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  در شعر جبران خليل بررسي تطبيقي نوستالژي

 *) پژوهشي- علمي(جبران و شفيعي كدكني

 
  دكتر عباس محمديان                                                                                       

  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه حكيم سبزواري 

   مسلم رجبي                                                                                                                

  ت فارسي  دانشگاه حكيم سبزواري دانشجوي دكتراي زبان و ادبيا
  چكيده

از شعراي برجسته و مشهور مكتب ) سرشك.م(جبران خليل جبران و شفيعي كدكني        
هستند كه اشعارشان داراي مضامين بديع و مفاهيم ) فارسي و عربي(رمانتيسم ادبيات معاصر 

از زواياي گوناگون مي توان شعر اين دو شاعر سترگ را . ارزشمند و تأمل برانگيز است
يكي از اين دريچه ها، بررسي تطبيقي نوستالژي يا غم غربت . مورد بررسي تطبيقي قرار داد
حس دل تنگي شاعر يا نويسنده براي از دست دادن و فقدان . در شعر جبران و شفيعي است

 نوستالژي شامل. چيزهايي را كه قبالَ در دسترس بوده، نوستالژي يا غم غربت مي نامند
مواردي نظير دوري از سرزمين، دوري از معشوق، كودكي و جواني، از دست دادن 

جبران و شفيعي از نوستالژي و مضامين . ها، مهاجرت و گذشتة اساطيري مي شودارزش
بررسي اشعار دو شاعر مذكور از ديدگاه ادبيات . مربوط به آن به خوبي  بهره برده اند
                                                 

   27/8/93 :تاريخ پذيرش مقاله                              11/3/93:تاريخ دريافت مقاله*
   moslem.rajabi@yahoo.com           : ة مسئولنشاني پست الكترونيكي نويسند

                                                                                                                                              
  

  



1393، پاييز و زمستان 11، شمارة 6نشرية ادبيات تطبيقي، سال     254

يشه اي و آراي نوستالژيكي در شعرشان رهنمون ساخته و تطبيقي، ما را به وجود تشابه اند
روشن خواهد شد كه چطور هر دو شاعر از گسترش ظلم و ستم در رنجند و با سرودن 

در اين . اشعاري در اين زمينه به دنبال فراهم كردن مقدمات بناي يك مدينة آرماني هستند
ق بررسي تطبيقي در حوزة پژوهش، سعي شده است تا اشعار اين دو شاعر سترگ از طري

نوستالژي مورد كندوكاو قرار گيرد تا  با استفاده از اين شيوه، تشابه خطوط فكري و شعري 
  .اين دو شاعر بيش از پيش آشكار شود

 نوستالژي، جبران خليل جبران، شفيعي كدكني، دوري از سرزمين، :هاي كليديواژه
  .دوري از معشوق

   مقدمه -1

يا غم غربت » نوستالژي«حات روانشناسي كه وارد حوزة ادبيات شده،       يكي از اصطال
نوستالژي با اين كه تقريباً به تازگي در عرصه هاي هنر و علوم مختلف خودنمايي  . است

يا غم غربت يك احساس طبيعي » نوستالژي«. مي كند، اما به هيچ وجه نوظهور و نوپا نيست
انسان هاست و به لحاظ رواني تقويت اين حس، و عمومي و حتي غريزي در ميان تمامي 

 ذهن در فرد هرگاه. آن گاه صورت مي پذيرد كه فرد از گذشتة خود فاصله بگيرد

اندوه  و غم نوعي حالت دچار آن مرور با و كند رجوع گذشته به خود
 فارسي زبان در كه شده نوستالژي دچار شود، سكرآور لذّت حالت با توأم

 139انوشه،(اند كرده تعبير گذشته حسرت و بتغر غم غالباً را آن

نوستالژي به طور كلّي، رفتاري است كه به صورت ناخودآگاه در شاعر يا ).  1381:
واژه اي فرانسوي است برگرفته از  )Nostalgia(نوستالژي . نويسنده متجلّي مي شود

پورافكاري، (به معني درد و رنج ) algos(به معني بازگشت و ) Nostos(دوسازة يوناني 
در تعاريفي . در حقيقت، اين درد و رنج زاييده و نتيجة نوعي بازگشت است ). 1011:1382

كه در ذيل از نوستالژي مي شود، دو واژة بازگشت و درد و رنج  پيوندي ناگسستني با هم 
دل تنگي از دوري ميهن، «: غم غربت در برخي از متون اين گونه معني شده است. دارند

اشتياق مفرط براي بازگشت به گذشته و  آرزوي گذشته،  حسرتي ميهن ،درد دور
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؛ / 353  4  1380  :آريانپور، ؛ 1373:49 ؛ زمرديان، 113:1372باطني، (»  ... گذشته و
معادل اين كلمه در عربي، االغتراب، الغربه و ). 246: 1381؛ آشوري،53 : 1380فورست،

نكتة مشابهي كه در همة تعريف هاي فوق به ). 1630:1406فيروزآبادي، (الحنين است 
وضوح ديده مي شود، احساس نوعي دل گرفتگي و نيز حسرتي دامن گير است كه فرد با 
رجوع به گذشته، دچار آن شده و نيز اين آرزو را در سر مي پروراند كه روزي يا 

مطلوب روزگاري آن ايام خوش را دوباره دريابد و براي لحظاتي هم كه شده، سرزمين 
از آن جا كه يكي از مباحث مرتبط با روانشناسي، . خويش را بار ديگر مشاهده نمايد

است، مي » كارل گوستاو يونگ«ناخودآگاه جمعي مطرح شده از سوي روانشناس سويسي 
در ديدگاه يونگ، نوستالژي با مفهوم  ناخودآگاه . توان از اين دريچه به نوستالژي نگريست

يونگ دربارة ناخودآگاه جمعي . در ارتباط است) Collective unconscious(جمعي 
اين پديده عبارت است از تجربه هاي اجداد مادري طي ميليون ها سال كه «: گويدمي

بسياري از آن ها ناگفته باقي مانده است و يا انعكاس رويدادهاي جهان ما قبل تاريخ كه 
در شعر شعراي ). 98:1375راس،(» ايدگذشتِ هر قرن تنها مقدار بسيار كمي به آن مي افز

