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 دهيچک
ای است که فرد آن  در اصطالح به معنای حس دلتنگي و حسرت به گذشتهنوستالژی يا احساس غربت 

چهارم هجری، به دليل  ةداني از شاعران عرب سدرا در زمان حاضر از دست داده است. ابوفراس حم

شعرگرايش دارد و در حال و  گونه، به اين ه استپيش آمد شای که در دوران حيات براي شرايط ويژه

رو  از اين ؛برده است خوشايند خويش پناه  ةهوايي رمانتيک در گريز از شرايط سخت زندگي، به گذشت

الژيک اختصاص يافته است. با بررسي اين دسته ازاشعار ابوفراس، های نوست بخشي از اشعار وی به انديشه

و مسايل دوران   ی از زندگي وانديشه تر  ها، شناخت دقيق های ادبي ـ هنری آن افزون بر ترسيم زيبايي

شود. اين نوشتار بر آن است که چگونگي نمود انواع نوستالژی را با روش توصيفي ـ  حاصل مي ویحيات 

د که برجسته ترين اشعار هدميعار ابوفراس تبيين کند. برخي از نتايج اين پژوهش نشان تحليلي در اش

زند، روميات اوست که غم و اندوه وی را  ابوفراس که در آن اندوه نوستالژيک وحسرت بر گذشته موج مي

ی ها های شخصي و نيز نارضايتي چنين ناکامي کند. هم در دوران اسارت و دوری از وطن ترسيم مي

 زنند.   او را رقم مي های ديگری هستند که ساخت نوستالژيک شعر اجتماعي، انگيزه -سياسي
    

  .ات، روميّابوفراسنوستالژی،  ،غربت غمعاطفة شعری،  :هاي کليدي واژه

                                                           
 . مسؤول ندهنويس الکترونيکي پست:                                                    fbahraman@yahoo.com 
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 مقدمه .1

های ناخودآگاه در فرد است که از دلزدگي  نوستالژی يا حسرت بر گذشته يکي از حالت

حکايت دارد و  طرات شيرين آن دورانه گذشته و خااز زمان حال و تمايل بازگشت ب

از دست  »ـ اجتماعي و مشکالت فردی گوناگوني همچون  تحت تأثير مسائل سياسي

دادن اعضای خانواده، حبس و تبعيد، حسرت بر گذشته، مهاجرت از کاشانه، يادآوری 

 «گيرد مرگ شکل ميخاطرات کودکي و جواني، غم و درد پيری و انديشيدن به 
  (.34: 1385)شريفيان، 

 يوناني ةای فرانسوی است که برگرفته از دو واژ در لغت واژه ((Nostalgiaنوستالژی»

به معنای درد و رنج  (algos) لگوسآ به معنای بازگشت به خانه و( nostos) نوستوس

 سيکنس هم ةجای واژ ميالدی به 18و  17های  در سده» .(865: 2000، بای هورن) «است

(Homesickness) اين واژه  .(899: 1996)تيلبرگ،  «تر از تعبير نوستالژی استفاده شدهبيش

-اد گذشته، دلتنگي، غم غربت، غربتشده است: ي اگونه معن های فارسي اين در فرهنگ

، حسرت گذشته و ميل به بازگشت به (1115: 1387شناس، )حق زدگي، هوای وطن، غريبي

تنگي به سبب دوری از وطن يا ناشي از ، دل(2/1011 :1376)پورافکاری،خانه و کاشانه 

و حزني که به ( 8/8028: 1381)انوری، های درخشان يا تلخ و شيرين  يادآوری گذشته

در زبان  همچنين (2/248: 1352)نفيسي، ميل بسيار به ديدار ديار خود توليد شود  ةواسط

)البعلبکي، «لشوق الي الماضيا»و « لي الوطنإالحنين : »های عبارتا بنوستالژی عربي 

 است. معناشده  (619: 1986

های ادبي  شناسي به ادبيات وارد شده است، در بررسياصطالح نوستالژی که از روان

شود که شاعر يا نويسنده بر اساس آن در اثر ادبي خود با  ای از نگارش گفته مي به شيوه

کند.  ده، توصيف ميآورد و آنچه را از دست دا خاطرات گذشته را به ياد مي ،اندوه و درد

خويشان و  گيرد که ياد وسيعي را در برمي ةخاطرات نوستالژيک به طور معمول حوز

و هر آنچه که شاعر را به  پرافتخار ةهای واال و گذشت نزديکان، سرزمين کودکي، ارزش

 شود.   افسوس بر از دست دادن آن وادارد، شامل مي

  تر مناسب های نوستالژيک ان انديشهيسم برای بيازميان مکاتب ادبي، مکتب رمانت

تفکرات نوستالژيک  مهم در اين مکتب که تأثير آن در هایبخشاست و يکي از 

بر اين اساس، آزردگي از محيط و زمان کنوني و صل گريز و سياحت است. هويداست، ا

و  به صورت دعوت به سفر واقعي تاريخييا های ديگر  فرار به سوی فضاها و زمان

 است. های خيال بر روی بال کند يا به صورت دعوت به سفر يي جلوه ميجغرافيا
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زدگي از محيط اطراف در قالب  های نوستالژيکِ احساس اندوه و دل چنين جلوه هم

