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چکيده
نوستالژی يا احساس غربت در اصطالح به معنای حس دلتنگي و حسرت به گذشتهای است که فرد آن
را در زمان حاضر از دست داده است .ابوفراس حمداني از شاعران عرب سدة چهارم هجری ،به دليل
شرايط ويژهای که در دوران حيات برايش پيش آمده است ،به اين گونه شعرگرايش دارد و در حال و
هوايي رمانتيک در گريز از شرايط سخت زندگي ،به گذشتة خوشايند خويش پناه برده است؛ از اينرو
بخشي از اشعار وی به انديشههای نوست الژيک اختصاص يافته است .با بررسي اين دسته ازاشعار ابوفراس،
افزون بر ترسيم زيباييهای ادبي ـ هنری آنها ،شناخت دقيقتری از زندگي وانديشه و مسايل دوران
حيات وی حاصل مي شود .اين نوشتار بر آن است که چگونگي نمود انواع نوستالژی را با روش توصيفي ـ
تحليلي در اشعار ابوفراس تبيين کند .برخي از نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که برجسته ترين اشعار
ابوفراس که در آن اندوه نوستالژيک وحسرت بر گذشته موج ميزند ،روميات اوست که غم و اندوه وی را
در دوران اسارت و دوری از وطن ترسيم ميکند .همچنين ناکاميهای شخصي و نيز نارضايتيهای
سياسي -اجتماعي ،انگيزههای ديگری هستند که ساخت نوستالژيک شعر او را رقم ميزنند.
واژههاي کليدي :عاطفة شعری ،غمغربت ،نوستالژی ،ابوفراس ،روميّات.
 .پست الکترونيکي نويسنده مسؤول:

fbahraman@yahoo.com
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 .1مقدمه
نوستالژی يا حسرت بر گذشته يکي از حالتهای ناخودآگاه در فرد است که از دلزدگي
از زمان حال و تمايل بازگشت به گذشته و خاطرات شيرين آن دوران حکايت دارد و
تحت تأثير مسائل سياسيـ اجتماعي و مشکالت فردی گوناگوني همچون «از دست
دادن اعضای خانواده ،حبس و تبعيد ،حسرت بر گذشته ،مهاجرت از کاشانه ،يادآوری
خاطرات کودکي و جواني ،غم و درد پيری و انديشيدن به مرگ شکل ميگيرد»
(شريفيان.)34 :1385 ،

«نوستالژی) )Nostalgiaدر لغت واژهای فرانسوی است که برگرفته از دو واژة يوناني
نوستوس ( )nostosبه معنای بازگشت به خانه و آلگوس ( )algosبه معنای درد و رنج
است» (هورنبای« .)865 :2000 ،در سدههای  17و  18ميالدی بهجای واژة همسيکنس
( )Homesicknessبيشتر از تعبير نوستالژی استفاده شده» (تيلبرگ .)899 :1996 ،اين واژه
در فرهنگهای فارسي اينگونه معنا شده است :ياد گذشته ،دلتنگي ،غم غربت ،غربت-
زدگي ،هوای وطن ،غريبي (حقشناس ،)1115 :1387 ،حسرت گذشته و ميل به بازگشت به
خانه و کاشانه (پورافکاری ،)1011/2 :1376،دلتنگي به سبب دوری از وطن يا ناشي از
يادآوری گذشتههای درخشان يا تلخ و شيرين (انوری )8028/8 :1381 ،و حزني که به
واسطة ميل بسيار به ديدار ديار خود توليد شود (نفيسي )248/2 :1352 ،همچنين در زبان
عربي نوستالژی با عبارتهای« :الحنين إلي الوطن» و «الشوق الي الماضي»(البعلبکي،
 )619 :1986معناشده است.
اصطالح نوستالژی که از روانشناسي به ادبيات وارد شده است ،در بررسيهای ادبي
به شيوهای از نگارش گفته مي شود که شاعر يا نويسنده بر اساس آن در اثر ادبي خود با
اندوه و درد ،خاطرات گذشته را به ياد ميآورد و آنچه را از دست داده ،توصيف ميکند.
خاطرات نوستالژيک به طور معمول حوزة وسيعي را در برميگيرد که ياد خويشان و
نزديکان ،سرزمين کودکي ،ارزشهای واال و گذشتة پرافتخار و هر آنچه که شاعر را به
افسوس بر از دست دادن آن وادارد ،شامل ميشود.
ازميان مکاتب ادبي ،مکتب رمانتيسم برای بيان انديشههای نوستالژيک مناسبتر
است و يکي از بخشهای مهم در اين مکتب که تأثير آن در تفکرات نوستالژيک
هويداست ،اصل گريز و سياحت است .بر اين اساس ،آزردگي از محيط و زمان کنوني و
فرار به سوی فضاها و زمانهای ديگر يا به صورت دعوت به سفر واقعي تاريخي و
جغرافيايي جلوه ميکند يا به صورت دعوت به سفر بر روی بالهای خيال است.
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همچنين جلوههای نوستالژيکِ احساس اندوه و دلزدگي از محيط اطراف در قالب
جستجو برای يافتن محيطهای زيبا و مجلل و رنگهای تازه که هنرمند رمانتيک آرزوی
نيل به آن را دارد ،نمودار ميگردد .يکي ديگر از مباني مکتب رمانتيسم ،اصل هيجان و
احساسات است .روح رمانتيک برای بازگشت به خانه ميسوزد و اندوه او از ديدن گذشتة
بيرحم شدت مييابد ،اين اندوه معموالَ زاييدة توقعات تسکينناپذير قلبي است که در
جهان بياحساس و بيايمان گرفتار شده است (ر.ک :سيدحسيني.)182-180/1 :1387،همين
موضوع دستماية بيانهای نوستالژيک شده است با اين تفاوت که «گذشتهای که
موضوع نوستالژی است ،ممکن است کامالً افسانهای يا کامالً واقعي باشد اما در اين آثار
به صورت آرماني در ميآيد .در واقع جهتگيری هنرمند رمانتيک به سوی گذشته به
تعبيری نگاه به آينده است( ».سهير و لووی )132 :1373 ،و همين جهتگيری در
انديشههای نوستالژيک نيز ديده ميشود .پژوهشهای پيشينة اين پژوهش عبارتاند از:
الف .در حوزة بررسي شخصيت ابوفراس در ادبيات معاصر ،پژوهشهای زير انجام
گرفته است« .1 :أبوفراس ،حياته و شعره» تأليف عبدالجليلحسنعبدالمهدی ،اردن،
()1981؛ « .2

