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و « ک سشيرکو بی»مایۀ شعری گزینی و روح الينه شده در درونغربت
 «معروف رصافی»

 اسماعيل برواسی
 دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عربي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران

 احمدرضا حيدریان شهری
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران

 ریحسين ناظ
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران

 (   4194تابستان بهار و ، تاريخ چاپ: 82/98/00، تاريخ تصويب: 48/44/02دريافت:  خ)تاري
 چکيده

شاعر مشهور عرب از شعراي معاصر « معروف رصافي»شاعر بلندآوازۀ ک رد و « ک سشیرکو بي»
گزيني در اشعارشان نمودي خاص  دارد. افزون بر غربت تم هستند که غربتعراق در قرن بیس

گرفته از شرايط زندگي شخصي، دو شاعر از اغتراب اجتماعي ـ سیاسي و زماني روحي نشأت
اند. از آن روي که تاکنون جستار مستقل ي به بررسي و بردهو به تبع آن از اغتراب مکاني رنج مي

ک س نپرداخته است، لذا نگارندگان در گزيني در شعر رصافي و بيبتتحلیل تطبیقي پديدۀ غر
گزيني در شعر دو شاعر بپردازند. مسألۀ اند تا به بررسي تطبیقي غربتپژوهش حاضر برآن

هايي در گزيني، چگونه و در چه قالببنیادين پژوهش حاضر اين است که پديدۀ غربت
مفاهیمي پیوند خورده است؟ جهت بررسي اين هاي دو شاعر، نمود يافته و با چه سروده

شناختي هاي جامعهمايهمسأله، نگارندگان از روش توصیفي ـ تحلیلي مبتني بر بررسي ب ن
گرفته از هژموني اند. اغتراب روحي، اجتماعي و سیاسي نشأتهاي دو شاعر بهره گرفتهسروده

شکستگي، خفقان و فقدان مي و د ره مبیگانگان و فرومايگان، ناخرسندي از اقامت در وطن، ناکا
اعتنايي مردم به نداي آزادي، بیداد، تباهي اخالق و معیارهاي اصیل، سرخوردگي از بي

الگوهاي روشنگرانه، اندوه برخاسته از واپسگرايي، حسرت بر زوال سرزمین مادري و کهن
ي ناشي از ناخرسندي از که از اغتراب زماناصیل، دو شاعر را به انزوا سوق داده است؛ همچنان

هاي روزگار و اشتیاق بازگشت به گذشته و غربت مکاني حاصل از دوري از زندگي و مصیبت
اند. در مقايسه با رصافي، نگاه شیرکو به مسائل جهاني  برآمده از اندوه و بردهوطن رنج مي

گاه يني، وطن جلوهگزگیرد. در میان مفاهیم متعل ق به غربتغربت دامنۀ وسیعتري را در بر مي
الش عاع قرار داده است زيرا وطن کانون خاص ي دارد که ساير عناصر برانگیزندۀ اغتراب را تحت

و نقطۀ عطفي است که سیر تمام مسائل اجتماعي، سیاسي، زماني و مکاني و احساس غربت 
 گردد.برآمده از آن در شعر دو شاعر، پیرامون آن مي

 ک س، رصافيگزيني، بيشعر عربي، غربتشعر ک ردي، : واژگان کليدی
 __________________________________________________________________________  

 ebarwasi@gmail.com 

 heidaryan@um.ac.ir  ( )نويسنده مسئول       
 nazeri@ferdowsi.um.ac.ir 
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 ـ مقد مه1
هاي بارز زندگي انسان مدرن و به ويژه گزيني در عصر حاضر به يکي از جلوهپديدۀ غربت

شاعران، نويسندگان و هنرمندان تبديل شده است. چنین ظهور چشمگیري نشأت گرفته از 
خود بیگانگي در روزگار  سرشت زندگي معاصر و روند رو به افزايش عوامل انگیزشي از

حاضر است. اين عوامل انگیزشي برآمده از شرايط اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، فرهنگي، 
روحي و ... است که روح انسان معاصر و به ويژه اهل قلم را به سوي انزوا و احساس بیگانگي 

ذکر شده به شود. عوامل گر ميدهد و در قالب آثاري ماالمال از اندوه و رنج جلوهسوق مي
اي که پديدۀ يابد به گونهتجل ي مي« معروف رصافي»و « ک سشیرکو بي»وضوح در اشعار 

-بي»هاي دو شاعر است. روح تشنۀ هاي بارز شعري در سرودهگزيني يکي از شاخصهغربت

شهري دارد که در زندگي معاصر آنان امکان بروز و نگاهي خیره به آرمان« رصافي»و « ک س
افته است بنابراين دو شاعر گاه از اغتراب سیاسي حاصل از خفقان و فقدان آزادي و تحق ق نی

آورند و گاه از رنج جانکاه ناشي از احساس غربت هژموني بیگانگان و استعمارگران فرياد برمي
اجتماعي در میان نزديکان و هموطنان و سرزمین مادري و ظلم و محرومی ت و ناهمگوني 

اعتنايي آنان به نداي یارهاي جامعه و پراکندگي و تفرقۀ مردم خويش و بيديدگاه شاعر با مع
ماندگي از کاروان ترق ي و تباهي اخالق، سرشك اندوه از ديده فرو روشنگرانۀ شاعر و عقب

چکانند و گاهي ديگر، به سبب دورافتادگي و طردشدگي از وطن مألوف و اشتیاق جانسوز مي
دهند و گاه ناشي از زوال شکوه سرزمین مادري فغان س رميبه آن و احساس غربت تاريخي 

وقفۀ روزگار يافته و از احساس غربت زماني و ها و آالم بيخود را در تالطم مصیبت
کنند. چنین شرايط و عواملي روح دو شاعر را غرق در اندوهي ناماليمات روزگار ش کوه مي

وح و جانشان برافروخته است. با توج ه به هاي احساس غربت را در رپايان ساخته و شرارهبي
گزيني در اشعار دو شاعر و نیز از آن روي که تاکنون جستار حضور چشمگیر پديدۀ غربت

گزيني در اشعارشان نپرداخته است، لذا نگارندگان در پژوهش مستقل ي به بررسي تطبیقي غربت
پرداخته و به « ک سبي»و « يرصاف»اند که به بررسي تطبیقي اين پديده در شعر حاضر برآن

 از اين قبیل پاسخ گويند: هاييپرسش
ک س و رصافي گرديده هاي بيگزيني در سرودهـ چه عوامل و شرايطي سبب بروز غربت4

ک س و رصافي چگونه است و در چه اشکال و هاي بيگزيني در سرودهـ جلوۀ غربت8است؟ 
 تراک دو شاعر در چیست؟شود و وجوه اختالف و اشگر ميتصاويري جلوه
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ک س و رصافي نشأت گرفته از گزيني در اشعار بيـ ظهور غربت4بر اين است:  فرضي ۀ پژوهش
گونه ـ تصاوير شعري غربت8شرايط اجتماعي، سیاسي، روحي، زماني و مکاني دو شاعر است. 

لکن حوزۀ  شوددر شعر دو شاعر در قالب اغتراب روحي، اجتماعي، زماني و مکاني متبلور مي
-تر و جهاناي گستردهک س به مسائل دربرگیرندۀ غربت در مقايسه با رصافي، دامنهنگرش بي

 شمول دارد.
 ـ پيشينۀ پژوهش7

  توان به آثار زير اشاره کرد:مي ک سهای نوشته شده دربارۀ شعر رصافی و بیدر ميان کتاب
لي به نگارش درآمده و نويسنده در اين تحلیلي بر اشعار سیاسي معروف الر صافي به قلم اکبر زا

 کتاب به بررسي و تحلیل محتواي سیاسي اشعار رصافي پرداخته است.
معروف الر صافي حیاته و أدبه الس یاسي اثر رؤوف الواعظ است که در اين کتاب به تحلیل و 

 هاي سیاسي وي از خالل اشعارش پرداخته است.بررسي زندگي رصافي و ديدگاه
 

ۀ و االشتراکی ۀ في شعر معروف الر صافي نگاشته شده به قلم هالل ناجي است که نويسنده القومی 
گرايي و رويکرد سوسیالیستي در اشعار رصافي پرداخته در اين کتاب به بررسي مسألۀ مل ي

 است.
ک س کتابي به قلم صالح األنباري است که صورۀ المکان و داللته الجمالی ۀ في شعر شیرکو بي

ک س پرداخته شناختي آن در شعر بييسنده در آن به بررسي تصوير مکان و جلوۀ زيبايينو
 است.
 های نگاشته شده دربارۀ اشعار دو شاعر به شرح ذیل است: مقاله

الد ين حسیني و معروف رص افي بررسي تطبیقي رويارويي با پديدۀ استعمار در شعر سی د اشرف
حسین کیاني نوشته شده و در نشريۀ شعرپژوهي دانشگاه شیراز اهلل میرقادري و که به قلم فضل

آگاه به چاپ رسیده است. نويسندگان در اين مقاله به موضوع رويارويي با استعمار از خالل 
-کردن مردم، دعوت به ات حاد، بازگشت به هوي ت اسالمي و محکوم کردن استعمارگران پرداخته

 اند. 
آبادي، اصغر مولوي نافچي و عر الر صافي که توس ط حسین شمسالقضايا االجتماعی ۀ في مرآۀ ش

راد نگاشته شده و در نشريۀ دراسات األدب المعاصر منتشر شده و نويسندگان غالمرضا گلچین
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در آن به بررسي بازتاب مسائل اجتماعي از قبیل آزادي انديشه، از میان بردن جهل، گسترش 
 اند.پرداخته عدل، مبارزه با استعمار و مسائل زنان

بررسي تطبیقي مضامین اجتماعي در شعر ايران عصر مشروطه و عراق عصر نهضت)بررسي 
موردي اشعار بهار، پروين اعتصامي، نسیم شمال و معروف الر صافي، جواهري و صدقي 

ماندگي، هاي جامعه، عل ت عقبزهاوي( نگرشي تطبیقي به مسائل اجتماعي همچون محرومی ت
آگاهي مردم و ... در اشعار شعراي مذکور است که به قلم محمودرضا توک لي  باال بردن سطح

هاي تطبیقي زبان و ادبیات ملل محم دي و مصطفي حیدرزاده نوشته شده و در فصلنامۀ پژوهش
 منتشر شده است.

قزويني و معروف رصافي که توس ط  هاي پايداري در شعر ابوالقاسم عارفبررسي تطبیقي جلوه
نامۀ تطبیقي چاپ شده کفايت نگاشته شده و در نشريۀ ادباهلل زارعي لطفي و حشمت اسداهلل

دفاع از وطن، هاي ادبیات پايداري همچون است. نويسندگان در اين مقاله به بررسي مؤل فه
استعمارستیزي، دعوت به ات حاد، شکايت از ستم حکمرانان و دعوت به بیداري اسالمي 

 اند.پرداخته
الممالك فراهاني و معروف الر صافي نگاشته بیقي مضامین سیاسي در اشعار اديب بررسي تط

هاي ادبي جهرمي و طی به امیريان است که در ششمین همايش پژوهششده به قلم فاطمه تسلیم 
دانشگاه شهید بهشتي تهران منتشر شده و نويسندگان در آن به بررسي بازتاب مضامین سیاسي 

 اند.رداختهدر اشعار دو شاعر پ
به وطن در اشعار فر خي يزدي و معروف الر صافي به قلم بررسي تطبیقي تجل ي عشق 

محمودرضا توک لي محم دي نگاشته شده و در نشريۀ ادبیات تطبیقي دانشگاه کرمان منتشر شده 
هاي مشترکي همچون توج ه به قشر مستضعف جامعه، مخالفت و در آن به بررسي تطبیقي جلوه

 عمار و استبداد و توج ه به مفاخر مل ي و قومي در اشعار دو شاعر پرداخته شده است.با است
ک س به قلم عبداهلل بیرم يونس و حسین الک رسي رمزا  شعري ا  في ديوان الک رسي ل شیرکو بي

عبدالل طیف عبداهلل نگاشته شده و در مجل ۀ علوم انساني دانشگاه زاخو منتشر شده و در آن به 
هاي شاعر پرداخته شده تصوير صندلي به عنوان يك رمز در تعبیر از دردها و رنج بررسي
 است.

ک س و حمید مصد ق که توس ط تیمور مالمیر مطالعۀ تطبیقي عشق و سیاست در اشعار شیرکو بي
هاي هاي ادبیات ک ردي چاپ شده و در آن به بررسي جلوهنگاشته شده و در نشريۀ پژوهش

 ثیر آن در تعبیر از مضامین سیاسي همچون جنگ پرداخته شده است. .  عشق به وطن و تأ
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ک س اثر ر شیرکؤ بيي ئاسنگهخواهانۀ اسطورۀ کاوه در نمايشنامۀ منظوم کاوهبازنمود آرمان
محم د ايراني و سمیرا کنعاني و منتشر شده در دو ماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عام ۀ دانشگاه تربیت 

هاي خواهانۀ سیماي کاوۀ آهنگر و ديگرسانيژوهش، شیوۀ بازتاب آرمانمدر س است در اين پ
بندي متناسب با ايدئولوژي سراينده در اين منظومه بررسي ها و پايانساختاري، خويشکاري

 شده است.
ک س و احمد شاملو اثر امید ورزنده و مژگان وفايي انسان، مبارزه و عشق در شعر شیرکو بي

زبان و ادبیات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي سنندج منتشر شده و در آن با است که در فصلنامۀ 
تکیه بر فنون تحلیل محتوا، مضامین انسان و مبارزه و عشق در اشعار دو شاعر بررسي شده 

 است.
زاده ک س به قلم محم دامین ابراهیمهاي ادبیات مقاومت در اشعار شیرکو بيبررسي جلوه

رضا حقدادي نگاشته شده و در نخستین همايش ادبیات مقاومت با  میرزائي، مصطفي حسیني و
محوريت شهداي دانشجوي استان خراسان شمالي منتشر شده و نويسندگان در آن به بررسي 

هاي مردم، دعوت به استقامت و مهرورزي به وطن مفاهیمي چون آزادي، بیان دردها و مصیبت
 اند.ک س پرداختهدر اشعار بي
 ها اشاره کرد:توان به این پژوهشهای مرتبط با اشعار دو شاعر مینامهاندر ميان پای

هاي اجتماعي در اشعار معروف الر صافي و عبداهلل گوران توس ط بررسي تطبیقي نابساماني
هاي جمال هاشمي در دانشگاه کردستان نگاشته شده و در آن به بررسي تطبیقي نابساماني

ستیزي در اشعار دو شاعر پرداخته ب، فقر، ستم، جهل و زناجتماعي همچون خفقان و سرکو
 است.  

