی و هدایتبرد. مردمان جامعه، رسالت اجتماعی، فضیلتمی

ترتیب گیرند و بدین کنند و از او فاصله میکنند و او را به جهل و نادانی منسوب مینمی

ای او را در راه اصالح وطن هافزایند و تالشهای نابجای خود بر درد او میبا تیر سخن

دهند. اما با این وجود او راهی جز صبر و صالبت در این راه ندارد و هرگز تسلیم هدر می

 شود:آنها نمی
 مي في العراق تجنبيأری دأب قو

 كأنِّي ُمسيٌء بین أظُهر جیرتي 

 يقولون مرتاد الفضیلة جاهلٌ 

 ومهما أُكن منهم على النفس آمنا

  -ماني ضلاة واأل –فكم أتمناى 

دا  وكم أتَّقي نَبل المقال ُمَسدَّ

 وما حال مآلن هدى وأمانة

 وكم يبتغي مني رفاقي أنني 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 إذا قلُت: لي ُحبُّ الفَضیلِة َدْيدنُ  

 ولو أْنَصفُونِي قیل: إناك ُمحسنُ 

 ـطابة أْلـكنُ ومـطَّلٌب فصل الخِ 

 فإني على تضییعها لست آمنُ 

 وأقتل فیها الوقَت، والوقت مثَمنُ 

 إليَّ وما لي غیر صبري جوشنُ 

 إذا قیل: هذا مارق متـــــخونُ 

 13أماثلهم في الخلق والخلق معدنُ 

)الشبیبي                        

129) 

ی از آنها دارد متفاوت دنیای شبیبی با دنیای کسانی که وی انتظار کمک و همراه    

ای برخوردار است. های معنوی و اخالقی از جایگاه برجستهاست، در دنیای وی ارزش

درک نشدن اهداف اصیل و معنوی یک رهبر خیرخواه و انواع نامالیمات از جمله 

باعث  که موضوعاتیخورد. ها، سخنان ناروا، در اشعار وی به وضوح به چشم میزبانزخم
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ها بر وی غلبه غم تا این که شده است،گیری وی حساس تنهایی و گوشها گیریشکل

در جامعة یابد؛ در نتیجه هایش باشد، نمیکند و قلب مهربانی را که بتواند شریک غممی

 خود احساس غربت کرده و آرزوی زیستن در دیار دیگری دارد:

ياِرطاَل  غريٌب بهِذي الدِّ

 اْغـترابُه

ِح زاُدهِمَن الفِْكِر والهَـمِّ    الُمــبرِّ

مُّ ــلَقَْد أَلَِف األَْحــزاَن فالغ 

 شـَــانُه                                                                                                             

 فـَـال يَزَدِهیه أْهـلُهُ َوِصـَحابُهُ  

 بُهَوِمْن ُمرَسِل الدمِع السَّخْیِن َشرا

ْجُر ـــالهَ األخـْـداَن فَ  ْد فَارقَ ـَوقَ 

    14هـــــدابُ 

اجتَازي ـــــــفالَحــيِّ ن ـــعَ                                  ِت غريـبةٌ      ــي وأنْ ـــتلفَّتِّ يا روحِ     

 15وّلتلتفتي

(107)همان   

کند و ارزش به تفاوت میان خود با دوستانش اشاره می عشقی نیز مانند شبیبی

دانسته و آنها را فاقد هر گونه شأن  انسانی و کماالت موجود در خود را بسی فراتر از آنها

داند و همین ذهنیت باعث ایجاد شکاف میان وی و آنها شده است. و و منزلت انسانی می

به  و های آرمانی جامعه با او همسو نیستنددر راه تحقق ارزشبیند آنها زمانی که می

اند، دچار حس غربت و بیگانگی در و از او فاصله گرفته تبدیل شده وین فریبکار دشم

داند که با دیدن افراد غریبه، عوعو هایی میشود و آنها را به سان سگجامعه می

 کشند:کنند، بر او هو میمی

 من ای قوم! جــــنس شما نـــیستم 

 ممــــــــنه ازتان فزونم نه ازتان ک 

 ما، پست و دون و پلید! ولی چون ش

 ت را بس  ز مردم گزند! ــــــهراملی

 گان اجنبی ــن آن آدمی، بر ســـــم

 و کندـــــــسگ ار اجنبی دید، عوع

 ال من ــــــهمین قصه اکنون بود ح

 انی که اکنون، مرا هو کنندـــــــکس

 منان گر مرا هو زنند؟ــــچه غم دش

                                                                                                                                                                                                                                                          !                                                                                                                            کنندی میـــــــتأسی به خصم دن