های تازه که هنرمند رمانتيک آرزوی  های زيبا و مجلل و رنگ جستجو برای يافتن محيط

از مباني مکتب رمانتيسم، اصل هيجان و يکي ديگر گردد.  نيل به آن را دارد، نمودار مي

 ةسوزد و اندوه او از ديدن گذشت احساسات است. روح رمانتيک برای بازگشت به خانه مي

ناپذير قلبي است که در توقعات تسکين ةيدييابد، اين اندوه معموالَ زا شدت مي رحم بي

.همين (182-1/180: 1387حسيني،سيد: ر.ک)ايمان گرفتار شده است  احساس و بي جهان بي

ای که  گذشته»است با اين تفاوت که   های نوستالژيک شده بيان ةماي موضوع دست

در اين آثار  ای يا کامالً واقعي باشد اما فسانهموضوع نوستالژی است، ممکن است کامالً ا

تيک به سوی گذشته به گيری هنرمند رمان آيد. در واقع جهت به صورت آرماني در مي

گيری در  و همين جهت (132 :1373لووی،  و ير)سه .«به آينده است تعبيری نگاه

 اند از:های پيشينة اين پژوهش عبارت پژوهش شود. های نوستالژيک نيز ديده مي انديشه

انجام  زيرهای  بررسي شخصيت ابوفراس در ادبيات معاصر، پژوهش ةدر حوز .الف

، اردن، المهدیعبد حسن دالجليلتأليف عب «حياته و شعره ،بوفراسأ» .1: استگرفته 

. اين (2009) ، سوريه، دارنونف احالم يحييتألي« » .2 ؛(1981) 

  .اند های شعری ابوفراس پرداخته ويژگي به نقد و بررسي برخي از دو در آثارشان

 .1 شامل ها کتاب: های فراواني انجام شده است نوستالژی نيز پژوهش ةدر حوز .ب

 .2 ؛ (1997)  ، قاهره،دیيد سويفاطمه حم از 

 شامل تمقاال و ؛(2000)، دمشق، دارينابيع ره سالمييسم از 

زبان و ادبيات ، از مهدی شريفيان «فرآيند نوستالژی در اشعار سهراب سپهری» .1
بررسي فرآيند نوستالژی » .2؛  (1386)سال پنجم  بلوچستان،دانشگاه سيستان و  فارسي

 (1385) 12 ، ش7 ، سالنامه کاوش، از مهدی شريفيان اين نيز« در شعر معاصر فارسي

« المعطي حجازی و نادر نادرپورتطبيقي نوستالژی در شعر أحمد عبدبررسي » .3  ؛است

 ؛(1390) 2 شاول، سال  مانشاه،دانشگاه رازی کر نقد و ادبيات تطبيقي، ياز خليل پروين

از کبری « بررسي تطبيقي نوستالژی در شعر عبدالوهاب بياتي و شفيعي کدکني» .4

» .5 ؛(1391) 13های زبان و ادبيات تطبيقي، پاييز، پياپي  ، پژوهشروشنفکر

، عدنان اشکوریديس و، از جعفر دلشاد «

» .6 و (1388)دانشگاه اصفهان، پاييز و زمستان  

دانشگاه   مجلة ،و همکاران از رسول بالوی «
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ويژه به بررسي نوستالژی با تکيه طور اما پژوهشي که به .(1391) 19 تربيت مدرس، ش

 ابوفراس پرداخته باشد، ديده نشد. بر ديوان

 وفراس از ديدگاه فردینوستالژيک در ديوان ابآني  پژوهش حاضر به بررسي لحظات

وری از خانواده ودوستان ديرين، د نوستالژی دوری از سرزمين، نوستالژی های: با عنوان

با عنوان از ديدگاه اجتماعي  و نوستالژی سوگ عزيزان و ناکامي در زندگي شخصي

به دنبال پاسخ به اين  و آرماني پرداخته است ةت رفتن جامعحسرت از دس

. 2ابوفراس چگونه نمود يافته است؟  ردر شعنوستالژيک  های جلوه . 1هاست:  پرسش

غربت جمعي ابوفراس  . 3فردی در شعر ابوفراس کدام است؟ ترين شکل نوستالژی  عمده  

 با چه رويکردی نمود يافته است؟

الی تصاوير هنری اين شاعر  تأثيرگذار در البه ةاين پديد، بررسي ژوهشهدف اين پ 

تر و  ـ هنری، به شناخت ژرف های ادبي افزون بر ترسيم زيبايياست که صاحب نام 

ترين منبع مورد  کند. مهم کمک مي زگار ویهای شاعر و حوادث رو تر انديشه دقيق

بعد آثار و منابع مرتبط با  ةدر درج ديوان ابوفراس و در درجة اول اين پژوهش ةاستفاد

 نويسندگان قرار گرفته است.  ةمورد مراجعکه  است نوستالژی
 

   هاي نوستالژيک ابوفراس حمداني انديشه. 2

چهارم هجری است که  ةسداز شاعران مطرح عرب در  ق( هـ.357ـ320) ابوفراس حمداني

در  وی در موصل»ر بوده است. عربي تأثيرگذا شعر آثار ادبي بعد از خود و در سنت در

و هنوز » .(352 :1960 ،)ضيف «به جهان گشودديده  مشهور و شيعه مذهب ای خانواده

پسر عمويش کودکي سه ساله بود که پدرش کشته شد و او در دامان مادر و سپس 

دار  در شانزده سالگي عهده. (363: 1979)البستاني،  «سيف الدوله پرورش يافت

در و  گي گرديد و حکومت شهرهای منبج و حران را در دست گرفتهای بزر وليتئمس

به  درگرفت ميان مسلمانان و روميان ي کهيکي از نبردهاي در ،قمری  ی هجر 351سال 

روان شاعر جوان برجای نهاد و  درتأثير شگرفي  ،در آمد. همين حادثه رومياناسارت 

های مختلف در اشعارش  تحسرت و دلتنگي ناشي از آن به صور ،غم غربت شدموجب 

های  مايه دوری از سرزمين مادری و اسارت در زندان از بن ،پديدار گردد. به ديگر سخن

مطرح در اشعار ابوفراس است و همين امر يکي از داليل مهمي است که  موجب شده 

ای که  های رنگارنگ اندوه نوستالژيک درشعر ابوفراس پديدار گردد به گونه است جلوه

اندوه تنهايي، به  برای غلبه بر وحشت زندان و رای تحمل دوران دشوار اسارت وشاعر ب
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 ةکند. از نظر شيو آن دوران رؤيايي و شيرين با حسرت ياد مي برد و از پناه مي هگذشت