بررسي تطبیقي اشعار سیاسي و اجتماعي معروف رصافي و عبدالر حمان شرفکندي که توس ط 
رضا شاکرمي در دانشگاه کردستان نوشته شده و نويسنده در آن به بررسي تطبیقي مضامین 

 ه است.سیاسي و اجتماعي در اشعار دو شاعر پرداخت
خواهي در اشعار ابوالقاسم الهوتي و معروف الر صافي مايۀ مل ي و آزاديبررسي تطبیقي درون

با بررسي و سطري در دانشگاه پیام نور کرمانشاه به نگارش درآمده و که توس ط ابراهیم کاوسي
 خواهي، خواهي در اشعار دو شاعر، چیستي مفهوم وطن و آزادي تبیین مضمون وطن و آزادي

ها بر اساس تحلیل محتوا، تحلیل هاي سرايش اين مفاهیم و اشتراک و اختالف در آن انگیزه
 شده است.
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ک س پژوهشي بررسي تطبیقي مضامین ادبیات پايداري در اشعار محمود درويش و شیرکو بي
صورت گرفته توس ط دلبر مرادي در دانشگاه کردستان است که نگارنده در آن به بررسي 

 هاي ادبیات پايداري و مبارزه با ظلم و استعمار در اشعار دو شاعر پرداخته است.ل فهتطبیقي مؤ
هاي انجام شده در مورد شعر رصافي و وجه تمايز و تازگي جستار حاضر به نسبت پژوهش

گزيني در شعر دو شاعر ها به بررسي غربتک س آن است که هیچ يك از اين پژوهشبي
ام از اين آثار، جستاري تطبیقي میان اشعار دو شاعر صورت نگرفته نپرداخته و نیز در هیچ کد

 است.
 «ک سبی»و « رصافی»ـ نگاهی به زندگی 3
 ـ رصافی1ـ 3
اي اصالتا  ک رد متول د شد. میالدي در بغداد در خانواده4228معروف عبدالغني الر صافي سال»

پس وارد مدرسۀ نظامي رشدي ۀ هاي بغداد فراگرفت سخانهاصول خواندن و نوشتن را در مکتب
که تحصیالتش را هنگامي(. »4/8سلوم و ديگران ج«)جا را ترک کردشد و بعد از سه سال آن
از سوي حکومت عراق به  4084به تدريس پرداخت و سال  4092به پايان رساند، تا سال 

 رصافي به(. »8/128الفاخوري ج«)عنوان نايب رئیس هیأت ترجمه و تعريب منصوب شد
« شاعر آزادي»خاطر سرودن اشعار آتشین انقالبي و پرداختن به مسائل اجتماعي و سیاسي، به 

-اعتنايي رنج مياش از فقر و تنگدستي و بيدر اواخر زندگي(. »08خورشا «)شهرت يافته است

 (.402أبوحاقۀ «)درگذشت 4018که سالب رد تا اين
 ک سـ بی7ـ 3
در يکي از  4019شیرکو سال »است.  4«ک سفايق بي»ک رد  فرزند شاعر مشهور« ک سشیرکو بي»

ها و روستاهاي سلیمانیه به دنیا آمد و نخستین بار که نور را مشاهده کرد، قابله صلیب رنج
در هشت سالگي، پدرش را از (. »41:8944األنباري،«)اش رسم کرددردهايش را بر پیشاني

رد. بیش از سي مجموعۀ شعري به زبان ک ردي هاي وطن را از وي به ارث ب دست داد و اندوه
هاي شعري ها و داستانمنتشر کرده است که شامل قصايد کوتاه و بلند، نمايشنامه

هاي مردم و پرستي، آزادي، تودهمايۀ اشعارش غالبا  میهندرون(. »41خضري و ديگران «)است
را از سوي  توخولسکيجايزۀ  4022وي در سال(. »898يي کهبوره«)مسائل اجتماعي است

-ي ههتريفهبا عنوان  4092اش در سالانجمن قلم سوئد دريافت کرد. نخستین مجموعۀ شعري
 __________________________________________________________________________  
-در حلبچه درگذشت)خزنه 4012از توابع سلیمانیه به دنیا آمد و سال« سیت ك»در روستاي  4098سال« ک سفايق بي. »4

(. 8/120:ج8998دار،  
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، به دلیل بیماري قلبي 8941شیرکو اگوست » .( 4زاده و ديگران رحمان«)منتشر شد ستلبه
لو (. دربارۀ اصالت و زيبايي شعر شیرکو همین بس که شام1:08ورزنده و وفايي «)درگذشت

کردم، بعد لورکا شناختم، نخست شعرهاي او را ترجمه مياگر شیرکو را زودتر مي»گفته است:
 ( 889میالن و سلیمان داليي«)را
 گزینیـ غربت0
باشد که به معناي حالت از دست  مي Alienationگزيني در زبان فرانسوي و انگلیسي، غربت»

طۀ دوستي با فرد ديگر است. در زبان دادن هوش و آگاهي و دور شدن از آن يا ضعف راب
رود که به معناي غربت و  براي چنین تعبیري به کار مي Entfremdungآلماني، واژۀ 

(. لفظ غربت يا اغتراب، تنها بر غربت مکاني 91شاخت «)اضطراب و پريشاني عقلي است
معناي عزلت و  به»اطالق نشده است بلکه از اين معنا به ساختار روحي و اجتماعي فرا رفته و 

ابن سیده «)دوري از مردم، بدون آن که اين عزلت و دوري مقرون به سفر باشد آمده است
 (.14رجب «)دگرگوني، دور کردن و غربت از جامعه است»( همچنان که به معناي 8/802ج

اي روحي، نفسي و اجتماعي است که در احساس فرد به تنهايي و انزواي گزيني پديدهغربت
زلت از ديگران، اشتیاق به بازگشت به گذشته و حس  در تنگنا بودن و تفاوت روحي و ع

ارادگي در معیاري، پوچگرايي، هنجارگريزي و گاه بيمعنايي، بيشخصیت و غالبا  اعتقاد به بي
حالتي روحي و اجتماعي است که بر »گزيني يابد. غربتتعامل با جريان امور زندگي تجل ي مي

( نیز 891کیزوريل «)سازدي را غريب و از واقعی ت اجتماعي خويش دور ميفرد چیره شده و و
-شود، به  در گسستگي انسان از خويشتن خويش و دنیاي پیرامون خود متبلور مي»اين پديده 

همچنان  ( 44)رجب«دهدبا خود و عالم پیرامون را از دست ميکه سازگاري و انسجام طوري 
ي و اندوه و احساس مقهور بودن و در هم شکستگي و نپذيرفتن سیلي از تباه»گزيني که غربت

پديده در مفاهیمي همچون احساس تباهي، انکار و طرد، (. اين 188زکريا عناني «)واقعی ت است
معنايي و فقدان هدف، از هم گسستگي معیارها، عزلت اجتماعي، عزلت فرهنگي)المحم دي بي
 يابد.( تجل ي مي811قدرتي و ناتواني)ستوده ( و احساس بي49

 نمايد:گانۀ زير رخ ميدر انواع پنج گزينيهاي غربتبارزترين جلوه
گیري از احساس جدايي و کناره»حالتي است که در آن،  گزيني روحي و اجتماعيغربت

( 484سالمي «)دهدها و رسوم و عادات رايج و حاکم در جامعه رخ مي ديگران يا از ارزش
پذيرد و شکلي از اشکال میان فرد با مردم و وقايع پیرامون او انجام نمي سازگاري»همچنان که 
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جدايي از بعضي جوانب جامعه است؛ نیز هنگامي که آداب و رسوم حاکم در جامعه نوعي از 
هاتوفعل و «)کنددرد و اندوه را در وجود فرد برانگیزد، احساس عزلت و غربت اجتماعي مي

  (. 00العفراوي
ناشي از ناتواني و شکست فرد و تنف ر وي از  اغتراب از دهر و روزگار»يا  اغتراب زماني

( و گاه اين احساس 21ـ 21رسن األسدي «)داندشرايطي است که روزگار را مسئول آن مي
ها و دهد که با ارزشحاصل دگرگوني معیارهايي است که در روزگار معاصر شخص روي مي

-ان، روزگار را باعث اين تغییرات و امور ناخوشايند ميهاي وي همخواني ندارد و انسخواسته

ها ها و محرومی تهاي وارد آمده بر خود و شکستپندارد. در چنین شرايطي، فرد تمام مصیبت
دهد. و تلخي و درد حسرت را به سبب شد ت تأثیر اندوه بر خود، به زمان و روزگار نسبت مي

دهد که  کست و ناخرسندي فرد از شرايطي روي مياين نوع از اغتراب در نتیجۀ ناکامي و ش»
داند و گاه در نتیجۀ تحو الت و دگرگوني معیارها که در زمان معاصر او  دهر را مسئول آن مي

هاي فرد مطابقت ندارد و در ديدگاه فرد، دهر سبب چنین  ها و خواست دهد و با ارزش رخ مي
ظهور احساس بیگانگي و بیزاري و تنف ر  تغییرات و امور ناخوشايندي است که در نتیجه باعث

 (.80عبداهلل «)شود فرد از زمان مي
نشأت گرفته از احساس فرد به تنگنا و خفقان سیاسي در فضاي استبداد و  گزيني سیاسيغربت

واکنشي نبست به ناتواني از تأثیرگذاري و چیرگي بر »بیداد و استعمار است همچنان که 
هاي سیاسي و  به نپذيرفتن نظام»( که در نتیجه 489)مجاهد «سرنوشت اجتماعي انسان است

ها و رسوم اجتماعي در جهان پیرامون خود و انکار سلطه و قدرت در هر نوع از انواع  ارزش
 شود.( منجر مي21)الر اوي «آن که باشد

ر گزيني مکاني به معناي جدايي و دوري از مکان با انتقال و رفتن از آنجا به مکان ديگغربت
 (.80باشد)عبداهلل  است و اين اغتراب در حقیقت، ترکیبي از دو اغتراب مکاني و روحي مي

Nostalgia اي فرانسوي برگرفته از دو واژۀ يوناني واژهnostos  به معناي بازگشت وalgos 
فراق، درد دوري، درد جدايي، احساس »( نیز به معناي 18به معناي درد و رنج است)شريفیان 

(. نوستالژي 1/1810پورجاست)آريان« غربت، حسرت گذشته و آرزوي گذشته غربت، غم
ترين غرايز تاريخي و نیز دوران کودکي را در متني از ابتدائي رؤيايي است که خاطرات پیش »

نوستالژي روايت دلتنگي، احساس بیگانگي و " (.481يونگ و لويزفون فرانتس«)کندإحیا مي
و ممکن و همچنین مجالي براي ورود به ساحات خوشايند  از بین بیزاري از واقعی ات موجود 
در اشعار داراي (. 829)مظف ري و ديگران"هاي گمشدۀ انسان استرفته و دستیابي به خوشي
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خورند و با ياد رفتگان شاعران به دوران خوش گذشته حسرت مي»مايۀ نوستالژيك، درون
 (.481شمیسا «)دهندنوحه س ر مي

 نی روحی و اجتماعی در شعر رصافیگزیـ غربت2
 ـ احساس غربت ناشی از هژمونی دونمایگان و بيگانگان1ـ 2

گاه احساس غربت و عزلت از طرد و به حاشیه رانده شدن فرد و ناتواني وي از تأثیر در 
جريان امور به دلیل سیطرۀ بیگانگان و سفلگان بر قدرت و محرومی ت ساير قشرهاي جامعه 

هاي از عوامل برانگیزندۀ اغتراب، گسستگي و عدم آمیزش میان گروه»زيرا گیرد نشأت مي
هاي حاکم در مرکز قدرت در جامعه و سیطرۀ آنان بر ثروت و اجتماعي و به ويژه بعضي گروه

هاي ديگر است؛ نیز زندگي سیاسي سرشار از زور و اجبار و چیرگي و فقدان محرومی ت گروه
ي حاکم در جهت سرکوب آزادي بیان و باورها. چنین حالتي در هاآزادي سیاسي و تالش نظام

از عدم »( که 98شمال «)انجامدنهايت به عزلت فرد و احساس غربت و بیگانگي سیاسي مي
-کاري در واقعی ت ناشي ميکنندگي رفتار فرد در ايجاد نتايج جديد يا دستتأثیر و تعیین

 (.82محم دي «)شود
کند؛ سرزمیني که تحت سیطرۀ فقان و اضطراب و غربت ميرصافي در وطن خود احساس خ

فرومايگان و استعمارگران قرار گرفته است! آنان که وجود شومشان همچون صداي قارقار 
دهد! زمامداراني فارغ از محاسن کالغي است که خبر از هجران و ناگواري و مصیبت مي

عر به تنگنا تبديل کرده و قلب اخالق که رفتاري همچون گرگ داشته و فضاي وطن را بر شا
 سازند:وي را ماالمال از اضطراب و وحشت مي

 