 دو پا دارم، اما دو پــا نــیــستم 

 مــا آدمــن نیز مثل شـمـکه م

 دــــجـهان آفرین، مر مرا نافری

 رسیدی همی گفت مردم سگند

 بی!ــــق، نچو در قوم غدار فاس

 ندــــمرا نیز این قوم دون هو ک

 وعو نمایند، دنبال منـــــکه ع

 ند اجنبی دیده، عوعو کنندـسگ

 ند!ـــولی دوستان از چه نارو زن

 کنند!به من دوستان دشمنی می



 1188                                           1401 ، پایيز و زمستان2 هشمار، 27پژوهش ادبيات معاصر جهان، دوره 

 

 

 

 

 (396 )عشقی      

و راه خود که او را در انجام رسالت تنها از درد رفیقان نیمه عشقی در ابیات زیر نیز

کند و از بدبختی و شوره بختی ، ناله میاندصف دشمن پیوستهاند و به یاور گذاشتهبی

 :کندو در کرة خاکی خود را غریب و تنها احساس می بردخود به فلک شکایت می

 مه راهــــــــیـــــما را گذاردند، رفیقان ن

 اه برد؟ـــــــــسوی کدام خاک، توانم پن 

 کنند!                                                                 جمعی همی این حکم داد کیست که

 

 

 پریـــشتند اســاین گونه در مخافت و گ 

 گری؟ــپشت کدام سنگ، توان گشت سن

 بر دوست پشت، جانب دشمن مجاوری!

 (357-356)همان  
 

 رفتن جامعة آرمانیحسرت بر از دست

آل است؛ یعنی هر انسان دارای آرمان ی و قطعی هر انسان ایدهجامعة آرمانی نیاز فرد

دهد که اساساً آرزوی داشتن یک جامعة برین در فطرت هر انسان و است و این نشان می

 (44جویی انسان است. )شریعتی ای است و این تجلّی روح کمالدر وجدان هر جامعه

ها و جهش به سوی افق گسترده و گرایی، میل به رهایی از تنگنای مرز واقعیتآرمان  

جوی آفریده شده است و در ها و نیل به کمال است. بشر ذاتا کمالانتهای حقیقتبی

کنه ذات و در سازمان وجودی او، نیروها و استعدادهایی بالقوه تعبیه است که باید در 

ت مادی و سایة تربیت و تعلیم صحیح به فعلیت برسد و ببالد و رشد کند تا در ادامة حیا

های متعالی انسان جز در سایة تعلیم معنوی مددکار وی باشد، اما تحقق آرزوها و هدف

 (23اندوزی و ممارست و کوشش میسّر نیست. )رزمجو معارف و تجربه

آرمانی یعنی؛ انسانی پوینده و متکامل که همیشه به حقایق و از آنچه هست  انسان     

، همه وقت در آیینة آرزوهایش، تصویری از کمال مطلوب به آنچه باید باشد، گرایش دارد

« شودمینآنچه یافت »های آرمانی کامالً طالب و زندگی دلخواه متصوّر است، انسان

 (21یابند. )همان هستند و مطلوب و گم شدة خویش را جستجو کرده و نمی
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ی فضایی در میان شاعران مکتب رمانتیسم، شاعر گاهی بر پرندة خیال سوار و آروز