معاصر و به دليل عوامل فردي و اجتماعي مهم ترين مضموني كه جلوه گري مي كند، 
شاعران معاصر، دلگرفتگي ها و آزردگي هاي ناشي ).56: 1386شريفيان،.(است»نوستالژي«

مانند از محيط و زمان فعلي را در البه الي اشعار خويش گنجانده و اميال و آرزوهايي 
بازگشت به خاطرات خوش گذشته، دل تنگي و حسرت براي از دست رفته ها را به تصوير 

 هدف ما از اين تحقيق، بررسي اثرگذاري و اثرپذيري ادبيات معاصر عربي و .مي كشند
از اين رو، . فارسي و همچنين، وجوه تشابهات فراوان مكتب رمانتيسم عربي و فارسي است

 تا تشابهات و تفاوت هاي درون مايه اي نوستالژيك شعر دو شاعر در اين تحقيق سعي شده
. بررسي شود و تأثيرات اين مضمون در سبك شعري هر دو شاعر مورد كندوكاو قرار گيرد

در پژوهش حاضر، سعي شده  تا با مراجعه به دفتر هاي شعري جبران خليل جبران و محمد 



1393، پاييز و زمستان 11، شمارة 6نشرية ادبيات تطبيقي، سال     256

 -  نوستالژي به روش خاص توصيفيو منابع مرتبط با) سرشك.م(رضا شفيعي كدكني 
  .تحليلي، مضامين نوستالژيك شعر دو شاعر مورد تحليل و بررسي و تطبيقي قرار گيرد

  بيان مسأله -1-1

 مؤلّفه هاي بنيادين نوستالژيك شعر جبران خليل جبران و محمد در اين پژوهش سعي شده
ژي كودكي و نوجواني، غم نوستالژي دوري از سرزمين،نوستال(رضا شفيعي كدكني مانند 

مورد بررسي تطبيقي قرار گيرند، تا بتوان ) نوستالژي دوري از معشوق و نوستالژي اجتماعي
ناگفته نماند كه در پايان . در پايان پژوهش به يافته هايي جديد و نكاتي بديع دست يافت

 در پي در اين تحقيق،. هر مبحث، اشعار هر دو شاعر مورد نقد و بررسي قرار گرفته است
در شعر خليل جبران و شفيعي كدكني چه مؤّلفه هاي نوستالژيكي وجود آنيم كه ببينيم 

دارد؟ و  در اشعار كدام يك از دو شاعر مورد بحث بن مايه هاي نوستالژيك، قوي تر و پر 
  رنگ تر بيان شده است؟

    فرضية پژوهش-1-2

  و هم شفيعي كدكني در اشعار نجبران خليل جبرا     شايد بتوان چنين فرض نمود كه هم 
خويش، مفاهيم نوستالژيك را به طور گسترده اي به كار برده باشند و مضامين نوستالژيكي 
همچون غم دوري از سرزمين، حسرت ايام كودكي و نوجواني، غصة دوري از سرزمين و 

شفيعي مي توان چنين فرض نمود كه . اندوه هاي اجتماعي در اشعارشان وجود داشته باشد
كدكني به خاطر استادي و احاطه بر مضامين غم غربت در زمينة مفاهيم نوستالژيك داراي 
اشعاري قوي باشد و خليل جبران هم از طرفي، به خاطر برخوردار نبودن از ساية پر مهر پدر 

با پژوهشي كه در ذيل صورت مي گيرد، . و آوارگي در آمريكا داراي ابياتي احساسي باشد
  . ن پرسش ها و فرضيه ها پاسخي روشن داده خواهد شدبه همة اي

   پيشينة پژوهش-1-3

در مورد غم غربت در شعر معاصر عربي و فارسي، تحقيقات و پژوهش هاي زيادي      
بررسي فرايند نوستالژي غم غربت در :  صورت گرفته كه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

پژوهشي علوم انساني دانشگاه - فصلنامة علميمهدي شريفيان، (اشعار فريدون مشيري 
،بررسي فرايند نوستالژي در اشعار سهراب ) 1386الزهراء، شمارة شصت و هشت، زمستان 
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، غم غربت در شعر )1386مهدي شريفي، پژوهشنامة ادبيات غنايي،شمارة پنجم،(سپهري
سي ، برر)1387يوسف عالي عباس آباد، فصلنامة گوهر گويا، شمارة شش،(معاصر

 1388محمد حسين دهقاني، نامة پارسي،شمارة پنجاه،(نوستالژي در شعر فخر الدين عراقي
نجمه نظري،فصلنامة زبان و ادب پارسي، شمارة (، بررسي نوستالژي در شعر حميد مصدق )

جهانگير صفري،پژوهشنامة (، بررسي نوستالژي در ديوان ناصر خسرو )1389چهل و شش، 
چنان كه مالحظه مي شود، در ميان پژوهش هاي ...  ،و )1389انزدهم،ادبيات غنايي،شمارة پ

انجام گرفته خيلي كم به بررسي تطبيقي نوستالژي بين دو شاعر فارسي و عربي پرداخته 
در حوزة بررسي شخصيتي و شعري جبران خليل جبران و محمد رضا شفيعي . شده است

، ولي از منظرِ تطبيقِ شعر اين دو كدكني پژوهش هاي مختلف و بسياري انجام شده است
  .شاعر، تا به حال پژوهش مستقلي صورت نگرفته است

   بحث-2

   انديشه هاي نوستالژيك در شعر جبران خليل جبران و شفيعي كدكني-2-1

      قبل از پرداختن به بحث نوستالژي در شعر جبران خليل جبران و شفيعي كدكني 
دگي دو شاعر مذكور آشنا شويم تا بتوان راحت تر در بهتراست اندكي با دورنمايي از زن

  :  مورد تأثير و تأّثر و نيز وجوه تشابه و تفاوت انديشة اين دو شاعر  آشنا شد
   جبران خليل جبران-2-1-1  

 در متوسط طبقة از ماروني و  خانواده در.  م 1883 سالم ژانويه ششم    در

 فرزندي زاده شد كه بعدها  به جبران لبنان در كوهستاني اي ناحيه ،"البشري"

جبران خليل جبران، ). :  437 م 1987 حطيط،( شهرت يافت  جبران خليل
 در از همان اوان كودكي و عنفوان شباب ذكاوت و كياست خود را آشكار ساخت  و 