» تأليف احالم يحيي ،سوريه ،دارنون ( .)2009اين

دو در آثارشان به نقد و بررسي برخي از ويژگيهای شعری ابوفراس پرداختهاند.
ب .در حوزة نوستالژی نيز پژوهشهای فراواني انجام شده است :کتابها شامل .1
از فاطمه حميد سويدی ،قاهره،

()1997؛ .2

از سميره سالمي ،دمشق ،دارينابيع ()2000؛ و مقاالت شامل

« .1فرآيند نوستالژی در اشعار سهراب سپهری» از مهدی شريفيان ،زبان و ادبيات
فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان ،سال پنجم ()1386؛ « .2بررسي فرآيند نوستالژی
در شعر معاصر فارسي» اين نيز از مهدی شريفيان ،کاوشنامه ،سال  ،7ش )1385( 12
است؛ « .3بررسي تطبيقي نوستالژی در شعر أحمد عبدالمعطي حجازی و نادر نادرپور»
از خليل پرويني ،نقد و ادبيات تطبيقي دانشگاه رازی کرمانشاه ،سال اول ،ش )1390( 2؛
 « .4بررسي تطبيقي نوستالژی در شعر عبدالوهاب بياتي و شفيعي کدکني» از کبری
روشنفکر ،پژوهشهای زبان و ادبيات تطبيقي ،پاييز ،پياپي )1391( 13؛ « .5
» ،از جعفر دلشاد و سيدعدنان اشکوری،
دانشگاه اصفهان ،پاييز و زمستان ( )1388و « .6
» از رسول بالوی و همکاران ،مجلة

دانشگاه
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تربيت مدرس ،ش  .)1391( 19اما پژوهشي که بهطور ويژه به بررسي نوستالژی با تکيه
بر ديوان ابوفراس پرداخته باشد ،ديده نشد.
پژوهش حاضر به بررسي لحظات آني نوستالژيک در ديوان ابوفراس از ديدگاه فردی
با عنوانهای :نوستالژی دوری از سرزمين ،نوستالژی دوری از خانواده ودوستان ديرين،
نوستالژی سوگ عزيزان و ناکامي در زندگي شخصي و از ديدگاه اجتماعي با عنوان
حسرت از دست رفتن جامعة آرماني پرداخته است و به دنبال پاسخ به اين
پرسشهاست .1 :جلوههای نوستالژيک در شعر ابوفراس چگونه نمود يافته است؟ .2
عمدهترين شکل نوستالژی فردی در شعر ابوفراس کدام است؟  .3غربت جمعي ابوفراس
با چه رويکردی نمود يافته است؟
هدف اين پژوهش ،بررسي اين پديدة تأثيرگذار در البهالی تصاوير هنری اين شاعر
صاحب نام است که افزون بر ترسيم زيباييهای ادبيـ هنری ،به شناخت ژرفتر و
دقيقتر انديشههای شاعر و حوادث روزگار وی کمک ميکند .مهمترين منبع مورد
استفادة اين پژوهش در درجة اول ديوان ابوفراس و در درجة بعد آثار و منابع مرتبط با
نوستالژی است که مورد مراجعة نويسندگان قرار گرفته است.
 .2انديشههاي نوستالژيک ابوفراس حمداني
ابوفراس حمداني (320ـ357هـ .ق) از شاعران مطرح عرب در سدة چهارم هجری است که
در آثار ادبي بعد از خود و در سنت شعر عربي تأثيرگذار بوده است« .وی در موصل در
خانوادهای مشهور و شيعه مذهب ديده به جهان گشود» (ضيف« .)352 :1960 ،و هنوز
کودکي سه ساله بود که پدرش کشته شد و او در دامان مادر و سپس پسر عمويش
سيف الدوله پرورش يافت» (البستاني .)363 :1979 ،در شانزده سالگي عهدهدار
مسئوليتهای بزر گي گرديد و حکومت شهرهای منبج و حران را در دست گرفت و در
سال  351هجری قمری ،در يکي از نبردهايي که ميان مسلمانان و روميان درگرفت به
اسارت روميان در آمد .همين حادثه ،تأثير شگرفي در روان شاعر جوان برجای نهاد و
موجب شد غم غربت ،حسرت و دلتنگي ناشي از آن به صورتهای مختلف در اشعارش
پديدار گردد .به ديگر سخن ،دوری از سرزمين مادری و اسارت در زندان از بنمايههای
مطرح در اشعار ابوفراس است و همين امر يکي از داليل مهمي است که موجب شده
است جلوه های رنگارنگ اندوه نوستالژيک درشعر ابوفراس پديدار گردد به گونهای که
شاعر برای تحمل دوران دشوار اسارت و برای غلبه بر وحشت زندان و اندوه تنهايي ،به
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گذشته پناه ميبرد و از آن دوران رؤيايي و شيرين با حسرت ياد ميکند .از نظر شيوة
بيان شاعرانه تصويرهای نوستالژيک در ديوان ابوفراس بسيار متنوع است و همين امر
شعر او را از اشعار شاعران ديگری که مطابق رسم رايج و به صورت کليشهوار از يار و
ديار گفتهاند ،کامال متمايز ميسازد .در بياني کلي ميتوان گفت تصاوير نوستالژيک در
ديوان ابوفراس در دو بعدِ شخصي و خصوصي و بعد اجتماعي و در ارتباط با ديگران بيان
شده است .به عنوان نمونه ناکامي در زندگي شخصي و حسرت و اندوه از دست رفتن
ارزشهايي که شاعر به آنها اعتقاد دارد ،به صورت آفريدن جهاني دروني و خيالي و
شور و اشتياق برای آفرينش آرمانشهر در شعر او جلوه کرده است و در بعد اجتماعي
شکوه از روزگار نامساعد و اندوه دوری از يار و ديار ،در قالب يادآور مناظرگوناگون زادگاه
و مکانهايي که روزگاری در آنها به سر برده و خاطراتش نمود يافته است يا به صورت
ياد خانواده و دوستاني که شاعر از آنها دور شده و يا در سوگسرودهايي در اندوه از
دست دادن دوستان و نزديکان جلوهگر شده است .تنوع اين مضامين به حدی است که
ميتوان گفت اش عار اندوهگين ابوفراس در زبان عربي از زيباترين سرودههايي است که
يکي از اين انواع نوستالژی در آن نمود يافته است .نوشتار حاضر بر آن است که
سروده های ابوفراس را از اين منظر بررسي کند .به همين منظور از دفتر اشعار وی
شواهدی برگزيده و آنها را مورد تحليل و واکاوی قرار داده است.
 .1-2نوستالژي دوري از سرزمين و خانواده