کند که به این حالت، نوستالژی آرمانشهر بس زیبا، مجلل و مطلوب را در آینده می

( اما گاه به دلیل نبود آن جامعة آرمانی، دچار حسرت و 133یر و لووی گویند. )سهمی

 شود.اندوه و تالطم روحی و فکری می

یان دردها و که شعر خود را در خدمت ب شبیبی و عشقی هر دو ادیبی متعهد بودند

. محمدرضا شبیبی به جامعه چشم دوخته است؛ اندآالم کشور خود به کار گماشته

ای که از هر گونه سعادت و اقبال محروم است. دیگران نیز متوجه وخامت اوضاع جامعه

اند. محمدرضا شبیبی و عشقی، اند و قناعت کردههستند، ولی به همین شرایط راضی

توانستند چون دیگران تماعی در حال مبارزه بودند. آنها نمیهمیشه با تمام مفاسد اج

دست روی دست بگذارند و به انتظار معجزه بنشینند. آنها همواره در فکر بیداری مردم 

های انسانی، اندوهگین بودند. شبیبی برای رفتن ارزشبوده و در شعر خود برای از دست

مردانگی، یکدلی و اتحاد، خردورزی هایی چون؛ سعادت، خوشبختی، رفتن ارزشاز دست

خورد اند، حسرت میاجتماعی ناآرام عصرش از بین رفته -که در گیرودار فضای سیاسی

جهل و نادانی و فساد و گمراهی و درندگی بین افراد ملت را  :چون درونی،های و بیماری

 است ایهجامع هستند، آن دنبال به عشقی و شبیبی که آرمانی آن شهر کند.محکوم می

 نهایت در و یکدیگر قبال در هاانسان تعهد مسئولیت، و همدردی حس از سرشار

 نظر به محال امری آن به رسیدن روزها آن که آنچه آگاهی؛ و باشعور ایجامعه

های مشترک حسرت بر جامعة آرمانی در اشعار دو شاعر را مایهمهمترین بن. رسیدمی

 :توان در موارد زیر جستجو کردمی

 از دست رفتن اتحاد و همبستگی -

ای کند؛ به گونهدر بیت زیر نیز از گسستن پیوند اجتماعی بین افراد جامعه شکوه می

و افراد قوی به زیردستان خود  گریزندمیاند که از یکدیگر که آنها بسان حیواناتی درآمده

 :سازندمیرا نابود  دفاعو بی سالحهای مسلح افراد بیو انسان کردهظلم 

 قَد افـتََرقُوا كالمها الُجفَِّل    فما لبني نوِعنا األكَرمینَ 
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 16ويُـودي المسلَُّح باألعزلِ       يُبید القويُّ حیاة الضعیِف                                                                                                   

  (173-172)همان            
. در کندهای آرمانی شکوه میرفتن ارزشعشقی نیز مکررا در اشعار خود دربارة از دست

 کند:رفتن اتحاد در کشور شکوه میابیات زیر وی دربارة از دست

 رفتـــــمان ز یاد، نام اتحاد:  طفل پاک آزادی، از رحم جنین افتاد      

 جمهوری نقل پشکل است ایـــــن

 شگل است ایـنبسیار قشنگ و خو

(299)همان   

 نبود حاکمان الیق -

از دیدگاه شبیبی یکی از عوامل شیوع فساد در جامعه و ایجاد فاصله از جامعة آرمانی و 

های مختلف سعی در متمایل مطلوب، روی کار آمدن حاکمان ناالیق است که با شیوه

ر ابیات زیر شبیبی از کشی از آنها دارند دساختن مردم به سوی خویش و استثمار و بهره

نبود آرمان مطلوب حاکمان الیق برای اصالح امور مردم و ستایش آنها توسط برخی 

 کند: جاهالن شکوه می

 فقد لقیت من جور ساستِها َجهدا هذی البالَد و اهلَها كٌ أّل ُمدر

 17وتنهکــنُا ُجـــوعا لنُشبعها حمدا اـــــهَ بَ یْ غ ايدينا لِتمألَ جَ تُفرِّ 

 (18 الشبیبي)                    

های حساس کشور زیر از درد روی کارآمدن افراد ناالیق بر منصب عشقی نیز در ابیات

 کند:شکوه می

 ا ـــــکارهبهـــــو زین روی: جمعی ت

 قرَّب شدندـــــدر این دوره: هر یک م

 نکوست سیرت به  و نکوی صورت به 

 الم بودــــگناهش همین بـــس که س

 اـــهیــــاهوچیان مـــلت آزاره 

 همه صاحب کار و منصب شدند

 الم بودــخندان و عـــحکیم و س

 ظرـــــندارند، هـــرگز نبه او می
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 بـــدین جرم، کو را نباشد ضرر!                                                                    