 ن ز ل ت  م ن ها ب ب ی ت  غ ی ر  م س ک ون         ک ـأن ي ف ي ب لـاد ي إذ  ن ز ل ـت  ب هـا                                
  ت نـ عاب ه  ب البـ یـ ن  ي ؤذ ين ي و  کان         إذ  ح ل  فیها غ راب  کان  ي وح ش ني            
 و  ما غ د و ت  ط ريدا  ل لش واهین            ح ـت ي غ د و ت  ط ريدا  ل لغ راب  ب ها              
 ن الـأناس  ب أخ الق  الـس ـراح ی       ح ت ي ت ق ل د  فیها الـأمـ ر  ز ع ن ف ۀ  م ن                                

       (188ـ8/188)رصافي ج                       
 

اي خالي از سکنه اقامت گزيدم. ترجمه: گويي من در هنگام سکونت در سرزمین خود، در خانه
انداخت و صداي نحس  خبر دهنده زيرا کالغي در آن وارد و ساکن شد که مرا به وحشت مي
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که که مورد طرد و تعقیب کالغ قرار گرفتم در حاليداد. تا ايناز جدايي و ف راقش مرا آزار مي
ها زمام امور را به که مردمامي فرومايه با اخالق گرگها مرا طرد و تعقیب نکردند. تا اينشاهین

 دست گرفتند.
ب رد! سرزمیني که نیز از چنین احساس خفقان و تنگنايي در سرزمین خود رنج مي« شیرکو»

گان و بیگانگان، فضاي آن را به جوالنگاه وحشت و دلهره حکومت نظامي و سیطرۀ دونماي
شود زيرا گمان اي که شاعر با ديدن نظامیان بیگانه دچار تشويش ميتبديل کرده است به گونه

که وي را ببینند او را مورد تفتیش قرار داده و تمام اشعارش را زير و کند که به محض اينمي
اش غلتانند و قامت خیال و عاطفها شمشیر و قمه به خون مياش را بکنند و کبوتر آزاديرو مي

میل  به آتش کشیدن جهان، باور به وجه »کنند؛ استعمارگران و بیگانگاني که را تک ه تک ه مي
زند. ( در وجودشان نعره مي409گرندين «)روي دموکراتیكاعتنايي به میانهتاريك روح و بي

 گويد:شیرکو مي
کنندگان درختان بیشۀ رؤيا و جسم من ان و ژاندارم را با هم!/ قطعبینمشان! نظامیمي

اند/ هنوز روز است اگرچه/ مرگ ها را گرفتهو گرداگرد میدان و/ بارگاه هستند/گوشۀ کوچه
لرزم!/احتمال دارد مرا متوق ف کنند و/ بینمشان! مياند!/ ميشبم را چون اسلحه به دوش گرفته

نارشان را تفتیش کنند/احتمال دارد بوستان عمومي سلیمانیه و تمام اشعارم و گوشه و ک
جا با شمشیر و چنار وک و کبوترهاي دياربکر را از درون جیبم بیابند و بیرون بیاورند و همان

ها را قمه به جانشان بیفتند/احتمال دارد قامت يار و/ قامت خیال و ديدگاهم را قطع کنند و/آن
بینمشان! خلبانان ت رک در کنار حوض/ ماهي م رده، گ ل رند/ ميدرون دو تابوت  سراب بگذا

 (.12ـ8/19:ج8999ک س،بيشمارند!)م رده و داستان م رده مي
مايۀ اشعار رصافي و شیرکو، احساس اندوه و غربت ناشي از زندگي در نظامي با تأم ل در درون

شود؛ در ار کننده تعريف ميشود که روابط آن در دو طبقۀ استثمار شده و استثمگر ميجلوه
چون انسان استثمار شده، خود و »شود مي از خود بیگانهچنین نظامي، فرد استثمار شده 

( که در چنین واقعی تي، 482شريعتي «)کندامکانات خويش را کمتر از انسان سالم احساس مي
 کند.فرد استثمار شده)دو شاعر( يك هستي غیر انساني را مشاهده مي

 توزی و غربت در وطن حساس غربت ناشی از کينهـ ا7ـ 2
گاه فرد با وجود اقامت در سرزمین مادري و حضور در میان نزديکان و خويشان احساس 

کند. چنین حالتي از ناخرسندي از رابطه با ديگران و ناسازگاري در روابط غربت و بیگانگي مي
هاي افراد فاصلۀ ها و خوانشدگاهگیرد؛ به خصوص زماني که دياجتماعي بین افراد نشأت مي
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زيادي با هم داشته و هیچ گونه تفاهمي در باورها وجود نداشته باشد و به طور کل ي فرد 
که از سوي گردد يا ايناحساس کند که به هیچ عنوان از سوي محیط پیرامون درک نمي

پیوند میان فرد با  سبب از هم گسیختگي»اطرافیان مورد طرد و انزوا قرار گیرد. چنین احساسي 
 (.Boudon,1989:30«)گرددديگران و دورافتادگي يا جدايي از ديگر افراد مي

يابد که قلب مردمانش نسبت به وي ماالمال از کینه است و با رصافي خود را مقیم وطني مي
شود. شاعر رفتار مردم را آمیخته با ريا و گوشۀ چشماني سرشار از خشم به وي نگريسته مي

-داند؛ مردمي که در عین لبخند زدن، نسبت به وي عبوس و خشمگین هستند به گونهمي نفاق

 داند:اي که خود را در سرزمین مادري، غريب و تنها مي

 

 ع لي   ف ک ل    ما  ف یهـا م ريـب    أق م ت    ب ب ل دۀ    م ل ئ ت  ح ق ـودا                       
 إل ي     ک أن مـا  ق د    م ر   ذ يـب    األنظار    ش ـز را                     أم ر    ف ت ن ظ ر       
 و ف ي ط ي   اب ت سام ت ها قـط ـوب    و  ک م  م ن  أو ج ه  ت ب د ي اب ـتساما                       
 ـی و م  ف ي و ط ن ي غ ريـب ل أن ي ال    و ع ش ت   م عیش ۀ   الغ ر باء   فیـه                       

 (4/101)رصافي ج                             
 

         
ترجمه: در سرزمیني ساکن شدم که قلب مردمش نسبت به من ماالمال از کینه است و هر آنچه 

کنم با گوشۀ انگیز است. وقتي که عبور ميکه در آن سرزمین وجود دارد ترديد برانگیز و شبهه
-نگرند؛ گويي که يك گرگ از کنارشان گذر کرده است. چه بسیار چهرهشان به من ميچشمان

دهد ام ا در باطنش عبوسي و خشم نهفته است. در وطنم همچون افراد هايي که لبخند نشان مي
 بیگانه زيستم زيرا اکنون در سرزمین خود غريب هستم.

ناشدني از رنج و دردي ي وصفاباشد، جلوه« تشنگي آب»تصوير اندوهي که دربردارندۀ 
به نمايي « ک سبي»کشیده همچون کند که در کالم شاعري دردمند و رنجعمیق را ترسیم مي

جا که شاعر، دردمندي و شود؛ آنمحسوس و ملموس و دنیايي از احساس و حرکت تبديل مي
ي و عطشي که کند؛ تشنگبیان مي« تشنگي آب»رنج و احساس غربت و تنهايي خود را با تعبیر 

شود. شاعر چنان رنجور و دردمند است که خود را در میان وطن و برطرف مي« آتش»تنها با 
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نشانگر عدم پیوند »اي که يابد؛ احساس غربت و بیگانگيهموطنان خود غريب و ناشناس مي
 گويد:(. شیرکو مي11)دستغیب «ذهني و ک نشي فرد با نهادها و ساختارهاي اجتماعي است

ام/تا به ام/ رودخانۀ اشتیاق  درماندۀ رو به سمت دريا/ سرگشته و حیرانم/آب تشنهشنهآب ت
ام ام را/در جايي دورتر بشويم/از تشنگيسمت پايین حرکت کنم/تا دست و صورت غريبي

رويد/ عذاب رشد ام!/ جوي آبي هستم که در کنارم اندوه مينوشند! ام ا خودم همچنان تشنهمي
-هاي مرا مينوشد/ رود سکوتم، فرياد رودخانهدهد/اشکم چشمانم را ميفه ميکند و شکومي

-کنند/ خورشید اسیرم! زندانیان آزادم ميام؛ تهیدستان سیرم ميام/ نان گرسنهنوشد/آب تشنه

ام/در شدۀ ديوار به ديوار شهر خودم/ من ناشناس و غريبه نشینم در خانۀ تخريبکنند/اجاره
اند/در جنگل آزار ر شد سرزمین خودم/ چشمانم در باغ زمستان شکفته میان قوم و خويش

 (.899ـ4/891:ج8999ک س،بيام!)کرده
و  غرباخود در آن »دهند که اي ارائه ميدر حقیقت، دو شاعر تصويري از زندگي در جامعه

ابت اند. نوهستند. به عبارت ديگر، در جامعه و وطن خود غريب و بیگانه نوابتساير مردم 
اند و غربا اهل خیر و نظر و تفک رند که در جامعۀ بیگانه با تفک ر، غريب و هاي هرزهعلف

 (.2)آويني و ديگران «اندمهجور مانده
 اعتنایی به معيارهای اصيلـ سرخوردگی از تباهی اخالق و رفتار و بی3ـ2

با اعتقاد به چنین (. 90طبانۀ «)ادبیات تصويري از روح و بزرگي انسان است»شک ي نیست که 
کرامت تباه شده در جامعۀ خويش رويکردي، رص افي به تعبیر از روح دردمند خود و 

رانند و بدون هیچ اي که افراد آن در جوالنگاه حسادت، اسب ميپردازد؛ جامعه مي
خويشتنداري، آبروي يکديگر را آماج تیر کالم رکیك خود ساخته و نفاق را زره محافظت از 

اند! توزي سر تا پا مسل ح گشتهچیني تبديل شده و از کینهر داده و به قهرمانان سخنخويش قرا
مردماني با خ لق و خوي جاهلی ت که تاخت و تازشان براي به غارت بردن گناه و تباهي 

اي را گیرند( و هیچ خ رد و انديشهاست)در زشتي رفتار و ناپسندي گفتار از يکديگر سبقت مي
افراد احساس »شان نیست. در چنین جوامعي، خالق و رفتار فاسد و گمراهيياراي اصالح ا

ترين نیازهايشان است به زيند خ ردکننده و مغاير با اساسيکنند نظام اجتماعي که در آن ميمي
طوري که جدايي و عدم تعل ق به آن را سبب شده است و حت ي براي نفي کل  نظام اجتماعي و 

 گويد:(. رصافي ميTavis,1969:47«)کنندش ميضوابط حاکم بر آن تال
 

 و  س ب وا م ن  األع راض  غ ی ر  م بـاح  ر ک ض ـوا ب م ی دان  الت حـاس د  خ ی ل ه م             
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 ي ت ـطـاع ن ـون  م ن  الـخ نـا ب ر مـاح     ل ب س وا الن فاق  ل ه م  د ر وعا  و  اع ت دوا                 
 و  م ن  الض غائ ن  ه م  ش کاۀ  س الح     ض ح ـوا ک مـاۀ  و شـاي ۀ  و  سعـاي ۀ               أ    
 ف ي ن ه ب  ک ل  خ طـیئ ـۀ  و  ج نـاح     ک ـالـجـاه ـلی ـۀ  غ یر  أن  م غـار ه ـم                  
 خ ل ق ت  م فـاس د ه ـم ل غ ی ر  ص لـاح       إص لـاح ه ـم أع یـا الـع ق ول  ل ـأن ه م                
 ي ث ن یه  ع ن ـه  إذا ل ـحـاه  الـلـ ـاح ي       م ن  ک ل  م رت ک ب  الش نیع  و  ل م  ي کد                   
 4ـاح و  أض ل  م م ـن  آم ن ـوا ب ـس ج    أه د ي ب ط ر ق  الم خ زيات  م ن  الق طا                   

 (991ـ8/998)رصافي ج                         
 

که جايز باشد، آبروي يکديگر را ورزي راندند و بدون اينترجمه: اسبشان را در میدان حسادت
هتك کردند. نفاق را به عنوان زره بر تن کردند و به تعد ي پرداختند و با نیزۀ دشنام با هم 

توزي سر تا پا مسل ح گشتند. چیني تبديل شدند و از کینهجنگیدند. به قهرمانان و دلیران سخن
که تاخت و تازشان براي به تاراج خ لق و خوي آنان همچون دورۀ جاهلی ت است، غیر از اين

-بردن خطا و گناه است. عقل از اصالح آنان درمانده شده است زيرا مفاسدشان براي اصالح

شتي و ناپسندي که نزديك نیست سرزنش شوندۀ زناپزيري آفريده شده است. هر مرتکب
-هاي خواري و شرمسرزنشگر، وي را از عمل ناپسندش باز دارد. از مرغ سنگخواره نیز به راه

 ايمان آوردند.  « س جاح»آوري آگاهتر! و گمراهتر از آنان که به 
ست شده ا گسیختگي اجتماعينظامکشد که دچار اي را به تصوير ميدر حقیقت، رصافي جامعه

 449سلیمي و داوري «)حاصل فروريختن و از بین رفتن هنجارهاي مرسوم  حاکم بر رفتار»که 
هاي ها و معیارهاي اصیل از ويژگيتباهي ارزش»هاي اصیل جامعه است. ( و تباهي ارزش

که استعمارگر توانست مل ت را از جوامع استعمارشده است. در چنین جوامعي، بعد از آن
ها و که آگاهي مردم را نسبت به ارزشاش عاجز گرداند و بعد از آنر گذشتهبازگرداني تصوي

-ها و اصول جديدي را تثبیت مياصولشان خاموش کرد، در ذهنشان عادات و انديشه

هوي ت ساختن و بد هوي ت ساختن دو در حقیقت، بي»(؛ Ahmed taleb:1973:12«)کند
به »(. چنین مردمي 82شريعتي «)ارشده استمؤل فۀ اصلي بیگانگي فرهنگي در جوامع استثم