 هم قرانان خويش  گوي سبقت را از  نّقاشي و زبان انگليسي در سالگي دوازده
 تكميل خاطر به.  م 1897 سال وي در. ود را شكوفا ساختربود  و استعداد خ

 دبيرستان در تحصيل به در بيروت تا بازگشت لبنان به عربي تحصيالت
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 ژوزفين" با و بوستون بازگشت به م 1902 سال در. بپردازد "الحكمة"

بناي دوستي را پايه  بود، ثروتمند اي خانواده از و معروف شاعري كه "بيبادي
 به نقّاشي فراگيري جهت چندي، از بعد).  : 17 م 1983 خالد،(گذاري كرد

كار ادبي اش ،  اولين. برگشت بوستون به سال دو از پس و رفت پاريس
 بلند نيويورك رمان در .م 1912 سال در بود و  "المجنون" كتاب نگاشتن 

 بعد .ساخت  منتشر را شكسته  بال هاي ؛"المتكسره األجنحة" نام با عربي اش

 نيويورك بيمارستان در بيماري عّلت به "األرض آلهه"كتاب  چاپ زا

از . )18 :م 1992سابايارد،(گرداندند باز "البشري" به را او پيكر. درگذشت
المتمرده،  األرواح المروج، عرائس الموسيقي،تأليفات گرانسنگ وي مي توان به 

اشاره ...  و  األرض آلهه اإلنسان، بن يسوع النبي، المواكب، المتكسره، األجنحه
 به.  م 1895 سال در پدرشاز آن جا كه ). 20 :م  1994 جبر،(كرد

 بوستون در و آمريكا رفتند فقر، ناگزير به از گريز براي هاآن و افتاد، زندان

رحل اقامت افكندند و مادرش مجبور بود تا براي گذران امور و معيشت بيش از پيش 
ري از وطن باعث شده تا  اشعار جبران خليل جبران از تالش كند، همين عوامل و نيز دو

  .  رنگ و روي نوستالژي ويژه اي برخوردار باشد
   محمد رضا شفيعي كدكني-2-1-2

وي .  در كدكن نيشابور ديده به جهان گشود1318      محمد رضا شفيعي كدكني، در سال 
جة ليسانس نايل گرديد و پس از گذراندن مقدمات علوم، در دانشگاه فردوسي به اخذ در
» صور خيال در شعر فارسي«آن گاه راهي تهران شده و در دانشگاه تهران، با نگارش رسالة 

سواي از كار .   موفّق به اخذ درجة دكترا در رشتة زبان و ادبيات فارسي شد1338در سال 
 دركوچه زمزمه ها، از زبان برگ،: تدريس و پژوهش، دفترهاي شعري به قرار زير از اوست

كه بعدها در دو مجموعة آيينه اي براي صداها و ... باغ هاي نيشابور، از بودن و سرودن و
   .هزارة دوم آهوي كوهي،گردآوري شد
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      همان گونه كه گفته شد، نوستالژي به بررسي احساس هاي دل تنگي پرداخته كه اين 
. مي شود...    وستان و حس دل تنگي شامل بازگشت به وطن ، معشوق ، كودكي و فراق د

لذا با بررسي دفترهاي شعري اين دو شاعر، مهم ترين انديشه هاي نوستالژيك شعرآنان به 
  :قرار زير است

   نوستالژي دوري از سرزمين-2-2

     سرزمين به خاطر پيوند دادن عواطف انسان ها با يكديگر و نيز به وجود آوردن يك نوع 
انسان ها سعي مي   . قداستي خاص برخوردار بوده استحس مشترك الفت و آشنايي، از

كنند خودشان را از طريق يك احساس مكاني تعريف كنند و آن را منشأ هويت خود 
مكان با زندگي، تاريخ ارزش ها، احساسات و روابط  ). 144 :1383كرانگ،(بدانند

ز اين نظر مكان ها ا ). 157 :1385حافظ نيا،(اجتماعي و شيوة توليد مردم پيوند مي خورد 
مركزيتي پديد مي آورند كه در آن پيوند هاي عاطفي و رواني بين مردم برقرار مي 

درماندگي يا اختاللي كه به وسيلة جدايي مورد انتظار يا واقعي  ). 1387:263شكوئي،(شود
تعبير مي » غم غربت«از محيط خانه و معيشت ايجاد مي شود، از ديدگاه روان شناسي به 

  انگيزشي پيچيده اي است كه از تمايل به -  اين احساس غربت يك حالت هيجاني .شود
بازگشت به خانه و درماندگي ناشي از تفّكر دربارة خانه نشأت مي گيرد كه واكنش هايي 
 را بالطبع در مقابل اين جدايي از افراد و مكان هاي مورد عالقه و آشنا در بردارد

)Thrber.1999.p.8.(يات هر گاه شاعر يا نويسنده اي نوعي از احساس دل در حوزة ادب
تنگي را توأم با حس حسرت و اضطراب براي سرزمين خود بيان نمايد، فردي غربت زده و 

  .اين در مورد جبران خليل جبران صدق مي كند. دلتنگ براي سرزمين ناميده مي شود
 خاطر به و شد دمتوّل لبنان "البشري" در) 1931-1883(      جبران خليل جبران 

 به خانواده مجبور همراه به فالكت و فقر از فرار براي پدرش، شدن زنداني

گزيد، با چنين اوصافي  اقامت آمريكا بوستون ايالت در و شد لبنان ترك
  .جبران هميشه در فراق وطن مألوف خويش مي مويد و ناله سر مي دهد
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يد وي را به  وراي آن حب شدمي گويد كه مي توان در لبنان به خود       از عشق
 و اََنا لُبَناِني و لِي فَخرٌ ِبذَاِلك :مي كند افتخار لبنان به جبران. زادگاهش به وضوح ديد

 در ).208: جبران ،بي تا(لِي وطَنٌ اِعَتزَّ ِبمحاسِنه : مي كند  تكرار افتخار را اين دوباره
 ر پرسوز و گداز خويش، جبران ازحقيقت، هرجا فرصتي دست مي داد، در البه الي اشعا

  :به كرّات ياد مي كند لبنان طبيعت
فََنظرت َفاذَا ِبمدينةٍ عزيبهٍ . وقَفت بِي الحياةُ علي سفحِ جبل الشَّبابِ و اَدمأت اِلي الوراء      «