 (393)همان  

 که است معتقد شبیبی دچار یأس مطلق نشده و برخالف شقیع ها،این همة علیرغم اما

 و شادی و صلح آن در که رسدمی فردایی و است ناپایدار دشمنی و کینه و ظلم بساط

 :گیردمی فرا را جا همه یکرنگی و دوستی

 ماندنمی امروزین اوضاع این نیز فردا به      امروز نماند دیروزی اوضاع آن که گونه همان

 ماندنمی دیرین عادت کاین نگذرد، دیری که   تشنه یکدگر خون به را، مردم روزام ببین

 ماندنمی کین دیگر روز، آن دوستان جان به      روزی صفا و صلح و صافی روزگار  بباید

(365 همان)  

 های اخالقیرفتن فضیلتاز دست -

دست رفتن خورد، از یکی از موضوعاتی که شبیبی در شعر خود بر آن حسرت می

هایی در بیتهای اخالقی و انسانی است که گاه به صورت کلی و گاه به صورت تکارزش

های فاضل و کند. در ابیات زیر شبیبی از نبود انسانقالب اشعار حکمی به آنها اشاره می

ای که آن به یک آرزوی کند؛ به گونهشایسته در مناصب حکومتی شکایت می

 دار اوضاع به هم ریختة جامعه تبدیل شده است:نایافتنی در گیر و دست

 وهَْل فاِضٌل يَرَعی الفَضیلَةَ؟ إِنَّها                                 َخیَاٌل َسیُْفنَى أْو ِحَمى  َسیُباحُ 

 ِريَاحُ فَقَْد َعَصفَْت بِالَمكُرماِت زَعازُع                                  َوَعفَّْت ُرُسْوَم األْكَرِمیَن 

 18إَذا أْظلََمْت أَْخاَلقُنا َوتجهََّمْت                                    فَهَْل نَافٌِع أنَّ الُوُجوهَ ِصبَاحُ 

 ( 41-40)الشبیيب   



 1192                                           1401 ، پایيز و زمستان2 هشمار، 27پژوهش ادبيات معاصر جهان، دوره 

 

 

 

 

های مثبت و رفتن ارزشهای اخالقی و از دستعشقی نیز مانند شبیبی از نبود فضیلت

قای جایگاه و تقرب افراد به دستگاه های منفی به ابزاری برای ارتتبدیل برچسب

 کند:حکومتی و رسیدن به سعادت مادی و معنوی انتقاد می

 مالی شد                   دچار زندگی پست و نان خالی شد!خبر از فن خایههر آن که بی

 بهل بمیرند، آن صاحبان عزت نفس                     که پشتشان همه از بار غم هاللی شد!

 دت و خوشی و روزگار بهبودی                        برین گروه، در این مملکت محالی شدسعا

 مگوی از شرف و علم و معرفت حرفی                    که هر که گفت خداوند زشت حالی شد

(419)عشقی    

 گیری. نتیجه3

   شد:با بررسی اشعار دو شاعر در عنوان غم غربت )نوستالژی( نتایج ذیل حاصل 

 -عصر بودن و مشابهت جو سیاسیمحمدرضا شبیبی و میرزادة عشقی به دلیل هم

 اجتماعی تقریبا یکسان حاکم بر کشور آنها، دارای مضامین ادبی تقریبا مشترکی هستند.

اجتماعی و جوّ  -های تاریخی، اوضاع سیاسی عواطف و احساسات شخصی و شکست

ا با گرایش به خاطرات ایام گذشته، نوعی ناآرام محیط زندگی آن دو، باعث شد ت

العمل روانی در برابر شرایط ناخوشایند جامعه را به تصویر بکشند و احساسات عکس

هر دو شاعر با نگاه به گذشته و عمر پر بهایی که نوستالژیک خود را در شعر نشان دهند. 

نها راه خالص از شوند و مرگ را تاکنون در حال گذار است، دچار افسوس و ناراحتی می

دانند، اما تفاوت آنها در این است که عشقی به طور کامل تسلیم مرگ بار میزندگی ذلت

شده است و به آن راضی است، اما شبیبی در استقبال از مرگ با نوعی ترس روبروست؛ 

داند. نگاه به گذشته پرافتخار و ها میها و کامجوییبه طوری که آن را عامل نابودی لذت

 هایمایهدرون جمله ای برای بازیابی هویت اصیل عربی یا ایرانی خود، نیز ازطورهاس

است که حقیقتا احساس پرشور و صادقانة موجود در ابیات آنها  آنها اشعار در مشترک
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 با شاعر دو عاملی اساسی در تحریک برای بیداری از غفلت حاکم بر جامعه است. هر