گردند چراکه فرهنگ و روح استعمارگر در فرهنگ و بیگانگي از فرهنگ خويش مبتال مي

 __________________________________________________________________________  
(.8دختر حارث تمیمي و همسر مسیلمۀ کذ اب است که در زمان حیات پیامبر)ص( اد عاي نبو ت کرد)ربیع « س جاح. »4  
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نیافتگي اين بیگانگي فرهنگي عامل اصلي در توسعه»( و 82ابراهیمي «)کندروحشان رسوخ مي
 (.88موسوي و حیدر پورمرند «)ماندگي جوامع استو عقب

شدن آنان در دست همچون رصافي، تفرقه و اختالف حاکم بر مردمش و بازيچه شیرکو نیز 
هايي که درآن، مردم آبروي يکديگر نشینيزند؛ شبهاي گوسفند نما را فرياد ميدل االن و گرگ

-اي براي گذراندن وقت ساخته و همچون باتالقي لبريز، همه را در کام خود فرو ميرا وسیله

فروش حلقه زده و به اسم دين، هستي راهزناني که گرداگرد شیخان دين ب رد. مجلس دزدان و
برند. دستاني که به خون يکديگر آغشته شده و گريبان همديگر را دريده و مردم را به تاراج مي

هايي که کاربردي ج ز دشنام دادن به يکديگر نداشته است؛ چیزي که عاقبتي ج ز پشیماني زبان
ته و وبال آن تنها بر گردن همین مردم است؛ مردماني زيردست و تحت و حسرت به دنبال نداش

اند که جامعه را از ديد حاکمان خود به ي من جايگاه خود در نظام ياد گرفته»هژموني که 
خواهد. شیرکو ( بدين معني که آن گونه باشند که نظام حاکم ميFemia,1981:56«)ببینند

 گويد:مي
ي که/ براي مالمت کردن يکديگر و دور از ادب است/ا تاق هايا تاق پیشخوان آن حرف

نشیني  خوردن يکديگر)غیبت کردن(/سرشار و گرم است/گ ل هايي که/ با شبپیشخوان آن شب
هايي که/ ايم/ پیشخوان آن گرگو الي و لجن آن باتالقي که/لبريز است و همگي در آن افتاده

دل االن و قماربازاني که/ در تاريکي غار/آبروي ما  شوند/غیر از آندر پوست گوسفند نمايان مي
خوانند!/ در کنار بريدن بازند!/ مجلس آن دزدان و راهزناني که/گرداگرد شیخ، و رد ميرا مي

ب رند/پیشخوان آن امیراني که/ با طلسم برداري(/ نام خدا و حقیقت را ميدست ديگران)کاله
ن دستاني که درون خون يکديگر/ رنگشان خوردگي/ نمايندۀ خود و ما هستند/آفريب

شان کرديم/ در برابر چشم هايي که در دشنام دادن به همديگر/ خستهکرديم!/آن دهان
ها گرفتیم/اين ها برديم و/ يقۀ يکديگر را با آن دستدشمنان/آبروي يکديگر را با آن دهان
شنويم، در آن يي/در آن ميبینیم/اين زندگي که با رسوانوکري و تهیدستي/که بر خود روا مي

مان!/ هر چه کرديم، از پستي ها بر گردن خودمان است/گردن شکستهبینیم/ وبال تمام آنمي
 (.899ـ4/402:ج8999ک س،بيرفتار ماست!)
عدم پذيرش »هاي بیگانگي اجتماعي، روي برتافتن شخص از رسوم رايج و يکي از جلوه

طالبي «)ها از سوي فرد استاس عدم تعل ق بدانهاي هنجاري و اخالقي جامعه و احسارزش
ها و اند که نسبت به ارزشبردهاي رنج ميک س از زندگي در جامعه(. رصافي و بي484

فردي »اند. گريزي داشتهکرده و میل به انزواگزيني و جامعههنجارهاي آن احساس بیگانگي مي
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هاي کارکردي جامعه ندارد و چون وهگريزد بدين معناست که اعتقادي به شیکه از جامعه مي
گريزي، خود را از گزند نشیني و جامعهها را نفي کند، با گوشهتواند اين روابط و هدفنمي

 (. 488شیخاوندي «)کندگیري اختیار ميکشاند و کنارهديگران به حاشیه مي

 ـ اغتراب سياسی ناشی از احساس تنگنا و خفقان6

ارزشي وااليي در انديشۀ اهل هنر و ادب داشته و بخش زيادي از  همواره مفهوم آزادي جايگاه
توج ه آنان را در آفرينش آثار ادبي و هنري به خود معطوف داشته و نقطۀ اشتراک و تالقي 

مرگ در تالش علیه ظلم برتر از زندگي »همگي آنان حول اين محور جريان داشته است که 
قدر است رد، قداست و ارزش آزادي نزد رصافي آن(؛ از اين رويک81فروم «)بدون آزادي است

شمارد و سرزمین بدون آزادي را گورستاني تهي از نشان و که زندگي بدون آزادي را مرگ مي
 معناي زندگي: 

 ق ب را ف س م  الف ت ي م ی تا  و م و ط ن ه            إذا ل ـم  ي ع ش  ح ر ا  ب ـم و ط ن ه  الف ت ي                        

 (4/418)رصافي :ج                         

ترجمه: اگر انسان در وطن خود با آزادي نزيست، پس او را م رده و سرزمینش را قبر نام  
 بگذار.

در فضاي بسته و ماالمال از تاريکي و وحشت وطن، آنچه بر روح و کالبد دردمند رصافي 
و اهانت نسبت به روشنفکران و آزادانديشان و حرمتي زند فقدان آزادي بیان و بيزخمه مي

مردم آزاده است؛ احساس خفقان و تنگنايي که اندوه شاعر را دوچندان ساخته و وي را به انزوا 
تفاوت میان وضعی ت مطلوب و »دهد. تنگنا بر محرومی ت نسبي داللت دارد که سوق مي

 (.Zollschan and Hirsch,1964:89«)وضعی ت واقعي است
برد که از فقدان آزادي بیان و عدم احترام نسبت به افراد آزاده و في از تنگنايي رنج ميرصا

 روشنفکران نشأت گرفته است:
 و الـح ـر  من ا م هان  لیس  ي حت رم        ح ـر يـۀ   الفکر   غیـر   جائزۀ                                

 (8/129رصافي ج)                       
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 گیرد.ترجمه: آزادي انديشه ممنوع است و انسان آزاده تحقیر شده و مورد احترام قرار نمي
کند؛ عطشي که با آب ماد ي که جسم را بنابراين شاعر در روح و جان خود احساس عطش مي

 شود بلکه تشنۀ آبي است که روح را با حقیقت سیراب گرداند:کند برطرف نميسیراب مي
 ز    م ر ورا    ب جان ب ي   ب غ داد       يا  م یاها  ج ر ت   ب دج ل ۀ   ت ج تا                               

 أ ف ت ش فین   غ ل ۀ   م ن   صـاد       إن  ن ف س ي إل ي ال ح قیق ۀ  ع ط شي                               
 (4/88)رصافي ج                        

 
گذريد! روح و جانم تشنۀ حقیقت هاي جاري در دجله که از کنار بغداد ميبترجمه: اي آ

 کنید؟!است؛ آيا شد ت عطش فردي تشنه را برطرف مي
گرفته از استمرار استبداد سیاسي در اغتراب سیاسي احساس شاعر به تباهي و اجبار نشأت»

(؛ 419عرفان «)انجامدمي سايۀ فقدان برابري و عدالت اجتماعي است؛ امري که غالبا  به يأس
سوزي، ويرانگرتر از سیل و تر از آتشاستبداد دردي دشوارتر از وبا، وحشتناک»چراکه 

 (.81الکواکبي «)تر از گدايي استخوارکننده
کشد؛ مدادي که در اين تنگنا و فقدان آزادي را در شرح حال يك مداد به تصوير مي« ک سبي»

گذارد زيرا تحم ل فضاي استبداد و انديشه، سر به ناکجا آباد مي نتیجۀ وجود نداشتن آزادي بیان
و خفقان ايجاد شده توس ط حاکمان عصر خويش را ندارد؛ آنان که نوشتار قلم را تنها در جهت 

 خواهند:منافع حکومت خودکامۀ خود مي
هیچ  که مقصد و مأوايي داشته باشد/ سرگشته رفت/ هیچ دفتري خبر نداشت ومدادي بدون آن

کاغذي ندانست!/ مداد به کجا روي کرد!/ زيرا از مداد انتظار داشتند چنان بنويسد/که تنها 
 (.4/189:ج8999ک س،بيحاکمان، توان خواندن داشته باشند!)

اين رويکرد شیرکو حاکي از احساس غربت سیاسي و روي برتافتن از سیاست نظام حاکم به 
احساس »کالم وي بیانگر ديدگاه افرادي است که  کهسبب عدم همسويي با آن است، همچنان

اند و ديگر به آن تعل ق سیاسي ندارند و کنند جدا شدهاي که در آن زندگي ميکنند از جامعهمي
(. 490پوگام «)کنندکنند مسئوالن سیاسي کشور با آنان همانند بیگانگان رفتار ميفکر مي  

گاه غرق در اشتیاق خويش را به روزنۀ آزادي شود که فرد، نفقدان آزادي و تنگنا سبب مي
دوخته به آزادي چیزي زند. اين نگاه چشماي که نور رهايي در آن سوسو ميبدوزد؛ روزنه

آوايي هايش که همس روده نمايد. در يکي از طبیعت ر خ مي« ک سبي»است که در تمام اشعار 
 کند:عارش را در طلب آزادي بیان ميکند، نداي همیشگي اشعناصر طبیعت زنده را بازگو مي
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دهند/ وقتي خیزند و/ ش عار باران س ر ميدهد/ مزارع به پا ميکه برق با ابر دست ميهنگامي
-خیزند و/ نان و لباس ميدهند/ برهنگان و گرسنگان به پا ميمزارع با باران و رودها دست مي

خیزند و/از من د/اشعارم به پا ميدهنخواهند/ من نیز هر گاه کلماتم/ با صدايم دست مي
 (.4/119:ج8999ک س،بيکنند)درخواست آزادي و رهايي مي

اين تنگنا و فقدان آزادي و خفقان در سرزمین شیرکو، نه تنها روح و جان او را آزرده کرده و 
احساس غربتش را افزون ساخته است بلکه تمام عناصر طبیعت را نیز به گريه و اندوه واداشته 

 رسد:زند؛ چنان که فريادشان تا بارگاه الهي مير تار و پود کالبدشان زخمه ميو ب
ها بلند ها و قل هام!/ سرشك اين کوهدود اين بیشۀ غمگین بلند است/ همچون قامت نقشه

است/از دجله و فرات هم بلندتر!/ بوي سوختن شاخه و برگ امتداد دارد/ تا جايي که چشم  
/ نعرۀ کوچه و خیابان اين جسم طوالني است/ تا عرش خدا/ غربتم زخمم توان ديدن دارد

 (.891ـ1/898:ج8999ک س،بيتر از خط  آهن اروپا!)طوالني است! طوالني!/ طوالني
کند. طبیعت طبیعت همواره نقش خاص  خود را در ادببات و به ويژه ادبیات ک ردي بازي مي»

ار است که وجودش را هر چند اندکي از صحنۀ حوادث است بنابراين بر اديب بسیار دشو
-طبیعت دور کند و چه بسیار که آمیختگي مستحکمي میان حالت و نوع طبیعت و حالتي مي

 (.02الس ندي «)ب رديابیم که شاعر از آن رنج مي
 ـ اغتراب زمانی2
 ـ سرازیر شدن مصيبت روزگار و فقدان آرامش1ـ2

هاي رصافي از روزگار چیزي است که سروده احساس آرامش و خرسندي در تعامل با زمان و
زند. اين آن تهي است و حس  ناخوشايندي و گريز و نفرت از زمان در اشعارش موج مي

گیرد که شاعر روزگار را سرشته شده بر عادت کینه و دشمني جا سرچشمه مياحساس از آن
ست که براي پوشاندن انگارد. در ديدگاه رصافي، روزگار فرد فريبکاري انسبت به مردم مي

که دامن مصیبت خود را روي مسیر حرکتش کند، همچنانحقايق از هیچ تالشي فروگذار نمي
ک شد تا سرشت و طبعش همواره نهفته بماند! حت ي طلوع آفتاب نیز براي فايده رساندن به مي

گرماي  مردم و روشن کردن راه زندگي آنان نیست بلکه براي اين است که آنان را با جهن م
 خود بسوزاند:

 إذا  اف ـت ـر  ع ن ص ب ح   ت ـلـاه   ب غـاس ـق   أر ي  الد ه ر   ال ي أل و  ب س ت ر  الح قائق                         
 ل یع ف ـو  م ن ـه   مـا    ب ـه   م ن  س لـائ ـق   ي ج ر    ذ ي ول   الخطب  فوق   ط ريق ها                       
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 لم ا  کان  ف جـر  کـاذ ب  ق ـب ـل  صــاد ق    و ل و   ل م    ي ج ئ نا  ک ل    ي و م   م واريا                       
 ف ـتـ نظر   ش ـز را   ب ـالن ـج وم   الـش وار ق  و    ک أن  ل یالي الد ه ر  غ ضب ي عل ي الن اس                       
 و ل ک ـن ل ـت ص لیه ـم  ج حیم الـو دائ ــق    ي  ت ه د ي الق و م  ش مس ه                   ما ط لع ت  ک    