بحرَة المَتلَونةٌ مَتوشحةً بِِقناعِ الشِّكل و الرُّسوم مَترَبعةٌ فِي صدرِ سهولٍ تََتموج فِيها الخَيلَةُ و األَ
... ُقلت ما هذا اَيتُها الحياة ؟ َقاَلت هِي مدينه الماضي فَتاَمل . ضِبابِ َلطيفٍ يكاد يحجبها 

زندگاني مرا در ): 197: 1387جبران،(ِتلك مدينةُ الماِضي َفهِي ِبعيدةٌ َقرينةٌ منظُورةٌ محبوبةٌ 
من نگريستم و ناگهان شهري را به . دامنة كوه جواني نگه داشت و به آن طرف اشاره كرد

شكل و شمايل عجيب نشسته در دل دشت ها و سايه هاي رنگارنگ كه در آن موج مي زد 
گفته اي زندگاني اين ديگر چيست؟ و او گفت نيك . و حمايلي از مه رقيق بسته بود، ديدم

ها به زگاران گذشته است؛ چون نيك نگريستم، ديدم كارخانهدر آن بنگر كه آن شهر رو
آن جا همان شهر روزگاران گذشته .... سان قدرتمندان در زير بال و پرخواب زانو زده اند 

من به ياد موطن خويش . است كه در عين دوري، نزديك است و در عين آشكاري، نهان
ته ام و عشق مي ورزم، اما آن گاه كه نغمه سرايي مي كنم و به خانه اي كه در آن رشد ياف

رهگذري بر آن مي گذرد و به دنبال پناهگاهي در آن خانه مي گردد و غذايي را از 
ساكنانش مي طلبد، دست خالي بر مي گردد، در آن حال است كه من غزلسرايي خود را به 

  .»سوگواري  و شوق خود را به فراموشي بدل مي كنم
 مورد در آن بيت 130 حدود كه "المواكب"نام  ه      جبران در قصيده اي ب

 طبيعت بكر و زيباي لبنان است، اين گونه نوستالژي وار اندوه دوري  توصيف و جنگل
  :خود را از وطن مألوف خويش ابراز مي كند

  بِ َتنتَِثرُ اَلعيش فِي الَغابِ و األَيام َلو نِظمت              فِي قَبــَضـــــتِي َلَغدت فِي الَغا« 
 ــعَتذر يـ ـَام ـَما رمــت َغــابــاً قـ   لَكِنَّ هو الــدهرُ ِفــي نَفسِي لَه أَرب                فَكـُتّلـ
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  و ِلـلتَّــَقــارِيرِ سبــــلٌ َلا َتَغــــيرها               و النَّاس فِي عجزِهِم عن قَصدِهِم قَصروا 
  )374: جبران ،بي تا                                                                                    (          

 روزگار اما.  مي شدند پراكنده جنگل در حتماً بودند، دستانم در روزها اگر

 مي شود من مانع كنم، قصد جنگل هرگاه كه دارد هدفي و قصد جانم در

 هاآن كه دارد و كارهايي ساز و ها راه سرنوشت، آري مي گيرد؛ بهانه و

  .»مي مانند باز هدفشان از شان ناتواني خاطر به نمي دهد، مردم تغيير را
      شفيعي كدكني، شاعر توانمند معاصر، كه ايام كودكي خويش را در كدكن، زادگاه 

گار صنعت ديرينه اش، گذرانده است و اكنون به دور از روستاي خود، در شهر و روز
ماشيني مشغول گذران زندگي است، دل خسته از سختي ها و تنگناها ياد ايام مألوف كوچه 
باغ هاي كدكن را مي كند و به توصيف آن ديار و سامان مي پردازد و نيشابور در كالمش 

مي توان در آيينة كالمش زادگاه وي را در هاله اي . جلوه اي بارز و احساسي پيدا مي كند
  :  تاريخ و اساطير ديد كه فراز و نشيب هاي زيادي به خود ديده استاز سمبل

نيشابور در نگاه من فشرده اي است از ايران بزرگ، شهري در ميان ابرهاي اسطوره و      «
نيز در روشنايي تاريخ با صبح دمي كه شهرة آفاق است و از سوي ديگر، همواره حاضر در 

دقه آميز و فلسفي، در انديشة خيام و گاه روشن از بستر تاريخ با ذهن و ضميري گاه زن
  ).13:1375حاكم نيشابوري،(» آفتاب اشراق و عرفان در چهرة عطار

       توصيفات زيبا و بديع شفيعي كدكني از وطن مألوفش را مي توان در  غالب اشعارش 
او . ردمالحظه ك... هم چون زادگاه من، در جست و جوي نيشابور و شعر كوچة بنفشه ها

روستاي خويش را بهشت خاطره خوانده است كه با بياني نوستالژي وار تمامي اين خاطره 
حّتي مظاهر طبيعت را مانند جويبار غمزده اي مي داند كه افسانه . ها را برباد رفته مي يابد

اي از گزند شهر /اي روستاي خفته بر اين پهن دشت سبز«: ساز لحظة از ياد رفته هاست
هان اي بهشت خاطره اي زادگاه / اي جلوه ي طراوت و شادابي و شكوه/ناه منپليدان پ

وان جويبار /ياد آفرين لذّت بر باد رفته اي است/هر گوشه اي ز خلوت افسانه رنگ تو /من
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: 1376شفيعي كدكني،(افسانه ساز لحظه ي از ياد رفته اي است/غم زده ات با سرود خويش
98.(   

واز شفيعي كدكني، بارها و بارها بر آسمان رفيع وطن ديرينة      سيمرغ خيال بلند پر
وي در آن . خويش، بال و پر مي گستراند و با حسرت و اندوهي خاص از آن  ياد مي كند

  :جا به اوج توحيد و خداشناسي دست يافته است، اين گونه از زيبايي هاي آن ياد مي كند
وز ساحل /امن تو قصه به مهتاب گفته امدر د/     اي بس شبان روشن افسانه گون كه من 

با آن چكاد هاي پر از برف /تا خلوت خدايي افالك رفته ام /سكوت تو با زورق خيال
وآن /وآن آسمان روشن همرنگ آرزو/با آن غروب هاي شفق خيز روشنت/بهمنت

   ).99 :1376شفيعي كدكني،(سوسوي شبانه ي فانوس خرمنت
از سرزمين شفيعي كدكني، به خاطر فخامت كالم و حزن       در نوستالژيِ شعرِ دوري 

سرشار آن و مدد گرفتن از واژه هايي كه غربت و دوري را به تصوير مي كشد، بيشتر از 
احساس نوستالژيك شفيعي كدكني چنان غم انگيز است . كالم جبران اندوهناك مي نمايد

ست، مانند جويبار غمزده كه حتّي عناصر طبيعت را با نوعي غم عجين و همراه ديده ا
حسرت و اندوه موجود در كالمش را » لذّت برباد رفته و لحظة از ياد رفته « تركيبات.