 به نسبت را خود واکنش اندتوانسته خوبی به خود، قخال عاطفة و احساس از گیریبهره

 رفتندست از بر حسرت و کنند منعکس کشور بر حاکم اجتماعی -سیاسی مسائل

های منفی و مثبت به ارزش هایارزش تبدیل اخالقی و و انسانی ناب و اصیل هایارزش

ا به واسطة نبود هسازد. وقتی تحقق این آرمانمی آزرده شدت به را آنها روح ابزاری،

شود، غم غربت و بیگانگی آنها با جامعة خود دو چندان همراهان رفیق ناممکن می

 که به زودی شبیبی هنوز امید دارد برخالف عشقی ها،این همة علیرغم اما شودمی

گیرد و بساط ظلم می فرا را جا همه یکرنگی و دوستی و صلح آن در که رسدمی فردایی

  شود.و نفاق برچیده می

 هانوشتپی 
 دست از و کردم خیانت درکشورم امجوانی به کرده، خیانت قلب بر کشور حوادث که طوری. همان1

 .رفت
 غم و اندوه آن را فرسوده و تباه ساخته است. که ایاست؛ دیباچه جوانی امسرمایه تنها .2

ای داشتم، ولی به جایی نرسید و فایده امید مچش و بودمکرده  آنها هایوعده وقف را آرزوهایم و آمال . تمام3

. / پیمایممی را زمین گونة تردید و شک با و گذارممی زمین روی اثری گرفته، و عبوس ایچهره با./ محقق نگشت

 من./ کنممی ناله و آه ام،ابری چشمان برای و کشممی بیرون سینه از آنها خاطر به را خود آتشین هاینفس من

 .  کنممی گریه امجوانی بر بلکه ریزم،نمی اشک و کشممی بیرون را روحم باقیماندة بلکه کشم،نمی نفس تنها

 است؟شده سپری -آورگریه هایحسرت فرط از – او جوانی که حالی در آورد،می خنده به را او پیری سپیدی . آیا4

 گوید:آنجا که متنبی می. 5
وحسُب المنايا أن يُکنَّ أمانیا                                             کفی بك داء  أن تری الَموَت شافیا      

                                                                                                                                      

 (417: 4)البرقوقی، ج 

 .است دشوار و سخت زندگی زیرا افتم؛ی آسان و گوارا را . مرگ6

 .شودمی آشکار و روشن بروم، دنیا از که زمانی و است تاریک و تیره ام. زندگی7

  .کند سپری بیمارگونه را زندگی خواهدمی که است کسی برای روحانی شفای تنها مرگ .8

 کند. می ویران را هالذت و آثار تمام اما است زائر یک تنها . مرگ9
 دهیم، سالم آنان پوسیدة جسدهای به تا بیایید /ببینیم؟ را آنان علوم و ادبیات تا نگریدنمی گذشتگان به آیا .10

 خود هایجسم و هاروح بر و بینیممی را آنان جاودان هایروح ما/  دهد؟ سالم پوسیده به تواندمی پوسیده آیا اما

خبران از دنیایی که ای بی /ببینم؟ خرم و تازه را هایتانچهره متوانمی کی چهرگانسیه ای./ کنیممی زاری و ناله
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 را کهف اصحاب خواب /کنند تا خود را آسوده سازند.گیرند و به ما نیز رحمی نمیحوادث در آن آرام نمی

 اید!کردهایجاد را دیگری رقیم و کهف و کردیدزنده

 آن و اندداده وعده تو غربت به راویان. / ایزده دست بتعقی و حمله به اهدافت، راه در چقدر آواره نسل . ای11

 سازندگان جانشین. / ایدداده دست از را هاکوه و هاقلعه و بابل میراث شما. / گرددبرمی شد، آغاز که طوری همان

 زدهمصیبت مراد و محمد :فاتحین و محمد الدینصالح صالح، /نشدید ساختند، و دادند انجام آنچه و سَدیر قصر

 پیمان و عهد به ما. / استرفته بین از جهاد و همیشگی تالش خدا، راه در درگذشتشان با که آنهایی. / شدند