بيان شاعرانه تصويرهای نوستالژيک در ديوان ابوفراس بسيار متنوع است و همين امر 

وار از يار و  ری که مطابق رسم رايج و به صورت کليشهشعر او را از اشعار شاعران ديگ

نوستالژيک در  توان گفت تصاوير سازد. در بياني کلي مي مي اند، کامال متمايز ديار گفته

بعد اجتماعي و در ارتباط با ديگران بيان  ديوان ابوفراس در دو بعدِ شخصي و خصوصي و

و حسرت و اندوه از دست رفتن  شده است. به عنوان نمونه  ناکامي در زندگي شخصي

ها اعتقاد دارد، به صورت آفريدن جهاني دروني و خيالي و  هايي که شاعر به آن ارزش

تماعي و در بعد اج در شعر او جلوه کرده است شهرشور و اشتياق برای آفرينش آرمان

اه گون زادگگونادر قالب يادآور مناظراندوه دوری از يار و ديار، شکوه از روزگار نامساعد و 

نمود يافته است يا به صورت  ده و خاطراتشها به سر برهايي که روزگاری در آن و مکان

سرودهايي در اندوه از  يا در سوگ وها دور شده خانواده و دوستاني که شاعر از آنياد 

گر شده است. تنوع اين مضامين  به حدی است که  دست دادن دوستان و نزديکان جلوه

هايي است که  عار اندوهگين ابوفراس در زبان عربي از زيباترين سرودهتوان گفت اش مي

بر آن است که  يکي از اين انواع نوستالژی در آن نمود يافته است. نوشتار حاضر

های ابوفراس را از اين منظر بررسي کند. به همين منظور از دفتر اشعار وی  سروده

 ی قرار داده است.ها را مورد تحليل و واکاوو آنشواهدی  برگزيده 
 

 و خانواده نوستالژي دوري از سرزمين .2-1

های هيجاني، انگيزشي و  ای از احساسحالت پيچيده از ديدگاه روان شناسان، نوستالژی

شناختي است که از غم و اندوه ناشي از تمايل بازگشت به خانه و نيز از درماندگي ناشي 

هايي اندوهناک در مقابل جدايي از  واکنشچنين  شود. هم از تفکر دربارة خانه حادث مي

و  (207: 1996آرچر، ) گيرد های آشنا را نيز در بر مي افراد مورد عالقه ودوری از مکان

موقت يا هميشگي  ةبيشتر در مورد افرادی است که از شرايط زندگي قبلي خود به گون

ابوفراس . (899: 1996)تيلبرگ،  شوند نظير پناهندگان، مهاجران و سربازان... دور مي

يکي  درای را از سرگذرانده است. او  حمداني از جمله گويندگاني است که چنين تجربه

به اسارت  درگرفت قمری  جریه 351سال  درميان مسلمانان و روميان  ي کهاز نبردهاي

روان شاعر جوان برجای نهاد و موجب  دردر آمد. همين حادثه تأثير شگرفي  روميان

های مختلف در اشعارش  و حسرت و دلتنگي ناشي از آن به صورت گرديد غم غربت

ندوه ا ابوفراس برای غلبه بر وحشت زندان و ،اسارت دوران دشوار درپديدار گردد. 
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کند. اين  آن دوران شيرين با حسرت ياد مي برد و از ميخويش پناه  ةبه گذشت ،تنهايي

اری در هايي که روزگ ادگاه و مکانتنهايي يا به صورت برشمردن نقاط گوناگون ز منوع غ

نمود يافته  يا به صورت ياد خانواده و دوستانو ها خاطراتي داشته آنها به سر برده و از آن

 .است
 

 اندوه دوري از وطن  .2-1-1

چنانکه گذشت، ابوفراس مدتي از عمر خود را در ديار غربت و در زندان روميان به سر 

أثير بسزا داشته و در شعر او شاعر ت ةتکوين روحي درد و رنج اسارت در»و  برده است

روميات وی به همين جهت  »«اثری شگرف بر جای نهاده است

از در بسياری که  (123: 2009)يحيي،  «ترين تجلي تعبير از اين درد و رنج است از صادق

تنگي به صورت برشمردن رنگ و بوی دوری از وطن گرفته است. اين نوع غم و دل موارد

ها داشته مانند: منبج، برده و خاطراتي که از آن سرها بهايي که روزگاری شاعر در آن مکان

ها را به صورتي  کند. ابوفراس اين مکان حلب، السقيا، مستجاب، مصلي و . . . ظهور مي

ت از ديدار هايي که در ايام اسار ها و بستان های روان و باغ گسترده با طبيعتي زيبا و آب

کند. اين بخش از اشعار ابوفراس به ويژه بر اساس  ها محروم شده است، توصيف مي آن

 .است، همخواني داردشکل گرفته  سنت کهن شعر عرب که با مويه بر اطالل و دمن

جواني  هايي را که ايام خردسالي و ابوفراس به پيروی از اين سنت، زادگاهش و مکان

ای در آن  خواهد که لحظه کند و از مخاطبش مي ه است ياد ميها گذراند خود را در آن

 جا توقف کند: 
 