  .دوچندان ساخته است
  نوستالژي كودكي و نوجواني-2-3

      كمتر كسي پيدا مي شود كه از ايام خوش كودكي و موسم شيرين عنفوان جواني به 
و خاطرات غمگنانة اين اندوه ها . عمق جانش را فرا نگيردنيكي ياد نكند و حسرتي جانكاه 

. دوران نوجواني و جواني، دل نازك شعرا و طبع لطيف ادبا را سخت آزرده ساخته است
بسياري از سروده هاي جبران خليل جبران، به كرّات از ايام پيري و كهولت ِگله كرده، 

كي و نوجواني دوچندان مي اندوه سروده هاي خويش را با يادكرد خاطرات خوش كود
 :جبران خليل جبران در تداعي خاطرات خوش گذشته چنين ناله سر مي دهد. سازند

ِفي مِثل هذا اليوم ِمن ُكلِّ سنةٍ تَجِيء االَرواح الَتّي رسمت روحي مَتراِكضةً نَحوي ِمن      
كري المحزَنَةً ثُم تََتراجع علي مهلٍ و تَختَفي جمِيع اَطرَافِ العالم و ُتحيطُ بِي مرَّتلةً اَغاني الذّ
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وراء المرئيات كَأَنّها اَسراب مِن الطيرّ هبَطت علي بيدرِ مهجورٍ َفلم تَجد بذُوراً َتلتََقطها 
  :َفزَفزَفت هنيهةً ثُم َطارت سابِحةً اِلَي مكانٍ آَخر
 ام در برابرم مجسم مي شود، گويي كه آينة      در چنين روزي مفاهيم زندگاني گذاشته

كم فروغي است كه مدتي طوالني در آن مي نگرم، اما جز سيماي رنگ پريدة ساليان 
گذشته و بي رمقي مانند چهرة مردگان و رخسارة آمال و آرزوهاي درهم پيچيده چون 

پس چشمانم را فرو مي بندم و ديگر بار در . ي بينمصورت چروكيدة پيران چيز ديگري نم
آن آيينه مي نگرم و اندوه را مي خوانم، اما او را نيز گنگ و بي زبان مي بينم، ليك اگر 

 ).57: 1387جبران،(اندوه زبان به سخن مي گشود، قطعاً دل نشين تر از شادماني مي بود 
. بور از جلو چشمانش مي گذردخاطرات خوش آن روزگاران هم چون كارواني در حال ع

 ها را با وي خاطرات شيرين آن ايام را مانند ابري مي بيند كه تند باد گذر ايام، مابقي آن ابر
 اِنَّ «:خود به دور دست ها مي برد و جز حسرتي جانكاه چيزي براي او باقي نمي گذارد

فِي مِثل هذا اليوم ِمن ُكلِّ ِسنه و تَوقَّف الَتامالتِ و االَفكارِ و الِتذكاراتِ تََتزاحم علي نَفسي 
مِ الَغابره و ُتريني اَشباحِ الَّيالي الماضِيه ُثم تُبددها َكما تُبدد الرّياح بَقايا اَمامي مواِكب االَيا

ي فِي االَودِيه الغُيوم فَوقَ خَط الشََفق فَتَضمِحلُّ فِي زوايا ُغرفَتي اِضِمحاللِ اَناشِيد السواِق
هر دم در چينن روزي، انديشه ها و خاطرات و افكار بر ):56 : 1387جبران،(البعيده الَخالِيه

سرم مي ريزد و كاروان هاي روزهاي گذشته را در برابرم  نگه مي دارد و شبح هاي سپري 
ها بقاياي سپس، آن ها را از هم مي پراكند، آن سان كه باد. شده را بر من نمايان مي سازد

ابرها را بر باالي خط شفق پراكنده مي سازد و اين خاطرات در گوشه هاي اتاقم محو مي 
  . »گردد، آن گونه كه ترنّم جويباران در دل دره هاي دور دست و خالي گم مي شود

     با اين كه شفيعي كدكني با زندگي شهري قرين و همراه شده، باز خاطرات خوش 
از شهر و زندگي در آن به تنگ آمده ،ياد روزهاي . ز ياد نمي بردكودكي و جواني را ا

سكوت آرامش بخش روستا ،تداعي بخش ايام . روشني مي كند كه از آن زندگي مي بارد
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خاطراتش اندوهبار است و يادگاري روي تنة درخت . و خاطرات خوش كودكي است
  :چنار پير را به ياد مي آورد و مي سرايد

  دوران كودكي كه در آن لحظه ها درود/  ن و رويان زندگي  آن روزهاي روش« 
  خاطر اسير خاطره اي كودكانه بود/  در دامن سكوت تو آرام مي گذشت  

  آن روزها به خاطر اندوه بار من/  آري هنوز مانده به ياد آن چه نقش بست  
  زان روزگار مانده به يادگار من /  و آن نام من كه بر تنة آن چنار پير  

  )98:1376شفيعي كدكني، (
      خاطرات ناب جواني و لحظه هاي خوش شادابي و نشاط آن سال ها با طبيعت جاندار و 
بيدار در هم گره مي خورد،گويا شفيعي كدكني هيچ لحظة خوبي را با خاطرات و ايام 

آن لحظه هاي / آن لحظه ها جواني ما بود« : شيرين كودكي و جواني اش عوض نمي كند
نه در چرا به چون و چرا / آن لحظه ها كه زندگي ما/ زيبا و پر شكوه و شكيبا/ شه ي بيداربي

آن لحظه ها كه / جز با درود وتلخي و بدرود ياد كرد/ زان لحظه ها چگونه توانيم/ بود
شفيعي (» آن لحظه ها جواني ما بود /از سال هاي عمر ما بود/ خوب ترين ها 