 (4/411)رصافي ج                           
 

 
 ـق إذا  اف ـت ـر  ع ن ص ب ح   ت ـلـاه   ب غـاس    أر ي  الد ه ر   ال ي أل و  ب س ت ر  الح قائق                           
 ل یع ف ـو  م ن ـه   مـا    ب ـه   م ن  س لـائ ـق    ي ج ر    ذ ي ول   الخطب  فوق   ط ريق ها                          
 لم ا  کان  ف جـر  کـاذ ب  ق ـب ـل  صــاد ق    و ل و   ل م    ي ج ئ نا  ک ل    ي و م   م واريا                           
 ف ـتـ نظر   ش ـز را   ب ـالن ـج وم   الـش وار ق  و    ن  ل یالي الد ه ر  غ ضب ي عل ي الن اس                    ک أ       
 و ل ک ـن ل ـت ص لیه ـم  ج حیم الـو دائ ــق    ما ط لع ت  ک ي  ت ه د ي الق و م  ش مس ه                          

 (4/411)رصافي ج                             
 

پوشاند؛ هنگامي که پرده از صبح بردارد، ها را ميبینم که حقیقتترجمه: روزگار را چنان مي
کشد تا سرشت آورد. دامن مصیبت را بر روي راهش به دنبال خود ميتاريکي را در پي  آن مي

ما برخورد  هر روز با نفاق با و خوي خود را از روي آن محو گرداند. اگر چنین نبود که
هاي روزگار بر گشت. گويي تاريکيکند، هرگز فجر کاذب قبل از فجر صادق پديدار نمي مي

نگرد. خورشیدش مردم خشمگین است و با گوشۀ چشم غضبناکي با ستارگان درخشان مي
 که آنان را با جهن م گرما و آتش بسوزاند.کند بلکه براي اينبراي هدايت کردن مردم طلوع نمي

بیند، گويي روزگار را سرشار از مصیبت و صحنۀ هستي را منزلگاهي ماالمال از ماتم مي شاعر
ها را به روي آنان برکشیده است! بنابراين شاعر روزگار بر مردم خشم گرفته و شمشیر مصییبت

روزگاري که شاعر در برابر آن احساسي ج ز تباهي، »کند؛ نسبت به روزگار احساس غربت مي
 گويد:(. شاعر مي88خلیف «)گي و فقدان و تسلیم نداشته استشکستدره م

 عل ي الن اس  م ن  س ی ف  الم ن ون ب قائ م      و مازال  ه ذا الد هر  غ ض بان  آخ ذا                         
 عـام را    ب ال ـم آتم    ک ثیر    الی تام ي       ت ب ص ر  تج د   ه ذ ي  الب سیط ۀ  م نز ال                         

 (4/199)رصافي ج                               
ترجمه: همچنان اين روزگار بر مردم خشمگین است و شمشیر مصیبت را بر آنان برکشیده 

 يابي.است. بنگر! اين زمین را منزلگاهي سرشار از يتیمان و ماالمال از اندوه مي
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هاي روحي و ها و آالم اجتماعي و تصوير زخمتعبیر از رنجاي براي شعر و عمل ادبي وسیله
تحويل و تبديل خون به دوات و جوهر »هاي جانکاه حلقه زده بر کالبد بشر و در حقیقت اندوه
اي سرشار از رنجي جانکاه، به اسارت و س رده نیز در اندوه « ک سبي»( بنابراين 82درو «)است

پردازد ردم ک رد در طول تاريخ و روزگار و ژرفاي زمان ميآوارگي و ستمديدگي ازلي خود و م
دهد؛ مردماني که پايان در تاريخ چند هزار سالۀ مردم خويش ارائه ميو تصويري از عذابي بي

از لحظۀ تکوين خاک، بدون خاک و سرزمین و همواره آواره و ستمديده بوده و از بدو پیدايش 
گیري سنگ و تیغ و چوب، رق شده و از لحظۀ شکلاند و از زمان ظهور آب، غآتش سوخته

اند و هیچ گاه حقوق به رسمی ت خورده بوده و مورد اهانت و ستم واقع شدهقرباني و کتك
اي غیر انساني همچون شیئي جامد يا به شیوه»اند؛ حالتي که در آن انسان اي نداشتهشناخته شده
( يا به تعبیر آنتوني 18سارتر «)شودر ميبا او چون شيء رفتا»( و 88رجب «)کندزندگي مي

ک شي، شکنجه و کشتار مردم ک رد (. شیرکو حکايت نسل899گیدنز «)انگاري  انسانشيء»گیدنز 
اي از رنج و دردي همیشگي را به تصوير کند و صحنهدر درازاي تاريخ و زمان را روايت مي

بسته بر ديوارها هاي دلمهيابند، خونان ميتنها بقاياي انساني که بازديدکنندگ»جا که کشد؛ آنمي
(. Wilkinson,2002:327«)هايي است که روي زمین افتاده استو جفت جنین و بند ناف

 گويد:شیرکو مي

سوزم/از هنگامي که آب کنم/از زماني که آتش هست، مياز وقتي که کوچ هست، کوچ مي
خاکم/از /از وقتي خاک هست، بيامشوم/از آن لحظه که تیغ هست، قربانيهست، غرق مي

خورم/من پیش از خورم/از وقتي چوب هست، کتك ميهنگامي که کوه هست، تلو تلو مي
ام/ پیش از مسیح مصلوب هستم/ پیش از قريش، زنده به گورم/ پیش از حسین، موسي آواره

 (.1/892:ج8999ک س،بيام)سري ب ريده شده

پايمال شدن انسانی ت و شخصی ت واالي انسان و چنین تصويري در شعر شیرکو، حالتي از 
( را 18توس لي «)فقدان منزلت اجتماعي و احساس تحقیرهاي ناشي از آن»تباهي کرامت و 

-کند همچنان که چنین رويکردي، نگرش نقش بسته در ناخودآگاه شاعر را متبلور ميبازگو مي

اعتنايي زدن و بيکه با پس هاي سرکوب شدهگرفته از امیال و خواستهسازد؛ نگرشي شکل
هاي مشروعي همچون آزادي و حق  بیان انديشه و موجوديت که با مواجه شده است؛ خواسته

ديوار آهنین خشونت برخورد کرده و سرکوب شده است. چنین احساس سرکوب و محرومی تي 
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را تواند عامل اصلي سوق دادن شاعر به سوي ک نش انقالبي و اعتراض شديد باشد زيمي
هاي متفاوتي هاي منزلتي متفاوت آن در سلسله مراتب منزلتي داراي رتبهگروهي که ويژگي»

 (. Geschwender,1964:249«)شوندهستند، ناراضي و آمادۀ شورش مي
 ـ ویرانگری دست روزگار در سرزمين شاعر7ـ2

که از تأثیر  کنددر شعر رصافي، تأثیر روزگار بر روح و قلب شاعر گاه در تصاويري ظهور مي
جا که رود دجله از شد ت دردمندي کند؛ آنهاي روزگار بر طبیعت سرزمینش ترسیم ميمصیب

يابد که به روشني اش، خود را گرفتار شبي ميخوردهناشي از هجوم روزگار بر پیکرۀ زخم
اش به ذل ت گرايیده و کسي نیست که خواري و حقارت را انجامد و عز ت و بزرگيصبح نمي

ز آن دفع کند و همچون کشتي بدون بادبان و ملوان شده است و مخرج و منفذي ج ز به اندازۀ ا
 يابد:رفت نمييك وجب راه برون

 ب ی د  الذ ل  هـال ـك  م ج ـتـاح   ک ی ف  ال أذ رف  الـد م وع  و  ع ز ي                              
 ج ـل ـل  مـا ل ـل یل ـه  إص بـاح   ـخ ـط ـب                         ق د  ر م ت ن ي ي د  الـز مان  ب       
 ظ ل مات  ت خ ف ي ب هـا األش باح   ح ی ث  غ م ت  ع لي  و ج ه  س مائ ـي                             
 واط ـن ي و ض اح ش ر ف  ف ـي م   و  ت وار ي ع ن  أع ی ـن ي م ض م ح ل ـا                               
 ي م  ع ن ي و  ال ظ بي و  ر مـاح   ي و م  أم س ی ت  ال ح ماۀ  ت ذ ود  الض                               
 ال ش راع  ل ـهـا و لـا م ـل ـاح   ف ـأنـا الـی و م  ک الس فیـن ـۀ  ت ج ـر ي                              
 ق ی د  ش ب ر  ل ي  الف جاج  الف ساح    ـم ح ن تي ف ت راء ت                          ض ق ـت  ذ ر عـا  ب      

 (198ـ8/194)رصافي ج  
 

که عز تم با دستان ذل ت تباه شده است! دست روزگار مرا ترجمه: چگونه اشك نريزم؟ در حالي
اي که چهرۀ رگ مورد هدف قرار داد که تاريکي شبش را صبحي نیست. به گونهبا مصیبتي بز

شوند! و شرفي بزرگ و نوراني از ها نیز با آن پنهان مياي پوشاند که سايهآسمانم را تاريکي
-چشمانم ناپديد گرديد. روزي که به چنان حالي گرفتار شدم، غیرتمندان و شمشیرها و نیزه

اي هستم که بدون بادبان ذل ت را از من دفع کنند. امروز همچون کشتي هايي نیستند که ظلم و
کنم. با اندوهم به تنگ آمدم، چنان که اندازۀ يك وجب، راه باز براي و ملوان حرکت مي

 حرکتم وجود دارد.
-هايي جلوه ميو اشعارش، غالبا  در سروده« ک سبي»نیز تأثیر روزگار و زمان بر روح و انديشۀ 

اش هاي وارد آمده بر کالبد سرزمین مادريها و رنجها، زخمشاعر در آن به بیان مصیبت کند که
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« حلبچه»ناپذير همچون حادثۀ بمباران شیمیايي هايي التیامهايي جانکاه و زخمپردازد؛ رنجمي
چنان که پس از واقعۀ حلبچه، هاي شیرکو بر جاي گذارده است؛ آنکه تأثیري ژرف بر سروده

داشتن قلم و نگاشتن شعر را ندارد زيرا همچون شهر حلبچه، دستان شیرکو ياراي نگهدست 
 شاعر نیز خشك و عاري از معناي زندگي گشته است:

چهاردهمین روز ماه بود/ بر روي زالزالك، باد مدادم را ر بود/وقتي مداد را يافتم و با آن 
/ رود سیروان مدادم را با خود ب رد/وقتي نوشتم/اشعارم دسته دسته پرواز کردند/پانزدهم ماه بود

ماه بود/که سرزمین  4مداد را از آب گرفتم و با آن نوشتم/اشعارم به ماهي تبديل شدند/شانزدهم
هايم همچون حلبچه خشك و شهرزور مدادم را از دستم گرفت/وقتي مدادم را پس داد/دست

  (.8/298:ج8999ک س،بيعاري از حیات شده بود)
 غربت ناشی از ورود به دنيا و روزگار اندوه ـ احساس3ـ2

 که(، چندان491)فروغي و رضايي "زندگي واقعی تي است پ ر از وحشت"در ديدگاه رصافي، 
شدن خود را ورود به روزگاري ماالمال از اندوه و مصیبت و خروج از دنیايي از  شاعر زاده

حقیقت پشت سر و پیش روي آن انگارد که ظلمت و تاريکي به سوي دنیاي تاريکي ديگر مي
تواند خودش که انسان نميچنین ابهامي ترسي فزاينده را در پي دارد؛ ترس از اين»مبهم است! 
کند، همواره موجودي بیگانه و که او محکوم است در دنیايي که در آن زندگي ميباشد و اين

آن بسیار دشوار است؛  (؛ دنیايي که راه نجات از تنگناهاي488ـ440پاپنهايم «)غريب بماند
دهد! حیات و بنابراين رصافي خود را از زندگي مبر ا دانسته و مرگ را بر آن ترجیح مي

 اي که جوالنگاه بال و مصیبت است:زندگي
 ف ما أمام ي و  مـا و رائ ـي؟ خ ر ج ت  م ن  ظ ل م ۀ  ل أخ ر ي                         
 ي ک ب و ب ه  الط ر ف  ذ و الن جاء ـاۀ  و ع ـر                إن  ط ريـق  الـن ج          
 مـا ن ک ب ت  م ه ی ع  الـش ـقـاء  ب رئـت  ل لم و ت  م ن  الح یـاۀ                          
 ح ت ي غ د ت  ح و م ۀ  الـب لـاء  ل م  ي ک ف هـا أن هـا اح تـیـاج                           

 (11ـ8/11)رصافي ج                    
 

دانم حقیقت  پیش رو ترجمه: از دنیايي تاريك به سوي دنیاي تاريك ديگري خارج شدم؛ نمي
اي که اسب اصیل در آن سکندري و پشت سرم چیست؟ راه نجات بسیار دشوار است به گونه

 __________________________________________________________________________  

( 12توانيتوس ط رژيم بعث عراق)حکمت و مل ائي 4022. اشاره به بمباران شیمیايي شهر حلبچه در شانزدهم ماه مارس 4  
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اي که از مسیر ؛ زندگيخور د. خود را از زندگي مبر ا کرده و مرگ را بر آن ترجیح دادممي
که بختي دور نشد. اين امر براي زندگي بسنده نبود که سراسر احتیاج و نیاز است، تا ايننگون

 به جوالنگاه بال و مصیبت نیز تبديل شد.
-هاي ماالمال از اندوه خود به زمان تول د اندوهناک خود اشاره ميشیرکو نیز در يکي از سروده

گ و کشتار و تهیدستي و سیطرۀ ستمگراني همچون هیتلر و موسولیني کند؛ زماني معاصر با جن
بر دنیا؛ آن هنگام که آب شفاف کهريزها به نفت آغشته شده و امنی ت و آسايشي در هستي 

 نمانده بود و بحبوبۀ خفقان و رنج و جنايت بود:
منطقۀ گلوله  متول د شدم!/ همزمان با کندن تمام گورهاي سرزمین  بدون آسمان زاده شدم!/در