و جوسق خوش  «يمصلّ» کوی اطراف و« مستجاب»بر آثار باقي مانده از سرزمين »

هايي که در  در مکان ؛بايست که باالتر از آنها رود است، «سقيا» ةو منطق يمن و مبارک

 «ني وطن خود گزيدم و منبج را محل )زندگي( خود قرار دادم.دوران کودکي و جوا

گاه  کرد، اين بود که اسارت هايي که فشار رواني را بر ابوفراس دوچندان مي يکي از عامل

خرشنه که وی در آن اسير بود در مکاني واقع شده بود که وی در گذشته آن را فتح 
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اين انگيزی  های غم ن دليل او در سرودهبه همي (،37: 1391صالحي، و  وند )زيني کرده بود

 مکان را به تصوير کشيده است.
 

آن  اگر خرشنه را در حال اسيری ديدم، در مقابل چه بسيار اوقاتي که دالورانه به

 .کردغارت ميها را  م که منازل و کاخهايي را ديد حمله کردم و آتش

کند و با  از سرزمين شام و زادگاه دوران کودکيش ياد مي ،ديگر ةشاعر در سرود

کشيده را  خواهد که صدای اسير رنج رود، مي جا ميزی محزون از کسي که به سوی آنآوا

 به گوش خويشاوندانش برساند تا آنان  به جهاد در مقابل روميان تشويق شوند.
 

روی. از طرف اين اسير  شام مي سوی ای کسي که با شتری قوی و چاالک و رام به»

 .«شيده، به پسران حمدان سالم برسانرنج ک

يک دوری از سرزمين و در اين سروده، بر معنای نوستالژ« إقـرَا السَّـالَم» ةتکرار واژ

 دارد. داللتي روشن جا ان اشتياق شاعر برای رسيدن به آنميز

اسر در سر هرچندقمری را در منبج گذرانيد و   هجری 351تا  336ابوفراس سالهای 

بود، اما جايگاه دائمي وی منبج بود و هرگز     آمد رفت و قلمرو حمدانيان در

به همين . (6/121: 1369، عساکر ابن) نبرده بود از ياد جاهايش را نسبت به آن دلبستگي

ديگری در اسارت، به صورت ياد کردن مکرر  ةواکنش رواني شاعر در سرودجهت، 

 لوه کرده است. ویج اش در حلب و منبج افتخار گذشته حسرت بار روزگاران خوش و پر

 کند:  خود چنين تعبير ميندوه از اين حزن و ا
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 )دوری از(بر  يک از شما فکر کنم؟ چه قدر کدام ةک از شما را ياد کنم؟ درباري کدام

 و ؟ ساز و برگ و عزت و افتخاراتم در حلب استو اشکم جاری استاندوهناکم سرزمينم 

 .  آنم ش گرانبهاترين چيزی است که در پيکه خشنودي استکسي در منبج 

سرزمين  نسبت به را اشتياق شاعرميزان اندوه و ، های پرسشي ، جملهبياتااين در 

هايي که براحساس غربت  ترين واژه از مهم»مطابق نظر بالوی  .دهدنشان ميمادريش 

ای برای  کند، پرندگان مهاجر به ويژه کبوتر است. شاعران اين پرنده را وسيله داللت مي

در واقع  ،شاند. گفتگو با کبوتر و اشتياق و اندوه تعبير از درون رنجور خود قرار داده

دهد در واقع، درد و اندوه  ای که کبوتر سر مي دروني شاعر است. رنج و نوحهی گفتگو

شاعران عاشق است و نوای او از شوق و اندوه و سوز و دروني شاعر است و کبوتر همدم 

گفتن ابوفراس با سخن .(87: 2012، )بالوی« حکايت داردغربت هايشان در گداز سينه

 بياني رمانتيک از از همين دست است و، که در نزديکي او نشستهکبوتری در زندان 

   شود.   ميدوه نوستالژيک دوری از وطن محسوب ان
 

من،  ةگويم: ای همساي ميکند،  به کبوتری که نزديک من نشسته و نوحه سرايي مي»

برم. تو رنج و درد و فراق را  ؟ به عشق پناه ميتو هم مانند حال من شده است حال آيا

 «ننشسته است!ای بر دلت  ای و هيچ غصه نچشيده

که درد دوری از وطن را  گويد غم دل را برای کبوتری مي ،ابوفراس در اين ابيات

برد،  اندوه را از دل مي د ونک ميپرواز چرا که هرگاه اراده کند به مکان مطلوب  ،نکشيده

های بلند بنشاند، از اين رو آرزو  اما اسير درمانده را شاهپری نيست که او را بر شاخه

 توانست اندوهش را با وی تقسيم کند و شرح دردش را با او بگويد.  ، کاش ميکند مي
    

 نوستالژي دوري از خانواده و دوستان ديرينه . 2-1-2

د شو و خانواده، موجب مي دوری از دوستانگونه که در تعريف نوستالژی بيان شد، همان

ودهای روحي و فکری و اندوه ناخودآگاه به گذشته باز گردد تا شايد بتواند کمب که انسان

بنابراين، با  ؛فرورفتن در خاطرات گذشته جبران کند ةهجران عزيزان خود رابه وسيل

، است گذرانيدهن ای از زندگي خود را در اسارت روميا توجه به اين که ابوفراس برهه

 ن سروده است. او دردلتنگي برای خانواده، دوستان و آشنايا ةماياشعاری را با درون
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هنگام  بهمجروح شدنش  و  است از غربت و دلتنگي نوشتهای که برای مادرش  نامه