  ).109:1378كدكني،
 حس غم و اندوه موجود در كالم جبران و شفيعي كدكني نشأت گرفته است از      اين

جبران به صورت كلّي از گذر ايام كودكي . نگاه نوستالژيك آن ها به كودكي و جواني
وخاطراتش ياد مي كند، ولي شفيعي كدكني خاطرات خوش كودكي را گوييا يك به 

ق شدن در آن ها اندوهي سخت در يك به ياد مي آورد و اين يادكرد خاطرات و دقي
عاطفه و ذهن شاعر به بار مي آورد و شاعري مثل شفيعي كدكني چنان اندوهناك مي شود 

آن / ياد كرد/ جز با درود وتلخي و بدرود/ زان لحظه ها چگونه توانيم«: كه چنين بسرايد
شفيعي (»  دآن لحظه ها جواني ما بو/از سال هاي عمر ما بود/ لحظه ها كه خوب ترين ها 

  ).109:1378كدكني،
   نوستالژي دوري از معشوق-2-4
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      براي عشق معاني مختلفي ارائه شده، ولي مشهورترين آن يعني افراط در 
شيخ اشراق سهروردي در رسالة في حقيقه العشق يا مونس العّشاق ). 4، 1362سودي(محبت
اند و  عشق را از عشقه گرفته...محبت چون به غايت رسد، آن را عشق خوانند « : گويد 

عشق «آري ).287 : 1348شيخ اشراق، . (»عشقه آن گياهي است كه در باغ پديد آيد
درخت وجود عاشق را در تجلّي معشوق، محو گرداند تا چون ذلّ عاشقي برخيزد، همه 

 در) . 281: 1380سجادي،(»معشوق ماند و عاشق مسكين را از آستانة نياز در مسند ناز نشاند

و  هاسكل ماري زياده،  مي .دارد حضور)معشوق(زن چندين جبران زندگي
 تا و خورد شكست آن ها با زندگي و وصال در جبران كه هستند ميشيلين

 راه در و داند مي وفادار عشق در را خود  جبران.نكرد ازدواج آخر عمر

  :كند مي را بيان خود بردباري و صبر عشق
عاِلمه بصبري و تَجلدي؟ /هل اَنت ساِمعه  مِن وراءالبحار  و انِتحابي؟ /أَينَ اَنت حبيبتي؟      «

 من محبوب): 311: جبران ،بي تا(»آه ما اَعظم الحب و ما اصغرني؟ /أَينَ اَنت حبيبتي ؟/ 

 چقدر داني مي/شنوي؟ مي مرا نالة آيا درياها سوي آن از/كجايي

 عشق است بزرگ چقدر آه/كجايي؟ اكنون هم كجايي؟ من محبوب/بردبارم؟

  .»من مقدارم بي چه و
     لذا با اين عبارات از محبوب خويش مي خواهد كه طريق صبر و شكيبايي را بپيمايد و 

كَفكِفي الدمع يا حِبيبتي اِنَّ المحبه الَّتي شاءت ففتحت اَعينَنا و «:بر اين پيمان استوار بماند
اي محبوب من گريان : )170 : 1387جبران،(» َتهبنا ِنعمه الصبرِ و التّجلُّدجعَلتنا مِن عِبادِها

بي شك، عشقي كه با ارادة خويش ديدگان ما را گشوده و ما را از بندگان خود قرار . مباش
  . داده، به ما نعمت صبر و شكيبايي را نيز خواهد بخشيد

دارويي شفابخش مي تواند زخم      توصية جبران به صبر تنها راهي است كه همچون 
لذا ديگران را به اين توصيف و تصوير كشيدن زيبايي هاي معشوق . درونش را التيام بخشد

  :فرا مي خواند
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     َتشببوا بنرجِس العيون و ورد الُخدودِ و شَقيقَ الغَم اِنَّ الجمال يَتمجد ِبالمسبحينَ سبحوا 
لشَّعر و عاجِ العُنقِ اِن الجمال يسرُّ ِبالمسبحين َكرَسوا الجسد هيكالً ِللحسنِ العِضن القِّدِ و لَيلَ ا

براي نرگس ): 65: 1387جبران،(و َقدسوا الَقلبِ مذبحاً ِللحب اِنَّ الجمال يجازي اُلمَتعبدين 
ي تمجيد گر دل چشم ها و سرخي رخسارها و شقايق لب ها غزل سرايي كنيد كه زيباي

بلنداي قامت ها و سياهي زلف و سپيدي گردن را بستاييد كه زيبايي بر اين . باختگان است
پيكري را كه عبادتگاه حسن است، تكريم و قلبي را كه قربانگاه عشق . ستايشگران مي بالد

  .»است، تقديس كنيد و به حق بدانيد كه زيبايي، خود، عابدان را پاداش خواهد داد
. عشق در آيينة شعر شفيعي كدكني در معناي زميني اش حضور چنداني ندارد جلوة     

عشقي كه در شعر شفيعي كدكني متبلور شده است، عشقي واال و مقدس و سرچشمه گرفته 
از عواطف عالي انساني است و در بردارندة انديشه هاي حافظانه است كه گاه با روايات 

  ).100:1378برهاني،(وند مي خورد رمزي و پيام هاي اجتماعي نيز پي
      اندوهي كه در سروده هاي عاشقانة شفيعي كدكني به چشم مي خورد، رنگ و بويش 

عشق بي منتهاي او را به خداوند تبارك و تعالي مي توان در سرودة . آسماني است نه زميني
  :به وضوح ديد) روزن قفس(

   بهر خويش به تاراج خار و خس بينمز/   تو را چو با دگران يار و هم نفس بينم   
 كه چون تو دسته گلي را به دست كس بينم/  ز باغباني خود شرمساري ام اين بس  

  هواي عشق تماشاگه هوس بينم/  روا مدار خدايا كه من در اين گلزار  
  )33:1376شفيعي كدكني،  (

را در ذهن وّقاد و طبع       شفيعي كدكني با آن كه مضامين عاشقانه و لطايفي از اين دست 
نكته سنج خويش آماده و پرداخته داشته است، ولي به قول خودش، كمتر به شعر عاشقانه 