از ديدگاه روان شناسان ،نوستالژی حالت پيچيدهای از احساسهای هيجاني ،انگيزشي و
شناختي است که از غم و اندوه ناشي از تمايل بازگشت به خانه و نيز از درماندگي ناشي
از تفکر دربارة خانه حادث ميشود .همچنين واکنشهايي اندوهناک در مقابل جدايي از
افراد مورد عالقه ودوری از مکانهای آشنا را نيز در بر ميگيرد (آرچر )207 :1996 ،و
بيشتر در مورد افرادی است که از شرايط زندگي قبلي خود به گونة موقت يا هميشگي
دور ميشوند نظير پناهندگان ،مهاجران و سربازان( ...تيلبرگ .)899 :1996 ،ابوفراس
حمداني از جمله گويندگاني است که چنين تجربهای را از سرگذرانده است .او در يکي
از نبردهايي که ميان مسلمانان و روميان در سال  351هجری قمری درگرفت به اسارت
روميان در آمد .همين حادثه تأثير شگرفي در روان شاعر جوان برجای نهاد و موجب
گرديد غم غربت و حسرت و دلتنگي ناشي از آن به صورتهای مختلف در اشعارش
پديدار گردد .در دوران دشوار اسارت ،ابوفراس برای غلبه بر وحشت زندان و اندوه
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تنهايي ،به گذشتة خويش پناه ميبرد و از آن دوران شيرين با حسرت ياد ميکند .اين
نوع غم تنهايي يا به صورت برشمردن نقاط گوناگون زادگاه و مکانهايي که روزگاری در
آنها به سر برده و از آنها خاطراتي داشته و يا به صورت ياد خانواده و دوستان نمود يافته
است.
 .1-1-2اندوه دوري از وطن

چنانکه گذشت ،ابوفراس مدتي از عمر خود را در ديار غربت و در زندان روميان به سر
برده است و «درد و رنج اسارت در تکوين روحية شاعر تأثير بسزا داشته و در شعر او
« به همين جهت روميات وی
اثری شگرف بر جای نهاده است»
از صادقترين تجلي تعبير از اين درد و رنج است» (يحيي )123 :2009 ،که در بسياری از
موارد رنگ و بوی دوری از وطن گرفته است .اين نوع غم و دلتنگي به صورت برشمردن
مکانهايي که روزگاری شاعر در آنها بسر برده و خاطراتي که از آنها داشته مانند :منبج،
حلب ،السقيا ،مستجاب ،مصلي و  . . .ظهور ميکند .ابوفراس اين مکانها را به صورتي
گسترده با طبيعتي زيبا و آبهای روان و باغها و بستانهايي که در ايام اسارت از ديدار
آنها محروم شده است ،توصيف مي کند .اين بخش از اشعار ابوفراس به ويژه بر اساس
سنت کهن شعر عرب که با مويه بر اطالل و دمن شکل گرفته است ،همخواني دارد.
ابوفراس به پيروی از اين سنت ،زادگاهش و مکانهايي را که ايام خردسالي و جواني
خود را در آنها گذرانده است ياد ميکند و از مخاطبش ميخواهد که لحظهای در آن
جا توقف کند:

«بر آثار باقي مانده از سرزمين «مستجاب» و اطراف کوی «مصلّي» و جوسق خوش
يمن و مبارک و منطقة «سقيا» که باالتر از آنها رود است ،بايست؛ در مکانهايي که در
دوران کودکي و جواني وطن خود گزيدم و منبج را محل (زندگي) خود قرار دادم».
يکي از عاملهايي که فشار رواني را بر ابوفراس دوچندان ميکرد ،اين بود که اسارتگاه
خرشنه که وی در آن اسير بود در مکاني واقع شده بود که وی در گذشته آن را فتح
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کرده بود (زينيوند و صالحي ،)37 :1391 ،به همين دليل او در سرودههای غمانگيزی اين
مکان را به تصوير کشيده است.

اگر خرشنه را در حال اسيری ديدم ،در مقابل چه بسيار اوقاتي که دالورانه به آن
حمله کردم و آتشهايي را ديدم که منازل و کاخها را غارت ميکرد.
شاعر در سرودة ديگر ،از سرزمين شام و زادگاه دوران کودکيش ياد ميکند و با
آوازی محزون از کسي که به سوی آنجا ميرود ،ميخواهد که صدای اسير رنجکشيده را
به گوش خويشاوندانش برساند تا آنان به جهاد در مقابل روميان تشويق شوند.

«ای کسي که با شتری قوی و چاالک و رام به سوی شام ميروی .از طرف اين اسير
رنج کشيده ،به پسران حمدان سالم برسان».
تکرار واژة «إقـرَا السَّـالَم» در اين سروده ،بر معنای نوستالژيک دوری از سرزمين و
ميزان اشتياق شاعر برای رسيدن به آنجا داللتي روشن دارد.
ابوفراس سالهای  336تا  351هجری قمری را در منبج گذرانيد و هرچند در سراسر
قلمرو حمدانيان در رفت و آمد بود ،اما جايگاه دائمي وی منبج بود و هرگز
دلبستگيهايش را نسبت به آنجا از ياد نبرده بود (ابنعساکر .)121/6 :1369 ،به همين
جهت ،واکنش رواني شاعر در سرودة ديگری در اسارت ،به صورت ياد کردن مکرر
حسرت بار روزگاران خوش و پرافتخار گذشتهاش در حلب و منبج جلوه کرده است .وی
از اين حزن و اندوه خود چنين تعبير ميکند:
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کدام يک از شما را ياد کنم؟ دربارة کدام يک از شما فکر کنم؟ چه قدر بر (دوری از)

سرزمينم اندوهناکم و اشکم جاری است؟ ساز و برگ و عزت و افتخاراتم در حلب است و
در منبج کسي است که خشنوديش گرانبهاترين چيزی است که در پي آنم.
در اين ابيات ،جملههای پرسشي ،ميزان اندوه و اشتياق شاعر را نسبت به سرزمين
مادريش نشان ميدهد .مطابق نظر بالوی «از مهمترين واژههايي که براحساس غربت
داللت مي کند ،پرندگان مهاجر به ويژه کبوتر است .شاعران اين پرنده را وسيلهای برای
تعبير از درون رنجور خود قرار دادهاند .گفتگو با کبوتر و اشتياق و اندوهش ،در واقع
گفتگوی دروني شاعر است .رنج و نوحهای که کبوتر سر ميدهد در واقع ،درد و اندوه
دروني شاعر است و کبوتر همدم شاعران عاشق است و نوای او از شوق و اندوه و سوز و
گداز سينههايشان درغربت حکايت دارد» (بالوی .)87 :2012 ،سخنگفتن ابوفراس با
کبوتری در زندان که در نزديکي او نشسته ،از همين دست است و بياني رمانتيک از
اندوه نوستالژيک دوری از وطن محسوب ميشود.

«به کبوتری که نزديک من نشسته و نوحه سرايي ميکند ،ميگويم :ای همساية من،
آيا حال تو هم مانند حال من شده است؟ به عشق پناه ميبرم .تو رنج و درد و فراق را
نچشيدهای و هيچ غصهای بر دلت ننشسته است!»
ابوفراس در اين ابيات ،غم دل را برای کبوتری ميگويد که درد دوری از وطن را
نکشيده ،چرا که هرگاه اراده کند به مکان مطلوب پرواز ميکند و اندوه را از دل ميبرد،
اما اسير درمانده را شاهپری نيست که او را بر شاخههای بلند بنشاند ،از اين رو آرزو
ميکند ،کاش ميتوانست اندوهش را با وی تقسيم کند و شرح دردش را با او بگويد.
 .2-1-2نوستالژي دوري از خانواده و دوستان ديرينه

همانگونه که در تعريف نوستالژی بيان شد ،دوری از دوستان و خانواده ،موجب ميشود
که انسان ناخودآگاه به گذشته باز گردد تا شايد بتواند کمبودهای روحي و فکری و اندوه
هجران عزيزان خود رابه وسيلة فرورفتن در خاطرات گذشته جبران کند؛ بنابراين ،با
توجه به اين که ابوفراس برههای از زندگي خود را در اسارت روميان گذرانيده است،
اشعاری را با درونماية دلتنگي برای خانواده ،دوستان و آشنايان سروده است .او در
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نامهای که برای مادرش نوشته است از غربت و دلتنگي و مجروح شدنش به هنگام
اسارت سخن ميگويد:

«مصيبت من بزرگ است و صبری بزرگ بايد .و چنان پندارم که خداوند بزودی حال
مرا دگرگون خواهد کرد .جراحت ،اسارت ،اشتياق و غربت همه را بر دوش من نهادهاند
که زين پس من تحمل کنندة بارهای بسيارم».
او در ادامة همين شعر ميکوشد با دعوت به شکيبايي ،آالم مادر را تسکين دهد.
اسلوبي که ابوفراس دراين شعر به کار بسته ،به خوبي اندوهش را به تصوير ميکشد،
حرف ندای يا ـ تکرار الف و يای مدی ،تکرار أمتا ،گويای طغيان رنج روحي شاعر برای
ديدار مادر است:

«ای مادر ،شکيبايي را از دست مده؛ زيرا شکيبايي پيامآور خير و پيروزی نزديک
است .ای مادر ،اجر خود را باطل مساز! که به اندازة صبر جميل ،اجر جزيل نصيب
خواهد شد».
اشکِريزان ،رنجِ بيپايان و عشقِ سوزان ابوفراس در قصيده رائية مشهورش که برای
سيف الدوله سروده شده ،به خوبي احساس دلتنگي و حسرت او را برای گذشتة پر
افتخار و ايام شادی که با او بسر برده به خوبي به تصوير ميکشد .گذشتهای که در کنار
سيف الدوله در بزم و رزم در ميان چکاچک شمشيرها يا در محافل ادبي سيف الدوله
سپری شد .ابوفراس اين درد و حسرت را در روز و در جمع اغيار کتمان ميکند و آن را
همچون رازی در سينه پنهان ميدارد؛ اما شبانه دست در دست عشق راز ميگشايد و
سرشک از ديدگان ميفشاند« .او مانند ديگران ميگريد ،ولي نه در روز ،بلکه در شب؛
زيرا گريستن در روز را نشانة حقارت و ذلت ميداند ،در حالي که گرية شب را سبب
حفظ آبرو ميپندارد .شب در اينجا رمزی برای کتمان راز و زماني مناسب برای رسيدن
.)274 :1986 ،
به قلههای سربلندی و کماالت اخالقي است» (
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«آری من (به وطن و خانوادهام) مشتاقم و از شوق ،سوز دلي دارم ،ولي راز چون مني
فاش نميگردد .زماني که شب مرا احاطه کند ،دست عشق را ميگشايم و اشکي را که از
ويژگيهای آن بزرگي است ،ريزان ميکنم».
وی در سرودة ديگر اشتياق خود را برای ديدار دوستش قاضي ابوالحصين چنين ابراز
ميکند:

« اگر فردا بانگ رحيل او را سر دهند ،اشتياق من چه طوالني ميشود؛ خداوند هرگز
ميان ما جدايي نيفکند .جدايي ،دلي را که تو مونس آن بودی به بيم افکند و اشک و
بيخوابي را ميان پلکها پراکنده کرد».
اين نوع غم و دلتنگي در زمان اسارت با شدت بيشتری در اخوانيات شاعر خود را
نشان ميدهد«.که در لطافت و ذوق بي نظير ميباشد و طبع رقيق ،عاطفه شديد ،روح
بزرگ و همت واالی وی را آشکار ميکند» (امين )69 :1941 ،و در آنها فخر و حماسه و
عشق را با يکديگر درآميخته و تصويری حقيقي و گويا از رنجهای خويش در روزگار
اسارت به دست داده است .وی در نامهای که برای ابوالعشائر مينويسد ،بدينگونه از آه
سوزان و اشک ريزان خود تعبير ميکند:

«تا آنگاه که چشمم (ديگر بار) به ديدار تو روشن شود ،خواب خوش بر من حرام
است و آتش اندوه در دلم شعلهور است .از بيم آنکه بدشگون باشد گريستن بر تو را رها
ميکنم تا قلبم بگريد و سينه و پهلوهايم آسيب ببينند».
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 .2-2نوستالژي سوگ عزيزان

سوگ سروده های ابوفراس بسيار تأثر برانگيز و اندوهناک است و در عين حال جلوههای
نوستالژيک اين سرودهها که با تصاوير ادبي بديع و زيباترين و شيواترين بيانهای
شاعرانه همراه شده ،آنها را در نوع خود منحصر به فرد ميکند .مويهها و شکوههای
شاعرانه ابوفراس در سوگ مادر آنچنان شديد و مؤثر است که به جرئت ميتوان گفت که
اين شيوه مرثيهسرايي و مويهگری در شعر عربي بيسابقه است .وی در زندان روميان در
غم دست دادن مادرش اين گونه سرود:

«ای مادر اسير ،باران رحمت الهي سيرابت کند ،چقدر از آنچه (فرزند) اسير(ت) ديد،
بيزار بودی .ای مادر اسير ،باران رحمت الهي سيرابت کند( ،فرزند اسيرت) در اثر اين
مصيبت سرگردان مانده ،نه تاب ماندن دارد نه توان رفتن».
ابوفراس در ادامة همين شعر با يادآوری بزرگواریهای مادرش ،غم دروني خود را
بيان ميکند و «به تلخي در سوگ مادر ميگريد ،او در اين گريستن تنها نيست ،بلکه
 )300 :1981 ،و او
تمام فضايل و نيکيهايي که مادر انجام داده بود با او ميگريند (
بدينگونه از مادرش ياد ميکند که بايد تمام روزها و شبهايي که او روزه گرفته و
عبادت کرده بر او بگريند و تمام کساني که او پناه داده و کمک کرده ،بايد بر او زاری
کنند .در اين سروده ،تکرار واژههای «أيَا اُمَّ األسِير»« ،أيَا اُمَّاه» و «لِيَبْکِکِ» و جملههای
پرسشي مکرر نشانة شدت اندوه ناشي از نوستالژی دوری او از مادر و سوگ مادر است.
از ويژگي بارز مرثيههای ابوفراس اين است که تعداد آنها از ساير اشعارش کمتر است
(امين ،)68 :1941 ،اما اندوه عميق نهفته در اين اشعار با آه و نالههای بسيار همراه شده
است که به آنها وجهي مشخص و متمايز بخشيده است .وی در رثای خواهر سيفالدوله،
به جای بيان تسليت طوالني و نصيحتگریهای رايج که مصيبتديده را به صبر و
شکيبايي و خودداری فراميخواند ،به شيوهای خالف معمول بيان ميکند هيچ تسليتي
را يارای آرامشدادن به مصيبتديده نيست ،به همين جهت به جای آنکه از او بخواهد
که از زاری باز ايستد ،او را به سوگواری و اندوه فرا ميخواند:
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«تو را به اندوه سفارش ميکنم نه به صبر؛ زيرا اين مصيبت بزرگتر از آن است که
بتوان مصيبت زده را (برای از خودبيخودشدن) سرکوفت زد و سرزنش کرد».
و در رثای أبا المرجي جابر بن ناصر الدوله ،عظمت اندوه و نوستالژی سوگ را به اين
گونه بيان ميکند:

بر دلم از مرگ جابر حسرتي است که کوهها در اثر آن متالشي ميشوند ،ولي
حسرت من پايان پذير نيست.
مرثيههای ابوفراس با اين که تعدادش کم است و جز برای مادر و چند تن از بستگان و
دوستان نزديکش نسروده؛ اما عواطف و احساسات راستين در آن موج ميزند و سبب
تأثير عميق در جانها ميشود .او همچنين در دوران حيات ،برمرگ خود گريسته و
مرثيه گفته است که اين موضوع از ژرفای نوستالژی مرگ در جان او حکايت دارد.

«دخترم (از مردن من) اندوهگين مباش که همة مردم روزی از دنيا کوچ خواهند کرد».
 .3-2نوستالژي ناکامي در زندگي شخصي

ری ( )Rayدر مقالهای با عنوان «خاطره ،فراموشي و نوستالژيا در خانواده درماني» حس
دلتنگي را مهمترين عامل تحوالت و ارتباطات خانوادگي ميداند (ری .)82 :1996 ،به
ديگر سخن ،پريشاني و گسستگي روابط درون خانوادگي ميتواند به نوعي خاص از
نوستالژی دامن زند .در اين موارد شخص از به ياد آوردن لحظات خوش همبستگي
خانوادگي و روزگاری که همه در کنار هم بودهاند ،دچار اندوه ميشود .غربت ابوفراس در
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
مي تواند به غربت در وطن تعبير شود .به بيان ديگر در ديوان ابوفراس نه تنها غم غربت
و تنهايي او در دوران دوری از وطن بيان شده است بلکه اندوه و افسردگي کسي را که
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در ميان خانواده و سرزمينش نيز همچنان احساس تنهايي ميکند ،به تصوير کشيده
شده است:

«شيوهها و روشها موجب تفرقه ميان من و خويشاوندانم شده است ،هرچند که
اصل و نسب مشترک ،ما را در کنار يکديگر جمع کرده است .هرجا مينگرم خانوادهام را
ميبينم که به من مينگرند ،ولي با (اين همه) غريبم ،در ميان جماعتي از مردان قبيلهام
هستم؛ اما تنهايم».
ابوفراس در ميان آل حمدان و در وطن خويش از نوستالژی روحي رنج ميبرد ،زيرا از
نظر عقيده و شيوة نگرش به زندگي و جهان با آنها همراه نبود .با اينکه به ظاهر در ميان
آنها محبت وجود داشت ،ولي در باطن اختالف ،کينهورزی ،حسادت و رقابت برای به
دست آوردن حکومت در بين آنان رواج داشت (سلمان.)148 :2008 ،آلحمدان اگرچه
حکمراناني به ظاهر شيعي بودند و با وجود عالقهمندی به علي(ع) و اوالد علي(ع) ،با ابن
معتز عباسي که از دشمنان اهل بيت(ع) بود ،بيعت کردند (متز .)104 :1343 ،روشن است
که خويشان ابوفراس به اهداف واغراض سياسي خويش بيشتر تمايل داشتند تا از خود
گذشتگي در راه عقيده ،در حالي که ابوفراس بر خالف آنها برای امور سياسي وزني
قائل نبود بلکه راه را برای عاطفه خود باز ميگذاشت (ترخاني .)26 :1373 ،چنين
شخصيتي که در ابوفراس ديده ميشود ،کمتر در بني حمدان وجود داشت (امين:1986 ،
)311/4؛ بنابراين ،ابوفراس سرشار از تنهايي و غربت بود و اين غربت را از زماني احساس
کرد که پدرش بدست پسرعمويش ناصرالدوله کشته شد و او با رنج و غم يتيمي رشد
کرد .وی در نامهای به برادرش ابوالهيجاء از اين نوستالژی بدين گونه ياد ميکند:

«ولي من در ميان اين زمانه و مردمانش غريب و تنهايم و درک و فهم کارهايم برای
آنان مشکل است .در حالي که تو برادری پاک و با اخالصي و ما نيز پاک و با اخالصيم؛
اما (در اين زمانه) خويشاوندان و نزديکان همچون عقربهايند».
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وی اين غم و تنهايي را زماني بيشتر احساس کرد که در زندان روميان بود و نزديکانش
يکي يکي او را فراموش کرده بودند ،به همين جهت اعتمادش را نسبت به آنان و تمام
مردم از دست داد (يحيي:)126 :2009 ،

«بيشتر دوستان جز گروهي اندک مرا فراموش کردند و آنها هم به زودی به ديگران
خواهند پيوست .کيست که بر سر پيمان بماند؟ آنان هر چند ادعايشان بسيار است اما
(در حقيقت) اندکاند».
اسلوب استفهام انکاری شاعر در ابيات ياد شده داللت برآن دارد که او به خوبي از
غربت و تنهايي خود آگاه است و از آن در رنج است و دوستانش را به پيمانشکني و
بيوفايي سرزنش ميکند
 .4-2حسرت از دست رفتن جامعة آرماني

انديشة آرمانشهر از انديشههای بشر در برابر سختيهاست و طرح آن به گونة مستقيم با
اوضاع سياسي ـ اجتماعي و اقتصادی حاکم بر جامعه و جهان و همچنين با روحيات
انسانها ارتباط دارد .گفته ميشود وجود آرمانشهر پيشينهای به قدمت تمدن بشری
دارد .آرمان شهر مکاني دست نيافتني است که تصور آن همواره در افق آرزوی بشر،
نمونة خير برين ،زيبايي و رستگاری بوده است و يکي از آرزوهای آدمي در درازای تاريخ
دستيابي به جامعه ای بوده که در آن رستگاری خويش را تحقق بخشد (عاليعباسآباد،
 158 :1387و  .)159شاعران که هميشه در جستجوی جامعة آرمانياند ،در ناخودآگاه خود
حسرت از دست رفتن آن را دارند ،ابوفراس در قصيدة شافيه از روزگار شکوه ميکند و
حسرت ميخورد که ارزشهای جامعهای که در آن زيست ميکند ،در گيرودار فضای
سياسي و اجتماعي از بين رفته است ،ارزشهای وااليي چون صداقت ،صفا ،پاکي ،حق
واليت خاندان پيامبر(ص) .وی در مطلع اين قصيده ،اندوه بيپايان خود را اين گونه به
تصوير ميکشد:
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(ع)

پايمال گرديده و ميراث پيامبر

(ص)

تقسيم و

دين خدا نابود شده ،حق اهل بيت
پراکنده شده است.
(ع)
ابوفراس اين قصيدة شصت بيتي را با اعتراض به پايمال کردن حق اهل بيت و از
دست رفتن دين آغاز ميکند و در ادامه ،نافرماني از رهبری حق را سبب نابودی دين
خدا و از دست رفتن جامعة آرماني ميداند.

مردمي که در برابر تواند ،مردمي نيستند که ستم واليان آنان را خشمگين کند .آنها
(در شمار) گوسفندان و چهارپايان نيز نيستند.
همان طور که در تعريفات نوستالژی ذکر شد يکي از اصول مکتب رمانتيسم اصل
گريز و سياحت است که در واقع آزردگي از محيط و زمان کنوني و فرار به سوی فضاها
و زمانهای ديگر است .ابوفراس حمداني که يگانة زمان و خورشيد عصر از نظر ادب،
فضيلت ،نيک سيرتي ،سخنداني ،دالوری و شعر گفتن بود (ثعالبي )57/1 :1983 ،در ميان
شعرای عرب در بيان اين شيوه سرآمد است ،وی عالوه بر اينکه از دلتنگيهايش از
گذشته ميسرايد ،آرزوی رسيدن به آيندة درخشان را دارد که با از دست رفتن آن دچار
حسرت جانکاه ميشود و به همين جهت با شمشير بيان ،صريح و جسورانه بر دشمنان
خاندان پيامبر(ص) ميتازد «چراکه آنان به سبب پيوند خويشاوندی با پيامبر(ص) به
خالفت رسيدند و بعد از آن حرمت اهلبيت(ع) را حفظ نکردند»

[قدرت حکومت و] فرمانروايي نبايد بني عباس را سرکش کند .آنان بايد بدانند که
فرزندان علي(ع) همچنان سرور آنهايند.
همين خصلت شجاعت در بيان انديشههای اعتقادی به همراه گاليه و افسوس بر از
دست رفتن ارزشها ،از ابوفراس يک شاعر شيعه مذهب مشهور ساخته است چنانکه
ابنشهرآشوب وی را در شمار شاعران اهلبيت(ع) و از بيپروايان در ابراز عقيده دانسته
است ( .)123/6 :1369او که عصارة روح بزرگ و دردمندش را مصور ساخته ،شب را برای
به تصوير کشيدن آالم روحي خود در شکوه از مردمان روزگار برگزيده است .قلب او در
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دل شب دو عامل همت عالي و اندوه را در نبرد بايکديگر ميپندارد که با نبرد خود
خواب را از چشمان شاعردر ربودهاند.