متول د شدم/در اتاق اندروني يکي از نظامیان هیتلر و موسولیني زاده شدم/متول د شدم!/ زماني که 
-شد/چشمانشان به دودکش تبديل ميدرون کهريزهاي شفاف و روشن/ نفت سیاه ريخته مي

را  شد/ در زمان سوگواري آسايش و امنی ت به دنیا آمدم/پستان بريده شدۀ مادري بدون شیر
ام تنور)درون( تانکي شکسته در پرچین سیم خاردار اروپا بود/ همزمان با بمب مکیدم/گهواره

 (.144ـ4/149:ج8999ک س،بياتم متول د شدم!)
 ماندگی از کاروان تمد ن و پيشرفتـ اندوه ناشی از عقب 0ـ2

حو ل و میل به ت بر اساس فطرتي که نوع بشر بر آن سرشته شده است، روح انسان همواره
بوده و نگاهي خیره به شکوفايي دارد  ماندگي گريزانپیشرفت داشته و از سیر قهقرا و عقب

(؛ 91)کنوبالخ «دگرگوني تاريخي جامعه بازتاب ادامۀ تکامل روح انسان است» همچنان که
بنابراين همسويي و همگامي با سیر تمد ن جهاني و گام نهادن در مجال پیشرفت و تکامل امري 

که ذهن و خاطر اغلب شاعران معاصر را به خود مشغول داشته است. اين امر چیزي است 
اعتنايي افتادگي مردم خود و بيشود! شاعر همواره از عقباست که در اشعار رصافي متبلور مي
دهد؛ مردمي که همچنان در غفلت و ها فرياد ش کوه سر ميآنان به پیشرفتي همسوي ديگر مل ت

که مردم غرب به اوج پیشرفت رسیده و در جوالنگاه تالش و ترق ي اند در حاليبیهودگي مانده
 اند:تاز گشتهيک ه
 ب ـهائ ـم  فـي ب ـغ داد  أع ـو ز ها الن ـب ت   أيا سـائ ال  ع ــن ــا ب ــب ــغــداد  إن ــنـا                     
 ع ل ینــا ف ظل نا ن ن ظ ـر  الـق و م  م ن  ت ح ت   ـت           ع ـل ت  أم ـۀ  الغ ـر ب  الس ماء  و  أشر ق    
 ب نـا ف ر س  ع ن  م ق ن ب  الـس ع ي  م ن ب ـت   و  ه م  ر ک ض وا خ ی ل  الـم ساع ي و  ق د  ک با                    
 ک ـأن نـا ي ه ـود  ک ـل  أي ـام ـنـا س ـب ـت   ف ــن ـح ـن  أناس  ل ـم  ن ـز ل  ف ي ب طــال ـۀ                     

 (4/112)رصافي ج                              
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کني! ما در بغداد در صحرايي خشك ترجمه: اي کسي که از حال و روز ما در بغداد سؤال مي
و ب ريم. مردم غرب به اوج آسمان صعود کرده و بر ما درخشیدن و بدون آب و علف به سر مي

اند و ما از نگريم. آنان اسب تالش را به تاخت آوردهاند و ما از پايین به آنان ميچیرگي يافته
ايم! ما مردمي هستیم که همچنان در پوچي و بطالت هستیم؛ گويي کاروان تالش گسسته

 يهودياني هستیم که تمام روزهايمان شنبه است!
در مقايسه با ساير کشورهاي پیشرفته و  افتادگي سرزمین مادرياين حسرت و تأس ف بر عقب

اي به يکي از دوستانش که در يکي از نمايد. شیرکو در نامهنیز ر خ مي« ک سبي»م درن، در شعر 
مندي از امکانات زندگي مرف ه کشورهاي اروپايي پیشرفته سکونت دارد و با دنیاي ترق ي و بهره

گويد؛ وط اخالقي حاکم بر سرزمین خود ميمأنوس است، از رنج جانکاه به قهقرا رفتن و سق
جا که زندگي و انسانی ت بهاي خود را از دست داده و تناقض و دوگانگي بر همه چیز سايه آن

افکنده و هیچ چیز در جاي خود باقي نمانده و حت ي سرزمین طلوع خورشید نیز به مکان 
ناهنجاري به هنجار تبديل غروب و افول آن تبديل شده و ضد  ارزش جاي ارزش را گرفته و 

اي که فرد حسرت زندگي گذشته و بازگشت به روزگار شیرين گذشته در شده است! به گونه
هاي ديگر در شرايطي کامال  متفاوت بوده و هر روز دل دارد. در حالي که مردمان سرزمین

 کنند:شادي و کامیابي جديدي را تجربه مي
گ است!/ همانند رنگ درخت ارغوان/ همچون لباسي که متحی ر نشو! اگر بگويم/ برف قرمز رن

کرداري  هاي پیشین م رد/مدينۀ فاضله و نیكبر تن شهیدان  گمنام است/ بهار  عشق سال
حس شده است/نزد ما، بهار فصل ريزش اجدادمان م رد/ رگ مردانگي و غیرت ديرينۀ ک ردها بي

-ه است/ حسرت گذشته را ميهاست/ مطلع خورشید به مکان غروب آن تبديل شدگ ل

خوريم/اندوه همدم ماست؛ تار و پود زندگي را در ب ر گرفته/ مد تي است شادکامي رخت بر 
تر است/از هیزم و بسته/ نزد ما ارزش زندگي/ارزش ع مر، روشنايي روح و جان/از پنیرک ارزان

ر در نیاورده/از بهاتر است/ براي س ر ب ريدن، براي جان گرفتن/گردن جوجۀ پ تک ه چوب بي
تر است/ نزد شما پیشرفت رايج است/ به سوي بلندا رفتن رايج است/سفر گردن انسان کلفت

به آسمان و فضا رايج است/اي برادر! نزد ما/ک شتن يکديگر رايج است/ با دست يکديگر کفن 
 (.848ـ4/890:ج8999ک س،بيکردن رايج است/ جنايت و خونريزي رايج است!)
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 ت بر دوران کودکی و جوانیـ حسر 2ـ 2
اند، تصوير روزگار گذشته و يکي از تابلوهايي که اغلب شاعران در آن به نگارگري پرداخته

خصوصا  دوران کودکي يا جواني است زيرا گنجینۀ به تاراج رفتۀ بهترين لحظات زندگي است 
اند. اه نقش بستهکه در زمان حاضر به خاطراتي دور از دسترس تبديل شده و تنها در ناخودآگ

گردد، روح حس اس شاعران که با کمترين عامل بیروني يا دروني دچار خدشه و رنجش مي
يابد غالبا  در رويارويي با ناماليمات روزگار، گريز و مأوايي ج ز روزگار شیرين گذشته نمي

 هد. برد تا اندکي از رنج درون بکابنابراين به خاطرات کودکي يا دوران جواني پناه مي
رصافي با ابراز اشتیاق و حسرت بر روزگار خوش جواني، آن را به شکوفه و گ ل در طراوت و 

کند و زندگي خود را با سپري شدن آن دچار پژمردگي و اندوه رنگ و عمر کوتاهش تشبیه مي
 کشد:به تصوير مي

 ش ب ـه  ش ـي ء  ب أزاهـیـر  الر بـاأ  ع ه د  الص با س ق یا  ل أي ام  الص بـا                            
 و ع م ره و  الل و ن م ن ه  و الش ذا  إن  الص با ک ال ـو ر د  في ن ض ر ت ه                             
  و  کان  ر ي ان  الت صاب ي و  الم ن ي  ل ق د  ذ و ي غ ص ن  ح یات ي ب ع د ه                             

 (4/828)رصافي ج                      
ها! جواني هاي تپ هترين چیز به شکوفهترجمه: روزگار جواني! روزگار جواني شادکام باد. شبیه

ام بعد از آن اش. شاخۀ زندگيهمچون گ ل است؛ در طراوت و عمر کوتاه و رنگ و رايحه
 بود.  پژمرده شد و خشکید! در حالي که سیراب و سرمست از عشق و آرزو

هاي روزگار حاضر، پشتش گذشته رايحۀ خاص  خود را نزد انسان دارد؛ به ويژه کسي که غم»
را خم کرده و غربت مجراي نفسس را به تنگ آورده است، پس براساس اين تصو ر، روزگار 
گذشته بندر و لنگرگاهي است که شاعر براي فرار از درد و کسب آرامش به آن رفت و آمد 

 (.88جعفر راضي«)ند در عام خیال و رؤيا!کند؛ هرچمي
يابد؛ شاعر دوست دارد اشتیاق به گذشته در وجود شیرکو، در میل به روزگار کودکي تجل ي مي

اي از اندوه  دامن جا که در زير سايه به درون پنبۀ سفید کودکي و دامن مادر بازگردد، همان
گردد. اين چشمان مادر و غربت وطن مي ها ونهد و غرق در دنیاي رنگمادر، چشم بر هم مي

-احساس عزلت و اغتراب، شاعر را به درون خويش بازمي»اشتیاق بازگشت از آن روست که 

 گويد:(. شیرکو مي402ربابعۀ «)گرداند؛ دروني سی ال در گذشته
-چینم و/دست ديگر را جاي ميگردم/ با يك دست رؤيا ميبه درون پنبۀ سفید کودکي بازمي

گردم/ با هاي کودکي بازمي/ به دنیاي ديدني!آلوداي حزن/درون دامن مادرم/ براي سايهگذارم
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گذارم/درون چشمان مادرم/ براي خوانم و/ چشم ديگر را جاي مييك چشم، رنگ را مي
گردم/ با يك گوش، صداي قرباني هاي کودکي بازمي/ به دنیاي شنیدني!اي آرام و آهستهگريه

گذارم/درون غربت وطن/ براي گوش دادن به گري را جاي ميشنوم و/ديرا مي
 (.810ـ9/812:ج8999ک س، )بيتنهايي!

با زباني س خته که گرماي عاطفه بر سراسر آن تابیده است، ما را  ک سبيقدرت تخی ل نیرومند »
هاي سال و از میان هاي سرزمیني وحشي و غبارآلود در فصلکوچهدر شهرها و کوچه پس

 (2:4129ک س،بي)«کنداش يله ميها و چمنزارها و برف و باران و خاطرات کودکيل هدشت و ق
و با برانگیختن احساس و عاطفۀ مخاطب، جريان سی ال ذهن و خیال وي را به سوي روزگار 

 دهد.گذشتۀ نهفته در ناخودگاه خويش برده و در برابر يادمان شیرين روزگار کودکي قرار مي
 انی و دوری از وطنگزینی مکـ غربت8
 از وطن« ک سبی»و تبعيد شدن « رصافی»ـ مهاجرت 1ـ8

بسي روشن و آشکار است که روح انسان و به ويژه هنرمند همواره در پي  مکاني سرشار از 
آرامش و جايگاهي براي محق ق ساختن آمال و آرزوهاي خويش است. شاعران از جمله افرادي 

باشند شهر رؤيايي خود ميت و جوي اين آرامش و آرماندر جامعه هستند که پیوسته در جس
ها و آرزوهاي آنان را داشته باشد. رصافي از جمله شعراي عراقي است که گنجايش خواست

عدالتي جامعۀ خود و سیطرۀ جاهالن و بیگانگان را که شرايط شکننده و سرشار از آشوب و بي
کند و راه سرزمیني زمین مادري جزم ميآورد و در نتیجه عزم خود را بر ترک سرتاب نمي

گزيند تا شايد گیرد و بدين ترتیب، تبعیدي خودخواسته را برميديگر براي اقامت در پیش مي
 از اين طريق، عز ت و کرامتش را از تباهي مصون دارد:

 ح ب وح ۀ  ال ه ون ؟ع ل ي الض راع ۀ  ف ي ب   ع الم  أم کث  ف ي ب غ داد  م ص ط ب را                       
 ل ـع ـل  ب ی ر وت  ب ع د  الی و م  ت ؤ وين ـي!  ل ـأج ع لن إل ـي ب ی ر وت  م ن ت س ب ي                       
 ف ه ل  ت خیب  إذا اس ت ذ ر ت  ب ص ن ین ؟  خـاب ـت  ب ب غ ـداد  آمـال  ا ؤ م ل ها                       

 ع ن  الـع راق  و  ع ن  واد يـه  ت غ ن ین ي  ت  س وري ۀ  الو ط فاء  م ز ن ت هــا            ل ی ـ            
 (189ـ8/188)رصافي ج                        

ترجمه: چرا در بغداد بمانم و در بحبوحۀ ذل ت و خواري بر خضوع شکیبايي کنم؟ خود را به 
روت مرا پناه دهد! آرزوهايي که داشتم در بغداد به کنم؛ شايد پس از اين، بیبیروت منتسب مي



 722«یمعروف رصاف»و  «ک س یب رکويش» یشعر مایۀ¬شده در درون نهيو روح ال ینگزی غربت

322 

 

ناکامي گرايید؛ آيا اگر اين آرزوها در کنف حمايت منطقۀ صن ین باشد، ناکام و تباه خواهد شد؟ 
 نیاز گرداند!اش، مرا از عراق و وادي آن بيکاش سوريه با ابر پ ر باران و همیشه جاري

ي و پريشان خاطري، خود را از بغداد و مردم آن مبر ا بنابراين شاعر با روحي ماالمال از ناکام
 بندد:دانسته و رحل سفر مي

 ف إن ي ل س ت  م ن ك  و ل س ت  م ن ي       إلی ك   إلی ك   يا  ب غ داد   ع ن ي                        
 (4/111)رصافي ج                             

 
 دانم(.ه من از تو هستم و نه تو از مني!)خود را از تو مبر ا ميترجمه: اي بغداد! از من دور شو. ن

همچون بسیاري از شاعران ک رد معاصر خود با مسألۀ غربت مکاني دست و پنجه نرم « ک سبي»
ها و مبارزات ک ردها با رژيم بعث، از جمله شاعراني است که در جريان انقالب« شیرکو»کرد. 