  گويد: اسارت سخن مي
 

حال  بزودیو چنان پندارم که خداوند  .مصيبت من بزرگ است و صبری بزرگ بايد»

 اندتياق و غربت همه را بر دوش من نهادهاش ،اسارت، مرا دگرگون خواهد کرد. جراحت

 «بارهای بسيارم. ةپس من تحمل کنندزين که 

آالم مادر را تسکين دهد.  ،با دعوت به شکيبايي کوشد همين شعر مي ةدر اداماو 

کشد،  ، به خوبي اندوهش را به تصوير مي به کار بستهاسلوبي که ابوفراس دراين شعر 

ـ تکرار الف و يای مدی، تکرار أمتا، گويای طغيان رنج روحي شاعر برای  حرف ندای يا

 :ديدار مادر است
 

 خير و پيروزی نزديکر آوپيامشکيبايي ؛ زيرا ای مادر، شکيبايي را از دست مده»

صبر جميل، اجر جزيل نصيب  ةکه به انداز !است. ای مادر، اجر خود را باطل مساز

 .«خواهد شد

رائية مشهورش که برای   پايان و عشقِ سوزان ابوفراس در قصيده ريزان، رنجِ بي اشکِ

الدوله سروده شده،  به خوبي احساس دلتنگي و حسرت او را برای گذشتة پر سيف

ای که در کنار  گذشتهکشد.  سر برده به خوبي به تصوير ميبتخار و ايام شادی که با  او اف

الدوله در بزم و رزم در ميان چکاچک شمشيرها يا در محافل ادبي سيف الدوله سيف

کند و آن را  سپری شد. ابوفراس اين درد و حسرت را در روز و در جمع اغيار کتمان مي

گشايد و  اما شبانه دست در دست عشق راز مي ؛دارد ن ميهمچون رازی در سينه پنها

 ؛بلکه در شب، گريد، ولي نه در روز او مانند ديگران مي »فشاند.  سرشک از ديدگان مي

سبب  شب را ةدر حالي که گري ،داند حقارت و ذلت مينشانة در روز را  ستنزيرا گري

و زماني مناسب برای رسيدن  اينجا رمزی برای کتمان راز در پندارد. شب مي حفظ آبرو

 . (274 :1986 ،)« های سربلندی و کماالت اخالقي است به قله
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راز چون مني و از شوق، سوز دلي دارم، ولي  ام( مشتاقم من )به وطن و خانواده آری»

کي را که از گشايم و اش گردد. زماني که شب مرا احاطه کند، دست عشق را مي فاش نمي

 «نم.ک است، ريزان ميهای آن بزرگي  ويژگي

الحصين چنين ابراز دوستش قاضي ابوديدار ديگر اشتياق خود را برای  ةوی در سرود

 کند: مي

شود؛ خداوند هرگز  اگر فردا بانگ رحيل او را سر دهند، اشتياق من چه طوالني مي»

که تو مونس آن بودی به بيم افکند و اشک و  دلي را ،ما جدايي نيفکند. جدايي ميان

 .     «ها پراکنده کرد يان پلکرا م خوابي بي

اين نوع غم و دلتنگي در زمان اسارت با شدت بيشتری در اخوانيات شاعر خود را 

طبع رقيق، عاطفه شديد، روح  و باشد مي بي نظيرو ذوق که در لطافت »دهد. نشان مي

و در آنها فخر و حماسه و  (69: 1941)امين، « کند بزرگ و همت واالی وی را آشکار مي

های خويش در روزگار شق را با يکديگر درآميخته و تصويری حقيقي و گويا از رنجع

گونه از آه ، بديننويسدميای که برای ابوالعشائر  وی در نامه. داده است دسته باسارت 

 :کند تعبير ميسوزان و اشک ريزان خود 
 

من حرام  روشن شود، خواب خوش بربار( به ديدار تو  گاه که چشمم )ديگر تا آن»

را رها  بر تو گريستن شگون باشد که بد. از بيم آنور است لم شعلهاست و آتش اندوه در د

 «و سينه و پهلوهايم آسيب ببينند. کنم تا قلبم بگريد مي
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 نوستالژي سوگ عزيزان. 2-2

های  های ابوفراس بسيار تأثر برانگيز و اندوهناک است و در عين حال جلوه سوگ سروده

های  ادبي بديع و زيباترين و شيواترين بيانها که با تصاوير  نوستالژيک اين سروده

های  ها و شکوه کند. مويه ها را در نوع خود منحصر به فرد  ميآن شاعرانه همراه شده،

توان گفت که  ت ميئشاعرانه ابوفراس در سوگ مادر آنچنان شديد و مؤثر است که به جر

ن روميان در ی در زنداسابقه است. و در شعر عربي بي گری سرايي و مويه اين شيوه مرثيه

 ين گونه سرود: غم دست دادن مادرش ا
 

 ديد،)ت( اسير )فرزند(در از آنچه قباران رحمت الهي سيرابت کند، چ ای مادر اسير،»

در اثر اين )فرزند اسيرت( بودی. ای مادر اسير، باران رحمت الهي سيرابت کند،  بيزار

 .«مصيبت سرگردان مانده، نه تاب ماندن دارد نه توان رفتن

غم دروني خود را  ،های مادرش زرگواریشعر با يادآوری بهمين  ةابوفراس در ادام

بلکه  ،گريستن تنها نيست گريد، او در اين به تلخي در سوگ مادر مي»کند و  بيان مي

 و او (300: 1981، ) گريند هايي که مادر انجام داده بود با او مي نيکيل و تمام فضاي

او روزه گرفته و  که هايي ايد تمام روزها و شبکند که ب ياد مي از مادرشگونه بدين

عبادت کرده بر او بگريند و تمام کساني که او پناه داده و کمک کرده، بايد بر او زاری 

های  و جمله« لِيَبْکِکِ» و« أيَا اُمَّاه»، «أيَا اُمَّ األسِير»های  تکرار واژه ،کنند. در اين سروده