شفيعي (» شعر عاشقانه كم گذاشتم، با آن كه خيلي داشتم«: روي آورده است
، ولي از بس كه سلطان عشق بر او غلبه كرده، باز در ال به الي كتب )5:1343كدكني،

عشق در شعر شفيعي معنايي متعالي و رنگي . عشق سخن به ميان مي آوردشعري خويش از 
كيمياي عشق «:از نظر او عشق كيمياست؛  به همين سبب مي گويد. برتر به خود گرفته است
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: 1376شفيعي كدكني،(»كيمياي نور را كه خاك خسته را صبح و سبزه مي كند/را ببين
نردباني به عالم /  نيست يك معناستعشق يك واژه«از منظر شفيعي كدكني   ). 476

عشق نوستالژيك شفيعي همراه مؤلّفه هايي نظير ).191:1378شفيعي كدكني،(» باالست 
است كه گاه رنگ و بوي حماسي به خود مي گيرد ) اخالقي، انساني، اجتماعي و انتقادي(

 در زمينه اي و گاه با عطر خفيفي از عرفان و اشراق پيوند مي خورد و در بسياري از موارد
در ابياتي زيبا، خاطرات خوش ). 70- 75 :1376جعفري ، (از عناصر طبيعت جاي مي گيرد 

با معشوق بودن را مي سرايد و چون عشق را با غم و درد و رنج عجين مي يابد، از عشق 
لذا سعي مي كند كه آن . درناك و رنج آور، از آشفتگي خاطر  خويش سخن ها دارد

  :دم و همراهش شود خاطره هاي خوش هم
  يادگاري است كزان زلف پريشان دارم/اين همه خاطر آشفته و مجموعة رنج

شفيعي (موج بي ساحل اشكم سر طوفان دارم/مگذر اي خاطرة او زكنارم مگذر
  ). 67 : 1376كدكني،

     اگر چه اشعار عاشقانة جبران خليل جبران در نوع خود زيبا و دل انگيز است و در اين 
ه به دور از هر گونه كبر و غرور، اظهار تواضع و فروتني مي كند، و خودش را در باب ك

برابر عشق معشوق، حقير و فروتن مي بيند،گوييا خواسته است به شعرش رنگي خالصانه و 
صادقانه ببخشد، ولي از اين منظر، شعر شفيعي كدكني به خوبي توانسته است غالب 

حوزة نوستالژيك در خود جاي دهد و خواننده را ا در ر) عاشقانه و حتي عارفانه(مضامين
سرشار از عواطف عارفانه و عاشقانه كند؛ چرا كه عشق در كالم وي بيشتر رنگ و بويي 

  .عارفانه و حقيقي دارد
  نوستالژي اجتماعي-2-5

 از پر و روح بي را شهر و بيزار است شهر در زندگي      جبران از     

وي اين گويي مرگ  و عدم بالندگي از سر و ر. ي كندم توصيف اجتماعي مشكالت
نااميدي . ترس، فضاي آن را هولناك تر كرده است. زندگي و عصر صنعتي شده مي بارد
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در . در آن موج مي زند؛ ديگر قناعت و بسندگي جاي خود را به حرص و طمع داده است
د را به آهن جامعه اي كه جبران توصيف مي كند، دل هاي رؤوف و مهربان جاي خو

ستم و حق كشي در آن موج مي زند؛ شريف و . آالت سفت و سرد و بي روح داده اند
وضيع ديگر نظر عنايتي به  فقرا ندارند، لذا بر مردمان عصر خويش دل مي سوزاند و سعي 

  :دارد تا عواطف خفته را به صداي رساي خويش بيدار سازد 
ميانٌ يَليهم ِلاَنهم عاثَ      اُشِفقَ عونَ ُلههتصي َلا يبصرونَ و امةُ والّضوارِي الد قَبلون اَحنَاك

به ايشان دل مي : االَفاِعي الخَِبيَثه و الَ يشعرونَ و يحِفرونَ قُبورهم ِباَظاِهرِهِم و اليعَلمون
نمي بينند آلود درندگان را مي بوسند؛ اما سوزانم؛ زيرا آنان نابيناياني هستند كه دهان خون

و زبان ماري زهر آگين را مي مكند و نمي فهمند و با ناخن هايشان گور خود را مي كنند و 
  ).58: 1387جبران،(»نمي دانند 

اِحَتملت ِقساوه الفاتحينَ الّطاِمعينَ و قاسيت ُظلم الحكَّامِ المستَِبدينَ و عبودِيةَ االَقوِياءِ      «
ا بم اِغينَ والب امبِهاَ االَي ةٍ اُكاِفحذَا قُو ل كرده و از : رحتمن سنگدلي فاتحان آزمند را تحم

ظلم حّكام بيدادگر و بندگي در مقابل قدرتمندان جنايتكار به ستوه آمده ام و هنوز قدرتي 
 اجتماع و عصر خويش را او). 23: 1387جبران،(» دارم كه مي توانم با روزگاران درآويزم

 َقد غَصت الشَّوارع ِبالمسرعين الطَّاِمعين و «: ث و آلودگي ها سرشار ديده استاز خبائ
 ا القَوي الضَّعيف وصرَع فِيهه قَِتال ياحدِيَنه سحتِ الماَصب ديدِ واِمِتالء الفََضاءِ ِمن َقلقهِ الح

 انسان هاي از آكنده ان هاخياب اكنون و: يستَأِثر الِغني الظُّلوم ِبإتعابِ الفَقِيرِ الِمسِكين

 آهن ناهنجار صداي از فضا و حال گذرند در سرعت به كه است حريصي

 قوي، آن در كه است جنگي شده ميدان به تبديل شهر .است شده پر

 رنج هاي از استفاده سوء با ظالم، ثروتمند و مي افكند خاك بر را ضعيف

   .)314- 312 :جبران،بي تا(»مي افزايد خود ثروت بر بيچاره، فقير
را، عصر از بين رفتن ارزش راستي و )عصر جديد(      شفيعي كدكني اين دوران 

اين سان / آيا چه مي تواند باشد/ جز غدر/ جز قدر ناشناسي از انسان«: قدرشناسي مي داند
وي ). 216:1378شفيعي كدكني،(» در انقراض نسل كبوترها / نظاره گر شدن از دور
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به عقيدة او اين دوران، . وزگار از بين رفتن انسانيت دانسته استروزگار كنوني را، ر
روزگاري كه نه از . روزگار تباهي سخنان بزرگان، رواج انحراف و گسترش ابتذال است