آزادي، پاي در رکاب مبارزه و پايداري نهاد و از اين روي، در همچون شاعري متعه د به آرمان 
هاي ها و انقالبدر بحبوحۀ شورش»همان ابتداي جواني با طرد و تبعید مواجه گرديد. 

، شیرکو توس ط رژيم عراق به استان أنبار در غرب عراق تبعید 4028ک ردهاي عراق در سال
( و 99فريد حسن «)ک ردها در کوهستان پیوستشیرکو به حرکت انقالبي  4021گرديد. در سال

در اواخر همان سال به ايران، سوريه، ايتالیا و سرانجام سوئد مهاجرت کرد. اين روند طوالني 
از تبعید در وطن تا آوارگي در کشورهاي مختلف، تأثیر عمیقي بر روح و جان شاعر بر جاي 

بد اشعارش پديد آورده است. اين گذارده و اندوه و احساس غربتي ژرف در وجود وي و کال
همواره ياد و خاطرۀ وطن را در ذهن داشته و به دنبال آن « شیرکو»غربت سبب شده است که 

جا که وطن همچون تک ۀ گ لي باشد که هر لحظه بیش از پیش با سرزمین مادري درآمیزد؛ تا آن
در پلك چشمان در م شت شعري از اشعار وي جاي بگیرد و شاعر نیز همچون اندکي آب 

 هاي وطن قرار بگیرد:سنگي از سنگ

قدر که در م شت يکي از اشعارم جاي بگیري/ خود را نهم/آننام مي« تک ۀ گ لي»اي وطنم! تو را 
-هايت/جاي بگیرم!/ مينهم/آن قدر که در پلك چشم يکي از سنگنام مي« اندکي آب»نیز 

ت سبز فوران کند/طوالني است! طوالني! اين ريزم/تا جايي که قامايستم! اندکي بر تو اشك مي
 .(818ـ1/811:ج8999ک س،بيام!)فصل غربت و غريبي
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 ک سـ حضور وطن در ذهن رصافی و بی7ـ8
در شعر رصافي، ياد و خاطرۀ وطن و اشتیاق به دوستان و نزديکان ساکن در سرزمین مادري 

هاي مو اج جاري بر رخسار شكاي که ذکر وطن و ااي خاص  و پ ررنگ دارد، به گونهجلوه
يابد؛ اين يادآوري و اشتیاق شاعر به سبب دوري از آن، در اغلب اشعارش نمودي بارز مي

ور ساخته و خواب راحت را از چشمانش چنان آتشي برافروخته است که وجود شاعر را شعله
 سازدگیرد چنان که وي را همدم ستارگان بیدار در کرانۀ آسمان ميمي
 ف أر س لت    د م عا     فاض    واب ل ه    س کبـا ر ت  ف ي أو طاني األه ل  و الص حبا                      ت ذ ک 

 ب شاخ ص  ط ر ف  ف ي الد ج ي ي ر قب  الش هبا وب ت   ط ريد   الن و م   اخ تلس  الـک ر ي             
 (4/891)رصافي ج                              

 
ترجمه: خانواده و دوستان ساکن در وطن را به ياد آوردم و اشکي همچون باران م داوم و پي 

ها را نظاره خواب شدم و با گوشۀ چشمم، ستارگان و شهابدر پي از چشم جاري کردم. بي
 کردم.

، تمامي خاطرات گذشتۀ سرزمینش از يادهاي کودکي تا طبیعت «شیرکو»در ذهن و خیال 
چنان که گويي غربتي وجود ندارد! خاطرات درختان بلوطي که در است! آنهمواره حاضر 

اند! رايحۀ روستاهاي کردستان که مقابل شاعر ايستاده و در برابر قلم وي سر تعظیم فرود آورده
اي  دوران کودکي که در محل ههاي هماند! هیاهوي بچهسراسر فضاي ا تاق شیرکو را دربرگرفته

 اند! همه و همه نزد او حاضرند و گويي غربتي وجود ندارد:تهصداي شاعر نقش بس
چگونه غربت سايۀ درخت بلوط دوري است؟/اگر چنین است! اين همه ک اله سرشك بلوط/ 

طور اند؟/ چهجا هستند؟!/چرا در برابر نوک مدادم تعظیم کردهکنند؟ چرا اينکنار من چه مي
طور چنین است؟/اگر چنین بینمش! چهاست؟ و/ مياي مهاجر سیو يل)سهیل( غربت ستارۀ پنبه

چیست؟/که در درون دفتر شعرم « ن ورک»و « زئ»است! اين همه بنفشۀ رؤياي روستاهاي 
کنند از بوي روستاي اند!/ چرا اينجا هستند؟/ چرا پس از باران، ا تاقم را سرشار ميرويیده

-هاي محل ه است؟/و ميان  بچه؟/ چگونه غربت، اشتیاق به جوش و خروش شامگاه«دوبارئ»

طور چنین است؟/اگر چنین است! کودکان اين همه محل ه/در کوچۀ درون صدايم شنومش! چه
 (.1/892:ج8999ک س،بيکنند؟!/چرا اينجا هستند؟!)چه مي
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 ـ اشتياق به دیدار دوبارۀ وطن3ـ8
ر قلب و جان در سرزمین غربت و هنگام دوري رصافي از خاک وطن، آتش فراق و اشتیاق د

کند؛ اشکي که دواي درد مشتاقي دور شاعر برافروخته شده و اشك در چشمانش طغیان مي
غربت مکاني  نشأت گرفته از »افتاده از وطن است و شکیبايي از دست داده است؛ در حقیقت 

اشتیاق به سرزمین محبوبان و دوستان، برانگیزندۀ احساس غربتي ديگر داراي ويژگي عاطفي و 
داند که در آن روز، (. رصافي روز فراق را روزي بسیار دشوار مي82جودت «)ي استروح

جدايي شمشیرش را به روي وي برکشیده است. رنج زخمه زننده بر روح و جان شاعر در اثر 
اي در کرانۀ گیرد يا ستارهاشتیاق به وطن مادري چنان است که هر گاه نسیمي وزيدن مي

 اعر شوق ديدار نزديکان و دوستان دارد:شود، شگر ميآسمان جلوه
 و  ح ت ام  نار  الب ی ن  ف ي الق ل ب  تل ه ب ؟ إل ي ک م  ت ص ب  الد مع  ع ی ن ي و ت س کب                     
 و  د م ـع  ل ـه  ف ـي عـار ض ي  ت ص ب ـب   أبیـت  و  ل ـي و ج ـد  ي ـش ـب  ض رام ـه                    
 س و ي د م ع ه  ف هـو  الد واء  الـم ج ر ب  و  ه ـل  ل م ش وق  خـان ه  الـص ب ر  ع ن ک ـم                     
 ع ـل ـي  ب ـه  ي ـو م  ش ديـد  ع ص ب ص ب   ألـا إن  ي ـو مـا  ج ر د  الـب ـی ـن  س ی ــف ـه                    
             م ـح ی ـا  ل ـه  ک ل  ال ـم حـاس ن  ت ن س ب ه ل  أف ـوز  ب ر ؤ ي ت ي؟                 ف ـیـا ل ی ت  ش ع ر ي   
 ن ـسـیـم  و  ک ـل مـا لـاح  ک ـوک ــب       أح ـن  إل ـي ر ؤيـاک ـم ک ـل ـمــا س ر ي              

 (8/919)رصافي ج                                                                               
 

کشد؟ شب ريزد و تا چه وقت آتش فراق در قلبم زبانه ميترجمه: چقدر چشمم اشك مي
شود و اشك از ابر چشمانم جريان که آتش اشتیاق برافروخته ميکنم در حاليداري ميزنده
يي از کف داده است، غیر از اشك يابد. آيا براي فرد مشتاقي که در اشتیاق به شما شکیبامي

ريختن راه ديگري وجود دارد؟ اشکي که دواي آزموده شده و نیك است. هان! روزي که فراق 
دانستم که آيا موف ق شمشیرش را به روي من برکشید، روزي سخت و دشوار بود. اي کاش مي

مشتاق ديدار شما  ها به وي منسوب است!اي خواهم شد که همۀ زيباييبه ديدار دوبارۀ چهره
 اي در ا فق ظاهر شود.شوم! هرگاه نسیمي بوزد و هرگاه ستارهمي

تر از زنندۀ ناشي از آن بر قلب شاعر بسیار دشوارتر و جانکاهو اندوه زخمه« ک سبي»درد غربت 
احساس غربت رصافي است، زيرا غربت رصافي امري خودخواسته و بدون عامل فشار و 

امري قهري و توأم با تبعید و عدم توانايي « ک سبي»که غربت است حال آن اجبار و تبعید بوده
هر »براي بازگشت و در نیتجه همراه با رنج و عذاب روحي و احساس ناکامي بوده است زيرا 
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(. از اين Mills,1988:396«)شودچیزي که مانع رسیدن به هدف شود، ناکامي را سبب مي
تر از رصافي، آرزوي بازگشت به تر و جانکاهدردي عمیق رويکرد، شیرکو با رنج بردن از

سرزمین مادري و بويیدن و بوسیدن و در آغوش کشیدن پیکرۀ طبیعت آن و سجده بر خاک 
انسان بر عشق وطن سرشته شده است؛ بنابراين هر دردي را با گیاهان وطن »وطن را دارد زيرا 

هاي ديگر برود، در نهايت به سرزمینکند! پس هر چقدر هم مهاجرت کند و به درمان مي
 گويد:(. شیرکو مي9الجاحظ «)ورزدسرزمین مادري اشتیاق مي

ها را به گهوارۀ تاريخ هاي سفید را به خاک نسپاريد/ بايستید! آنآيم، آن گ لتا وقتي که مي
مشان را ها خیس کنم/ نسیام را با پاشیدن گ الب  آننسپاريد/آرزو دارم براي آخرين بار/چهره

شان را بو کنم و ها بگذارم/ ناکامي سینهدر آغوش بکشم/دهانم را بر دهان حسرت يکايك آن
ها را بو کنم/ يك به يك دست بکشم/ بر پرتو و بمکم/ همچون مادر و باران و دستنبو/آن

آيم، آن ماه زرد را به خاک نسپاريد!/ آفتاب گیسوانشان/ مو به مو ببوسمشان/تا وقتي که مي
بايستید! تا تابش غربتم را بیاورم/ بايستید! تا برسم و/ هالۀ شعرم را به کمربند دور کمرشان 

ها شان بیندازم/اندوه يکايك آنتبديل کنم/آرزو دارم براي آخرين بار/دست بر موج گردن همه
را چون گهواره تکان بدهم/ سرم را روي سینه و دامن برفي يکاکشان بگذارم/دانه دانه فوت 

 (.108ـ1/109:ج8999ک س،بيهايشان و/ ن ي  قامتشان را بنوازم!)نم/در سوراخ زخمک
 شکستگی روحیـ احساس د ره م0ـ8

تأثیر درد غربت و دوري از وطن بر روح رصافي چنان سخت است که شاعر تحم ل چنین 
تي داند و خود را در لحظۀ جدايي از نزديکان و وطن همچون کشدردي را خارج از توان مي

کند که بادبان خود را در مقابل طوفان برافراشته است ام ا باد کشتي را اي ترسیم ميزدهطوفان
 اند:اند و ياراي ايستادگي از کف دادههايش در معرض شکستن واقع شدهکج کرده و تخته

 لف راق  ش جاعاو  إن ي ج ـبـان  ف ي ف راق  أح ب ـت ي                     و  إن  ک ن ت  في غ ی ر  ا
 ک ـأن ـي و  ق ـد  ج د  الف راق  س فین ۀ                       أشال ت  ع ل ي الر يح  الهج وم  ش راعا

 ف مال ت  ب ها األر واح  و الب ح ر  مائ ج                       و  ق د  أو ش ک ت  أل واح هـا ت ت داع ـي         
 (4/182)رصافي ج                                                                                   

 
ترجمه: من در هنگام جدايي از دوستان و محبوبان ترسو هستم؛ هرچند در زماني غیر از 

اي هستم که بادبانش را بر جدايي شجاع باشم. گويي که در لحظۀ شد ت يافتن جدايي، کشتي
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اند و دريا مو اج و طوفاني است و ت. پس بادها کشتي را کج کردهباد طوفاني برافراشته اس
 هاي کشتي در هم بشکنند!نزديك است تخته

را به ک نج میخانه و روي صندلي اندوهگین غروب و « شیرکو»درد غربت و اندوه تنهايي، 
ل اي تبديکشان د. بادۀ گلگون ارغواني رنگ، خاطرات شیرکو را به کشتيخاطرات گذشته مي

-برد. شاعر همچون بندري م هکند که وي را در تالطم اندوه غربت به روزگار گذشته ميمي

گرفته است که تنهايي تمام وجودش را فراگرفته و با ش نل خیالش، تنهايي را تا ماوراي مرزهاي 
 کند:آب بدرقه مي

اين میخانه/  گونۀام خ مار/در ک نج سپید  کبود فام  قفساندوهم مست است و چشم تنهايي
رنگ، س رم را به اي ارغوانيام/ بادهام/ روي صندلي غروب و خاطرات نشستهسرزمیني آواره

اي زير باران رنگارنگ تبديل کرده است و خاطراتم را به کشتي/از هر کجا به من درياچه
تنهايي  شود و/ فقطام و/ فقط تنهايي از رخسار خیس  وجودم پیاده ميگرفتهبنگري، بندري م ه

کنم/خوشۀ تاک رنج و دردي را همراه  شنل و ز هدان خیالم/تا آن سوي مرز آب بدرقه مي
ام/از آن سو هم، هستم که/ روي حوض پ ر از ماهي زرد و قرمز رؤياهايم/آويزان و خ م شده