 در و سوگ مادر است.نوستالژی دوری او از ما شدت اندوه ناشي از ةپرسشي مکرر نشان

 کمتر است شساير اشعار از تعداد آنها ت کهن اسهای ابوفراس اي از ويژگي بارز مرثيه

شده  ههای بسيار همرا و ناله  با آه اندوه عميق نهفته در اين اشعاراما  ،(68: 1941)امين، 

، الدولهبه آنها وجهي مشخص و متمايز بخشيده است. وی در رثای خواهر سيفکه است 

ديده را به صبر و  های رايج که مصيبت گریجای بيان تسليت طوالني و نصيحتبه 

کند هيچ تسليتي  ای خالف معمول بيان مي خواند، به شيوه شکيبايي و خودداری فرامي

که از او بخواهد نيست، به همين جهت به جای آن ديده دادن به  مصيبتيارای آرامشرا 

 :خواند مي به سوگواری و اندوه فرا که از زاری باز ايستد، او را
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تر از آن است که مصيبت بزرگاين ؛ زيرا کنم نه به صبر دوه سفارش ميرا به انو ت»

 .«سرزنش کرد ( سرکوفت زد وبرای از خودبيخودشدن)صيبت زده را بتوان م

نوستالژی سوگ را به اين  عظمت اندوه و ،المرجي جابر بن ناصر الدوله  و در رثای أبا

 کند: گونه بيان مي

د، ولي نوش متالشي مي در اثر آن ها کوه که است يحسرتر دلم از مرگ جابر ب

 حسرت من پايان پذير نيست. 

ابوفراس با اين که تعدادش کم است و جز برای مادر و چند تن از بستگان و  هایمرثيه

سبب  وزند  مي عواطف و احساسات راستين در آن موج ؛ امادوستان نزديکش نسروده

برمرگ خود گريسته و  ،شود. او همچنين در دوران حيات ها مي تأثير عميق در جان

 ايت دارد. است که اين موضوع از ژرفای نوستالژی مرگ در جان او حک گفتهمرثيه 
 

 

 .«مردم روزی از دنيا کوچ خواهند کرد ةاندوهگين مباش که هم  دخترم )از مردن من(»
 

 نوستالژي ناکامي در زندگي شخصي .2-3

حس « خاطره، فراموشي و نوستالژيا در خانواده درماني»ای با عنوان  در مقاله( Ray) ری

به  .(82: 1996)ری،  داند نوادگي ميترين عامل تحوالت و ارتباطات خادلتنگي را مهم

تواند به نوعي خاص از  پريشاني و گسستگي روابط درون خانوادگي مي ،ديگر سخن

نوستالژی دامن زند. در اين موارد شخص از به ياد آوردن لحظات خوش همبستگي 

 شود. غربت ابوفراس در اند، دچار اندوه مي خانوادگي و روزگاری که همه در کنار هم بوده

اين نوع از نوستالژی، غربت روحي و درد او درد پراکندگي و تفرقة خويشاوندانش بود و 

اين درد رنگي از غم، سکوت و خاموشي داشت. اين نوع غربت که رنگي پارادوکسي دارد 

تواند به غربت در وطن تعبير شود. به بيان ديگر در ديوان ابوفراس نه تنها غم غربت  مي

که اندوه و افسردگي کسي را که بلن دوری از وطن بيان شده است و تنهايي او در دورا
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کند، به تصوير کشيده  چنان احساس تنهايي مي در ميان خانواده و سرزمينش نيز هم

 شده است:

             

شده است، هرچند که  ها موجب تفرقه ميان من و خويشاوندانم ها و روش شيوه»

 ام را خانواده نگرم جا ميهر ما را در کنار يکديگر جمع کرده است. ،اصل و نسب مشترک

ام  در ميان جماعتي از مردان قبيلهم، غريب )اين همه(نگرند، ولي با  بينم که به من مي مي

 .«ميتنهااما  ؛هستم

برد، زيرا از  حمدان و در وطن خويش از نوستالژی روحي رنج مي در ميان آل ابوفراس

 ميانر که به ظاهر دجهان با آنها همراه نبود. با ايننگرش به زندگي و  ةنظر عقيده و شيو

به  ورزی، حسادت و رقابت برای ، کينهها محبت وجود داشت، ولي در باطن اختالفآن

اگرچه ان حمد لآ(.148 :2008 ،)سلماندست آوردن حکومت در بين آنان رواج داشت 

، با ابن )ع(و اوالد علي )ع(مندی به علي هبا وجود عالق و حکمراناني به ظاهر شيعي بودند

روشن است . (104 :1343 ،)متز بيعت کردند ،بود )ع(نان اهل بيتمعتز عباسي که از دشم

ند تا از خود داشتمايل تاغراض سياسي خويش بيشتر اهداف وبه  که خويشان ابوفراس

سياسي وزني  اموربرای ها  بر خالف آنفراس ابوعقيده، در حالي که گذشتگي در راه 

چنين  .(26 :1373 ،)ترخاني گذاشت قائل نبود بلکه راه را برای عاطفه خود باز مي

 :1986 ،)امين وجود داشتکمتر در بني حمدان  ،شود شخصيتي که در ابوفراس ديده مي

 ابوفراس سرشار از تنهايي و غربت بود و اين غربت را از زماني احساسبنابراين، ؛ (4/311