«شبها بسيار کمخواب هستم و قلبي که در آن اندوه با همت عالي در ستيز است،
مرا بيدار نگه داشته است و عزم و ارادهای که صاحب آن نميخوابد مگر در زمان پيروزی
و ظفری که در درون آن کرم و بزرگي است».
(ع)
وی در قصيدة هائية مشهورش که آن را هم در بارة اهل بيت سروده است ،اندوه
نوستالژيک خود را بدينگونه بيان ميکند:

«مرده باد قومي که در کاری از هوی و هوس خويش پيروی کردند که فرجام بدش
آنان را ناخشنود خواهد کرد».
در ابيات يادشده پژواک اعتراض شاعر در برابر قرباني شدن ارزشها ،عواطف،
احساسات ،راستيها و باورهای ديني بيشتر از ساير جنبهها جلوه کرده است که روی هم
رفته ميتوان از آن به عنوان حسرت از دست رفتن جامعة آرماني ياد کرد .از نظر
جلوههای بياني و زيبايي شناسي بيان نوستالژيک و توفيق شاعر در القای اندوه خود به
خواننده نيز اين قصيده قابل توجه است .برای نمونه ،تکرار جملههای پرسشي در بيان
فضايل امام علي(ع) بيانگر عمق اندوه نوستالژيک ابوفراس است و حسرت او را در از دست
رفتن اين فضايل به خوبي نشان ميدهد .با «اين که ممکن است ميان اين نوع غم غربت
و غم غربت فردی ،تشابه و گاه تداخلهايي به نظر برسد ،ولي بايد در نظر داشت که در
غم غربت فردی ،شخص شاعر محوريت دارد و آرزوی برگشت وی به گذشته ،در حقيقت
برای آرامش روحي و دروني خويش است نه چيز ديگر .توصيف وضعيت مطلوب و آنچه
که در گذشته به شاعر تعلق داشته و حال آن را از دست داده و با مرور و يادآوری
لحظات خوش سپری شده ،شادی و انبساط خاطر برای شاعر فراهم ميآورد و مطلوب
او واقع ميشود؛ در حالي که در غم غربت اجتماعي ،مقايسة ميان دو نوع زندگي و
رويارويي معصوميت يکي در برابر زشتي و بيعاطفگي ديگری است» (عاليعباسآباد،
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 .)165 :1387اين شيوة بيان که ابوفراس به آن دست يافته ،فصل متمايزی است که کمتر
نويسنده يا شاعری موفق شده است به آن دست يابد .به ديگر سخن ابوفراس توانسته
است با گستردهکردن اندوه شخصي به عرصة اعتقادی و پيوند زدن اعتقادات شخصي با
باورها و ارزشهای عميق انساني ،فضايي منحصر به فرد بيافريند که در آن اندوه با
شجاعت قرين است ،يا بهتر است گفته شود نوستالژی منفعل و درونگرا و غمپرور در
بخشي از شعر ابوفراس به انديشهای فعال و پويا بدل شده است.
 .3نتيجه
نوستالژی يا غم غربت ،حالتي رواني است که جنبة عاطفي و احساسي شعر ابوفراس را
قویتر کرده است و يکي از موضوعات مهم آن به شمار ميآيد .بسياری از تصاوير شعری
و هيجان های عاطفي و احساسي در شعر ابوفراس و نيز برخي شگردهای بياني مثل
تکرار واژهها و جملههای پرسشي که به شکلگيری سبک شعری ويژة او انجاميده مربوط
به همين عامل است .در نگاهي کلي ،نوستالژی مطرح شده در آثار ابوفراس بيشتر از نوع
نوستالژی فردی محسوب مي شود که با دوری از وطن و رجوع به گذشتة فردی يا
جمعي گره خورده است .به ديگر سخن ،محرکهای اصلي برای انگيزش عاطفة
نوستالژيک ابوفراس بدين گونه جلوه کرده است :نخستين و مهمترين عامل و عمدهترين
شکل نوستالژی فردی در اشعار ابوفراس ،نوستالژی دوری از سرزمين ،خانواده و دوستان
ديرينه است که در روميات وی به زيبايي ترسيم شده است .در دومين عامل نيز جنبة
فردی غلبه دارد و اساس آن ناکاميهای فردی همچون از دست دادن پدر در دوران
خردسالي و سوگ عزيزان است که در قالب مرثيهها و سوگسرودههای مؤثر نمود يافته
است .جنبة عاطفي اين بخش چنان قوی است که ابوفراس برای خود نيز مرثيه سروده
است  .سومين محرک احساسات نوستالژيک در شعر ابوفراس جنبة بيروني و اجتماعي
دارد و گونه ای خاص از غربت جمعي است .در اين بخش از اشعار ،تفکرات نوستالژيکي
رويکردی اجتماعيـ سياسي دارد و از تالش برای احيای ارزشهای از دست رفتهای
همچون عدالت ،صداقت و نيکي برخاسته است .در بياني کلي ميتوان گفت ساز و کار
نوستالژی در اشعار ابو فراس در خدمت اعتقادات وی قرار دارد و به اين ترتيب گونهای
منحصر به فرد از نوستالژی فعال و پويا عرضه کرده که قادر است از اندوه و ماتم و
حسرت ،فراتر رفته و شجاعت بيان برای احيای ارزشهای از دست رفته را سرلوحة کار
خويش قرار دهد.
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