  :هنر خبري است و  نه از ذكاوت و خرد، بلكه سراسر نيرنگ است و فريب
كار از بازوي مردي /گان تنگ استعرصه بر آزاد/ بنگر اين جا در نبرد اين دژ آيينان      «

  ).114:1376شفيعي كدكني،(» روزگار رنگ و نيرنگ است / و جوانمردي گذشته است
      ناگفته نماند كه در شعر جبران و شفيعي كدكني مي توانيم اشعاري را ببينيم كه بيانگر 

عنوان مثال، جبران به . تحسر شاعر و انتظار او براي رسيدن به آرمانشهر و مدينة فاضله است 
راَيت االَلَفه « :چنين از آرمان شهر خويش ياد مي كند»نظره الي اآلتي«در شعري با عنوان 

فَجماعاتِ الطَّيرِ و الَفراشِ تَقَترب ِمنه آمنَه و اَسرَاب /مستَحَكمه بينِ االِنسانِ و المخُلوَقات 
قَه َنَظرت و لَم اَر فَقرَاً و َلا ما يزيد عنِ الكَفافِ بل اَلفَيت االَخاء الَغزالنِ تَنثَني َنحو الَغدِير واِث

ديديم كه انس و الفت بين انسان و ديگر مخلوقات استوار ): 23: 1387جبران،(و المساوات
گشته و دسته هاي پرندگان و پروانه ها بي هيچ ترس به انسان نزديك شده و رمه هاي 

نيك نگريستم، نه فقري مشاهده كردم، نه فزوني . رامي روي به بركه آورده اندغزاالن به آ
  .بلكه برادري و مساوات را دريافتم. از حدي ديدم

     شفيعي كدكني هم در شعري با عنوان سيمرغ، براي برچيده شدن بساط نابساماني ها و 
استمداد مي جويد و از او نيز پيوند زدن جامعه اش با مدينة آرماني خويش چنين از سيمرغ 

لذا براي از بين بردن اين تباهي ها سيمرغ را از كنام خويش . گره گشايي را انتظار مي كشد
  :فرا مي خواند و به دادخواهي مي طلبد

و به ياري خوانمت يك دم به بام /شعله اي گر نيست اين جا تا پرت در آتش اندازيم     «
بال / و ز چكاد آسمان پيوند البرز مه آلوده/ اي سيمرغبشنو اين فرياد ها را بشنو /خويش

  ). 115 : 1376شفيعي كدكني،(»بگشاي از كنام خويش
      همان گونه كه مالحظه مي شود، نوستالژي اجتماعي در شعر دو شاعر تحت تأثير 

اين حسرت و دلتنگي براي . مدرنيته و عصر صنعتي جلوه اي ويژه به خود گرفته است
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زش هاي انساني و تالش براي از بين بردن ستم و ظلم در شعر هر دو شاعر ديده نابودي ار
جبران خليل جبران و شفيعي كدكني در بيان مضامين نوستالژيكي داراي وجوه . مي شود

هر دو . تقارن انديشه اي هستند كه در سايه سار ادبيات تطبيقي به اين تشابهات پرداخته شد
 خويش در رنجند، ولي قدرت زباني و ادبي موجود در شاعر از دوري سرزمين مألوف

سرشك، اين حس نوستالژيك را خيلي بهتر از جبران خليل جبران به تصوير كشيده .كالم م
هر دو شاعر از اوان كودكي و به سرآمدن عنفوان نوجواني خويش با حسرت ياد مي . است

عار شفيعي كدكني عرفاني كنند، ولي در مبحث نوستالژي دوري از معشوق رنگ و بوي اش
سرشك به عنوان شاعري معتقد و مسلمان به حقيقتي برتر .است و الهي و در اين مبحث م

متوسل شده و با اين اوصاف توانسته است اشعارش را در مقايسه با كالم جبران خليل 
هر دو شاعر از نبود ارزش ها در رنجند . جبران گرمايي مضاعف و حالوتي كم نظير ببخشد

اشعار شفيعي كدكني در مقام مقايسه با سرود . و سوداي مدينة فاضله را در سر مي پرورانند
هاي جبران خليل جبران، به خاطر پيوند خوردنش با اسطوره و تاريخ و نيز احاطه و استادي 
وي بر زبان و ادب فارسي ممتاز بوده و از قابليت پژوهشي خوبي در اين زمينه برخوردار 

  . است
  يجه گيرينت-3

     ادبيات تطبيقي به بررسي و تحليل پديده هاي ادبي از زباني به زبان ديگر پرداخته و به 
-تعبيري ميزان تأثير پذيري و تأثير گذاري زبان هاي مختلف را به بوتة نقد و بررسي مي

از طريق بررسي تطبيقي شعر جبران خليل جبران و شفيعي كدكني در عرصة . كشاند
ي توان به يافته ها و نتايج گوناگوني دست يافت و آن اين كه جلوه هاي نوستالژي م

نوستالژيك شعري اين دو شاعر در مؤّلفه هايي نظير دوري از سرزمين، كودكي و جواني، 
نوستالژي كودكي و . خالصه مي شود... دوري از معشوق و از بين رفتن ارزش ها و 

نداختن غم هايي نظير به زندان افتادن پدر، فقر نوجواني جبران خليل جبران به خاطر سايه ا
و آوارگي در غربت و مشكالت متعدد، بسيار غم بارتر و اندوهناك تر از شعر شفيعي 

. هر دو شاعر از نبود ارزش هاي انساني و گسترش ظلم در رنج اند. كدكني ديده مي شود
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انساني و تالش براي اين حسرت و دلتنگي اجتماعي در حقيقت، براي نابودي ارزش هاي 
از بين بردن ستم و ظلم در شعر هر دو شاعر جلوه گر شده است؛ ولي مي توان از ديدگاه 
زيبايي شناسي و زباني، به اين نكته رسيد كه قدرت زبان نوستالژيك در شعر شفيعي 
كدكني به خاطر بهره مندي وي از علم و ادب و همچنين، فخامت كالم، بسيار برجسته تر 

  .ر جبران خليل جبران خود نمايي مي كنداز شع
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