الدوله کشته شد و او با رنج و غم يتيمي رشد کرد که پدرش بدست پسرعمويش ناصر

 کند: ای به برادرش ابوالهيجاء از اين نوستالژی بدين گونه ياد مي رد. وی در نامهک
 

م و درک و فهم کارهايم برای يولي من در ميان اين زمانه و مردمانش غريب و تنها»

ما نيز پاک و با اخالصيم؛ و  ياخالص آنان مشکل است. در حالي که تو برادری پاک و با

 .«نديها ربخويشاوندان و نزديکان همچون عق )در اين زمانه(اما 
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وی اين غم و تنهايي را زماني بيشتر احساس کرد که در زندان روميان بود و نزديکانش 

اعتمادش را نسبت به آنان و تمام به همين جهت  ،يکي يکي او را فراموش کرده بودند

 :(126: 2009)يحيي،  مردم از دست داد
 

 ي اندک مرا فراموش کردند و آنها هم به زودی به ديگرانبيشتر دوستان جز گروه»

هر چند ادعايشان بسيار است اما سر پيمان بماند؟ آنان خواهند پيوست. کيست که بر 

 «.ندااندک )در حقيقت(
اسلوب استفهام انکاری شاعر در ابيات ياد شده داللت برآن دارد که او به خوبي از  

شکني و  و دوستانش را به پيماند آگاه است و از آن در رنج است غربت و تنهايي خو

 کند  وفايي سرزنش مي بي
 

 آرماني ةرت از دست رفتن جامعحس .2-4

مستقيم با  ةهاست و طرح آن به گون های بشر در برابر سختي آرمانشهر از انديشه ةانديش

چنين با روحيات  اوضاع سياسي ـ اجتماعي و اقتصادی حاکم بر جامعه و جهان و هم

ی ای به قدمت تمدن بشر پيشينه شهرشود وجود آرمان فته ميها ارتباط دارد. گ انسان

 ،شهر مکاني دست نيافتني است که تصور آن همواره در افق آرزوی بشردارد. آرمان

در درازای تاريخ   خير برين، زيبايي و رستگاری بوده است و يکي از آرزوهای آدمي ةنمون

، آباد عباس )عاليای بوده که در آن رستگاری خويش را تحقق بخشد  يابي به جامعه دست

ند، در ناخودآگاه خود ا آرماني ةران که هميشه در جستجوی جامع. شاع(159 و 158 :1387

کند و  شافيه از روزگار شکوه مي ةحسرت از دست رفتن آن را دارند، ابوفراس در قصيد

، در گيرودار فضای  کند ای که در آن زيست مي های جامعه خورد که ارزش حسرت مي

چون صداقت، صفا، پاکي، حق  های وااليي ارزش ،ز بين رفته استسياسي و اجتماعي ا

پايان خود را اين گونه به  اندوه بي ،هقصيدمطلع اين وی در  پيامبر)ص(. واليت خاندان

 کشد:   تصوير مي
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تقسيم و  )ص(گرديده و ميراث پيامبر پايمال )ع(حق اهل بيت ،نابود شدهدين خدا 

 پراکنده شده است.

از  و )ع(بيتي را با اعتراض به پايمال کردن حق اهل بيت شصت ةابوفراس اين قصيد

نافرماني از رهبری حق را سبب نابودی دين  ،و در ادامه کند دست رفتن دين آغاز مي

 داند. آرماني مي ةجامع خدا و از دست رفتن
 

ا نه . آمردمي نيستند که ستم واليان آنان را خشمگين کند اند،تومي که در برابر مرد

  . نيستند نيزيان پا )در شمار( گوسفندان و چهار

طور که در تعريفات نوستالژی ذکر شد يکي از اصول مکتب رمانتيسم اصل  همان

آزردگي از محيط و زمان کنوني و فرار به سوی فضاها  واقعگريز و سياحت است که در 

زمان و خورشيد عصر از نظر ادب،  ةابوفراس حمداني که يگان های ديگر است.و زمان

 مياندر  (1/57: 1983)ثعالبي،  دالوری و شعر گفتن بودسخنداني، فضيلت، نيک سيرتي، 

هايش از  که از دلتنگي عالوه بر اينوی  ،شعرای عرب در بيان اين شيوه سرآمد است

درخشان را دارد که با از دست رفتن آن دچار  ةسرايد، آرزوی رسيدن به آيند گذشته مي

صريح و جسورانه بر دشمنان  ،يانشود و به همين جهت با شمشير ب حسرت جانکاه مي

به  )ص(که آنان به سبب پيوند خويشاوندی با پيامبرچرا» تازد مي )ص(خاندان پيامبر

  «را حفظ نکردند )ع(بيت خالفت رسيدند و بعد از آن حرمت اهل
 

بايد بدانند که آنان نبايد بني عباس را سرکش کند. ]قدرت حکومت و[ فرمانروايي  

 هايند. همچنان سرور آن)ع( فرزندان علي

های اعتقادی به همراه گاليه و افسوس بر از  همين خصلت شجاعت در بيان انديشه

که مشهور ساخته است چنانيک شاعر شيعه مذهب ابوفراس ها، از رفتن ارزش دست

 دانستهپروايان در ابراز عقيده  و از بي )ع( بيت در شمار شاعران اهلشهرآشوب وی را  ابن

روح بزرگ و دردمندش را مصور ساخته، شب را برای  ةاو که عصار .(6/123 :1369) است

او در قلب گزيده است. بر در شکوه از مردمان روزگاربه تصوير کشيدن آالم روحي خود 
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پندارد که با نبرد خود  دل شب دو عامل همت عالي و اندوه را در نبرد بايکديگر مي

 اند.  خواب را از چشمان شاعردر ربوده
 

با همت عالي در ستيز است،  و قلبي که در آن اندوه مخواب هست مکها بسيار شب»

ر در زمان پيروزی گخوابد م ای که صاحب آن نمي مرا بيدار نگه داشته است و عزم و اراده

 .«و ظفری که در درون آن کرم و بزرگي است

اندوه سروده است،  )ع(اهل بيت بارةهم در  مشهورش که آن را ةهائي ةقصيد دروی 

 :کند بيان ميگونه  نوستالژيک خود را بدين
 

که فرجام بدش  پيروی کردند يشاز هوی و هوس خو در کاری مرده باد قومي که»

 «آنان را ناخشنود خواهد کرد.