 آنها به و دهیممی انجام آنچه به نسبت ما. / شوندنمی ارزش با و نجیب گونه این فرزندان و کردیم خیانت فاتحان

 شود، برافروخته اگر یعرب نفرت و خشم./ هستند خوبی اجداد اآنه و آنها برای بدی فرزندان دهند،می انجام آنچه

 مرا شداد، عنتره؛ پدر و عنتره ما بین در. / است خاکستر دیگران( خشم) آتش در حالی که بود، خواهد آتشی بسان

 توانندمی انسرباز نه و هااسب نه است، گرفته قرار تهاجم مورد هاپایتخت. / اندازدمی هارشادت و هادالوری یاد به

 دوران./ کنند حمایت و پشتیبانی مرزها آن از توانندمی آنان روزهای نه و حمدان آل نه./ کنند نگاهبانی آن از

 آورد.درمی لرزه به مرا ایاد و محرّق آل و لخم حکمرانی

گی و خواستگاه و ./ تو خواستگاه مجد و بزری و ذلت از تو دور بادآه! ای عراق! عزیز و سربلند باشی و خوار. 12

 ای.نامی بودهآرزوها و امیدها و قبله نیک ةکعب

 روی من از که است این زنم،می دم فضیلت به عشق از که گاه آن بین مردم عراق؛ در من قوم . حال13

 تو: گفتندمی دادند،می انصاف من به اگر که حالی در گناهکارم، خود همسایگان بین در من که گویی./ گردانندمی

 آنها از ماندنامان در برای چقدر هر./ است الل گوحق شخص و است نادان جوفضیلت: گویندمی./ هستی نیکوکار

 آرزوها که حالی در –دارم طوالنی آرزوی چقدر./ کنم آنها قربانی را وجودم سرانجام که نیست شکی کنم، تالش

 تیر از باید کی تا./ کنممی سپری آنها ینةزم در را باارزش خود وقت و -هستند من حیرت و سرگشتگی باعث

 هدایتگر شخص آن حال./ ندارم صبر جز زرهی من که حالی در کنم، پرهیز دهند،می قرار هدف مرا که هاییسخن

 من از دوستانم چقدر /بود؟ خواهد چگونه است، خیانتکار و برگشتهدین از او: شود گفته که گاهآن امین، و

 .است درونی و موضوعی فطری اخالق، و خوی که حالی در شوم، آنها مثل و درآمیزم آنان ویخ با که خواهندمی

برایش ارزشی و خانواده و دوستانش  که غربت او طوالنی گشته مانند شخص غریبی هستم در این دیارمن . 14

غم و اندوه الفت پیدا کرده  است. / با سرازیرجانکاه و نوشیدنی او اشک گرم  ی./ توشة او فکر و اندوهقاپل نیستند

 اندوه حال اوست و از دوستان جدا شده است و با دوری و هجران خو گرفته است.و است و غم 

 دور شو.من، از مردم روی بگردان و  غریب ای روح .15

 قوی،انسان /  اند!شده دور یکدیگر از ،رمیده حیواناتی بسان گونه این ما، گرامی هموطنان که استشده . چه16

  سازد!می نابود را سالحبی مسلح، فرد و کندمی نابود را ضعیف زندگی

 است، گشته سختی و رنج دچار آن حاکمان ستم و ظلم از که آن اهل و کشور این فریاد به که هست کسی . آیا17

 و ضعف به را ما گیگرسن از و بیانبارند را خود هایجیب آن ازای در این که تا کنندمی خالی را دستانمان /برسد؟

 بیندوزیم! خویش ثنای و حمد با را آنها آن، ازای در تا کشانندمی الغری

 و و وهم خیال آن، بلکه باشد، کنمنمی گمان درآورد؟ اجرا به را هافضیلت بتواند که است فضیلتی با انسان آیا .18

 حوادث) بادتند معرض در( فضائل) مکارم و هاارزش./ گرددمی تباه و رودمی بین از زود که ای استبازدارنده یا
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 و./ اندساخته نابود و محو را آنها و اندبرداشته را بافضیلت هایانسان ماندةباقی آثار بادها و اندگرفته قرار( زمانه

 باشند؟ اثری داشته توانندمی آنها سیمای و روشن هایچهره آیا گردد تار و تیره اخالقمان که هنگامی
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