ها، عواطف،  شده پژواک اعتراض شاعر در برابر قرباني شدن ارزشدر ابيات ياد

ها جلوه کرده است که روی هم  ير جنبهاز سا ها و باورهای ديني بيشتر احساسات، راستي

از نظر  آرماني ياد کرد. ةتوان از آن به عنوان حسرت از دست رفتن جامع رفته مي

شناسي بيان نوستالژيک و توفيق شاعر در القای اندوه خود به  های بياني و زيبايي جلوه

شي در بيان پرس هایهتکرار جمل برای نمونه،خواننده نيز اين قصيده قابل توجه است. 

بيانگر عمق اندوه نوستالژيک ابوفراس است و حسرت او را در از دست  )ع(ل امام عليفضاي

اين نوع غم غربت  ميانکه ممکن است اين  »با  .دهد رفتن اين فضايل به خوبي نشان مي

هايي به نظر برسد، ولي بايد در نظر داشت که در  و غم غربت فردی، تشابه و گاه تداخل

فردی، شخص شاعر محوريت دارد و آرزوی برگشت وی به گذشته، در حقيقت غم غربت 

وضعيت مطلوب و آنچه برای آرامش روحي و دروني خويش است نه چيز ديگر. توصيف 

که در گذشته به شاعر تعلق داشته و حال آن را از دست داده و با مرور و يادآوری 

آورد و مطلوب  عر فراهم ميلحظات خوش سپری شده،  شادی و انبساط خاطر برای شا

ميان دو نوع زندگي و  شود؛ در حالي که در غم غربت اجتماعي، مقايسة او واقع مي

، آباد عباس عالي) «عاطفگي ديگری است رويارويي معصوميت يکي در برابر زشتي و بي
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بيان که ابوفراس به آن دست يافته، فصل متمايزی است که کمتر  ةاين شيو. (165 :1387

به ديگر سخن ابوفراس توانسته  .نده يا شاعری موفق شده است به آن دست يابدنويس

اعتقادی و پيوند زدن اعتقادات شخصي با  ةکردن اندوه شخصي به عرصاست با گسترده

ه در آن اندوه با باورها و ارزشهای عميق انساني، فضايي منحصر به فرد بيافريند ک

پرور در  گرا و غمد نوستالژی منفعل و درونيا بهتر است گفته شو شجاعت قرين است،

 ای فعال و پويا بدل شده است. بخشي از شعر ابوفراس به انديشه
 

  نتيجه. 3 

عاطفي و احساسي شعر ابوفراس را  ةحالتي رواني است که جنب ،نوستالژی يا غم غربت

ير شعری بسياری از تصاوآيد.  مهم آن به شمار مي اتتر کرده است و يکي از موضوع قوی

های عاطفي و احساسي در شعر ابوفراس و نيز برخي شگردهای بياني مثل  و هيجان

مربوط گيری سبک شعری ويژة او انجاميده  به شکل که های پرسشي ها و جمله تکرار واژه

از نوع بيشتر به همين عامل است. در نگاهي کلي، نوستالژی مطرح شده در آثار ابوفراس 

فردی يا  ةشود که با دوری از وطن و رجوع به گذشت مي ژی فردی محسوب نوستال

 ةهای اصلي برای انگيزش عاطف جمعي گره خورده است. به ديگر سخن، محرک

ترين  ترين عامل و عمده : نخستين و مهمجلوه کرده است گونهبدين نوستالژيک ابوفراس 

نواده و دوستان شکل نوستالژی فردی در اشعار ابوفراس، نوستالژی دوری از سرزمين، خا

 ةدومين عامل نيز جنب درديرينه است که در روميات وی به زيبايي ترسيم شده است. 

های فردی همچون از دست دادن پدر در دوران  فردی غلبه دارد و اساس آن ناکامي

 نمود يافتههای مؤثر  سروده ها و سوگ خردسالي و سوگ عزيزان است که در قالب مرثيه

برای خود نيز مرثيه سروده ين بخش چنان قوی است که ابوفراس عاطفي ا ةاست. جنب

بيروني و اجتماعي  ة. سومين محرک احساسات نوستالژيک در شعر ابوفراس جنباست

ای خاص از غربت جمعي است. در اين بخش از اشعار،  تفکرات نوستالژيکي  دارد و گونه

ای  های از دست رفته زشـ سياسي دارد و از تالش برای احيای ار رويکردی اجتماعي

گفت ساز و کار  تواندر بياني کلي مي .همچون عدالت، صداقت و نيکي برخاسته است

ای  گونهو به اين ترتيب رار دارد قاعتقادات وی نوستالژی در اشعار ابو فراس در خدمت 

منحصر به فرد از نوستالژی فعال و پويا عرضه کرده که قادر است از اندوه و ماتم و 

کار  ةهای از دست رفته را سرلوح شجاعت بيان برای احيای ارزشو ت، فراتر رفته حسر

 خويش قرار دهد.   
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