چیند/آري! در اين هاي خشکیده و درازش، دانه دانه/ع مرم را ميهاي زرد پايیز/ با پنجهدست
-نج سپید کبود فام/ من سرشك به هم پیچ خوردۀ تبعیدگاهم و/ بادۀ آتش ميک 

 (.90ـ1/92:ج8999ک س، بي)نوشم!
گرفته اين سخن گفتن شیرکو و رصافي از درد و رنج حاصل از دوري از وطن و اندوه نشأت

ن از برداشتشاعر مغترب و دورافتاده از وطن، در پرده»گیرد که جا سرچشمه مياز آن، از آن
يابد انگیز مياش مونسي براي رهايي از تنهايي وحشتمکنونات دروني خود و خاطرات گذشته

اي است که اضطراب و ترس از امري ناشناخته بر يعني رابطۀ میان شاعر مغترب و وطن رابطه
آن سیطره دارد زيرا شاعر مأواي خود را از دست داده و از دوستان و وطن دور افتاده 

 (. 4دادي البغ«)است

 ـ حسرت بر تباهی سرزمين مادری 2ـ 8

فرسايي رنج و اندوه ناشي از تباهي گذشتۀ شکوهمند وطن، دغدغۀ خاطر و دردمندي  جان
الي است که همواره هستي رصافي را در معرض سیلي از حسرت و تأس ف قرار داده و در البه

اش را گرفتار درد و مصیبتي نمايد. شاعر سرزمین مادريتمام صفحات دفتر شعرش ر خ مي
بیند که هیچ دوايي ندارد؛ سرزمیني که سرچشمۀ نعمت و آبادي و رونق  فرسا ميچنان طاقت

زندگي بوده است! گويي روزگار از سرزمین شاعر روي برتافته و با آن از در کینه و دشمني در 
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ته و جاهالن زمام آمده است! سرزمیني که مردمش، ش کوه و بزرگي پیشین خود را تباه ساخ
اش در اند و تمامي آثار زيبايي و شکوهمنديامورشان را به دست گرفته و دچار تفرقه شده

معرض زوال قرار گرفته است؛ چنین احساسي شاعر را به سوي اغتراب تاريخي سوق داده 
 ها و آداب و رسوم در نتیجۀ تغییر اجتماعيگرفته از دگرگوني ارزشنشأت»است؛ حالتي که 

گردد که با هايي ک هن حاصل ميسريع است که به سبب احساس تاريخي افراد به تباهي ارزش
 گويد:(. رصافي مي42)نورالد ين «اندآن ا نس گرفته و از آن تأثیر پذيرفته

 و ل ع ت  ب ك الـأح داث  ح ت ي أص ب ح ت             أد واء  خ ـط ـب ـك مـا ل ـه ـن  ا ســاۀ          
 ق ل ب  الـز مـان  إلـیـك ظ ـه ـر  م ج ـن ۀ             أ ف ـکـان  ل ـلـز مـان  ع ن ـد ک ت رات ؟        
 إذ  م ن  ديـال ـۀ  و الـف ـرات  و دج ـل ـۀ            أم س ت  ت حـل  ب أه ـل ك الـکر بــات        
 أن ـه ـر             ت ج ر ي و  أر ض ك ح ـو ل ـه ن  م ـوات إن  الـح ـیــاۀ  ل ـف ـي ث ـلــاث ـۀ         
 ق د  ض ل  أه ل ك ر شد ه م  و  ه ل  اه ت د ي            ق ـو م  أجـاه ـل ـه ـم ه ـم  الـس ر وات        
 و  ه ـم  أشـتــات ق ـو م  أضـاع ـوا م ـج ـد ه م  و  ت ف ـر ق ـوا            ف ت راه ـم  ج م ـعـا         
 م ـن  م ب ـل غ  الـم نـص ـور  ع ـن  ب ـغ ـداد ه             خ ب ـرا  ت ـفـیـض  ل م ث ـل ـه  الـع ب ـرات       
 أم ـسـ ـت  ت ـنـاد يـه و  ت ن ـدب  أر ب ـعـا              ط مس ت  ر س وم  ج مـال هـا الـه ب ـوات       

 ن  الـه ـوان  ف ـأصب ح ـت             آثـار  ع ـز ک و  هـي  م ـن ـط م ـســات مـاذا د هاک م       
 ق ـد  ض ی ـ ع ـت  ب ـغ ـداد  سـاب ـق  ع ز هـا             و  غ د ت  ت جیش  ب ص د ر ها الح س ـرات       

 (148ـ4/191)رصافي ج                                                                                
 

که دردهاي مصیبتت را درماني نیست. روزگار روي ترجمه: حوادث مشتاق تو شدند تا اين
اي که از دياله و خوش از تو برگرداند! آيا روزگار نسبت به تو کینه و حس  انتقام دارد؟ به گونه

يابد در سه رودخانه جريان مي آيد! زندگيدجله و فرات، مصیبت و اندوه بر ساکنانت وارد مي
و زمین تو پیرامون آن رودها خشك و م رده است. هدايت ساکنانت تبديل به گمراهي گشت و 

شان را شوند؟ مردمي که بزرگيآيا مردمي که جاهالنشان زمامدار امورشان باشند، هدايت مي
اند! چه کسي خبري دربارۀ هکه پراکندبیني، در حاليتباه کردند و متفر ق شدند! آنان را جمع مي

-ب رد؟ که فردي همچون او به خاطر بغداد، چشمانش ماالمال از اشك ميبغداد براي منصور مي

شان را محو کرد. چه کند که بادها آثار زيباييهايي شیون ميهد و بر خانهدشود. او را ندا مي
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ن محو گرديده است! بغداد ات اين چنیضعفي بر تو وارد آمده است؟ که آثار عز ت و بزرگي
 جوشد!اش حسرت ميعز ت پیشینش را از دست داد و چنان گشته است که در سینه

-بي»احساس اغتراب تاريخي و حسرت و اندوه بر روزگار گذشتۀ شکوهمند وطن در شعر 

شود؛ شاعر در قالب تمثیل، گذشتۀ سرشار از س رور و شکوفايي سرزمین گر مينیز جلوه« ک س
تباهي آن در عصر حاضر به دست استعمارگران خارجي و خائنان داخلي را در تصوير  خود و

کند که در گذشته، نماد سرزندگي بوده است؛ درختي با شاخه و برگ ترسیم مي 4بلوطدرخت 
چنان که تندباد سخت هم ياراي به لرزه انداختن پیکرۀ دار در اعماق زمین؛ آنانبوه و ريشه

ا با سپري شدن مد تي، طراوت خود را از دست داده و پژمرده گرديد. درخت را نداشت! ام 
هاي درخت را بريده و ساقه و تنۀ آن را قطع کردند. عالوه بر اين، توزان شاخه و برگکینه
اي که چیزي ج ز ها نیز از درون به جان درخت افتاده و سبب فرسودگي آن گشتند؛ به گونهکرم

 ي نماند:جان از بلوط باقپیکري بي
هزار نسل پیش از اين؛ در روزگار گذشته/ زماني که نخستین نسل ک رد متول د شد/ نزديك 
اورامان کنوني/ درخت بلوطي وجود داشت/ به آن، نام درخت زندگي و درخت زنده داده 

-قدر اعتماد به نفس داشت/و چندان نیرومند بود که/ بر درياي وحشت، خشم ميبودند/آن

شد/از زير، رگ عمیقش را/ روي پشت گاوماهي فرو کرده بود/از اد گالويز ميگرفت/ با تندب
قسمت تاج، شاخۀ بلندش/ تا هفت طبقۀ آسمان باال رفته بود/ام ا درخت بلوط ما/ پس از يکي 

اش ضعیف گشت/تاج بلندش به زوال گرايید/ برگش ريخت؛ کبوتر ا مید و دو نسل/ ريشه
زده شد/ ن شاخه و برگش را قطع کرد/از درون نیز، ک رمزندگي از روي آن پ ر کشید/دشم

موريانه شروع به خوردن و سوراخ کردنش کرد/تنۀ ستبرش پوسید/ روي الشۀ ماالمال از 
-زخمش خم شد/دشمنان به پايکوبي افتادند/ زمستان فرا رسید/کینۀ تبر  دست  جنايت/تکه تکه

ن گرم کردند/ پیرامون شعلۀ آتشدان؛ شعلۀ ورش کردند؛ ا تاق پیشخوان را با آاش کرد/ شعله
درخت بلوط سوخته!/استعمارگران غاصب حلقه زدند/جشن گرفتند؛ تا پاسي از شب؛ تا هنگام 
خستگي/تا درخت بلوط سوخته/شعلۀ قرمز و آخرين اخگرش خاموش 

 (.814ـ4/889:ج8999ک س، بيشد)
 
 __________________________________________________________________________  
ها را اي قابل توج ه بر روي فرهنگ زبان ک ردي کار کند و واژهک س اين بود که توانست به شیوه. يکي از کارهاي برجستۀ بي4

و زيبا ببخشد و از ن و برايشان نقش تعريف کند؛ اين جريان، صورتي زيبا و برجسته به  از ن و در متون شعري خود معناي تازه

(.  402ک س داده است)رئوفاشعار بي  



 322  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

322 

 

 ک س و رصافیمقایسۀ بی -2
توزي مردم و نگرش خصمانۀ آنان نسبت به شاعر شي از کینهغربت اجتماعي رصافي غالبا  نا
گرفته از ناهمگوني ديدگاه و رويکرد شاعر با ک س بیشتر نشأتاست ولي غربت اجتماعي بي

 مردم است.
هايي است که شاعر ها و ناگوارياغتراب زماني در شعر رصافي غالبا  حاصل سیل مصیبت

که اغتراب زماني در شعر شیرکو بیشتر در قالب ، حال آنداندروزگار را سبب وارد آمدن آن مي
شود که در ظرف زمان و گر ميک شي و آپارتايد نژادي نسبت به مردم ک رد جلوهتراژدي نسل

 درازاي روزگار به وقوع پیويسته است.
گرفته از ناخرسندي و تنف ر شاعر از سیطرۀ سفلگان و اغتراب سیاسي رصافي بیشتر نشأت

ک س، عالوه بر بیزاري از ن بر امور سرزمین مادري است ام ا اين نوع اغتراب نزد بيبیگانگا
هژموني استعمارگران بر وطن شاعر، غالبا  از احساس اندوه شاعر به سبب نفي و انکار هوي ت و 

 گیرد.ظلم و بیداد توأم با کشتار و ژينوسايد سرچشمه مي
بیان و رنج بردن از سرکوب و محرومی ت، وجه احساس تنگنا و خفقان به سبب فقدان آزادي 

 زده و تاريك استبداد است.مشترک دو شاعر در زندگي کردن در فضاي اندوه
دامنۀ نگرش رصافي در پرداختن به مسائل مربوط به احساس اغتراب بیشتر منحصر به بازگو 

انسان معاصر کردن امور سرزمین شاعر است ام ا شیرکو نگاهي وسیعتر و جهاني به قضاياي 
داشته و غالبا  درد مردم ک رد را با آالم رنجديدگان ساير کشورها پیوند داده و پنجرۀ شعر را 

 براي نگريستن به رنج و اندوه تمام بشري ت به کار برده است.
دورافتادگي رصافي از وطن امري خودخواسته و غیر اجباري بوده و شاعر امکان بازگشت به 

ک س از وطن امري قهري و ته است لکن غربت مکاني و دور افتادن بيسرزمین مادري را داش
 توأم با طرد و تبعید و بدون امکان بازگشت به وطن بوده است.

عدم تحق ق آرزوي دو شاعر براي ديدار دوبارۀ وطن در نتیجۀ غربت مکاني و بازگشت به 
مايۀ شکستگي و درونمک س را به سوي د ره دوران شیرين خاطرات گذشته، روح رصافي و بي

 اشعارشان را به سوي اندوه سوق داده است.
گیرد در شعر رصافي، تعبیر از احساس غربت به صورت صريح و بدون کاربرد رمز صورت مي

ام ا شیرکو براي بیان احساس غربت و اندوه خود، گاه از رمزهايي همچون بلوط و زالزالك 
 کند.استفاده مي
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 گيرینتيجه
از سیطرۀ استعمارگران و فرومايگان بر زمام امور سرزمین خود و به حاشیه رانده دو شاعر 

ک س را به تنگناي اغتراب سیاسي اند؛ امري که رصافي و بيبردهشدن و فقدان آزادي رنج مي
 سوق داده است.

توزي گرفته از دشمني و کینهک س نشأت انزواطلبي و احساس غربت اجتماعي رصافي و بي
ها و رويکردهاي دو شاعر با محیط پیرامون است؛ نسبت به شاعر و ناهمگوني ديدگاهمردم 

 امري که احساس غربت در سرزمین مادري را نیز در پي داشته است.
تباهي اخالق و رفتار و دور شدن مردم از پايبندي به اصول اصیل و رويگرداني از معیارها و 

نداي روشنگرانۀ شاعر چیزي است که احساس غربت  اعتنايي بهک هن الگوهاي ديرين و نیز بي
 ک س را برانگیخته است.روحي رصافي و بي

انگارند؛ هاي بسیار وارد آمده بر خود ميها و رنجک س زمان را سرچشمۀ مصیبترصافي و بي
امري که سبب نگرش بدبینانۀ دو شاعر نسبت به زمان و روزگار و سوق دادنشان به سوي 

کند شده است. در شعر رصافي، زمان بیشتر در شکل عامل و سبب جلوه مياغتراب زماني 
اي هاي شیرکو، زمان غالبا  ظرف محور بوده و تاريخ و روزگار در نقش بینندهلکن در سروده

 شود.تفاوت و اهمالگر نسبت به سرنوشت شاعر و مردم ک رد ظاهر ميبي
هايش و بدبیني است که در اغلب سروده خورده به نوعي نگرش منفيروح دردمند رصافي گره

شود ام ا شیرکو غالبا  رويکردي خوشبینانه به ناا میدي و يأس از تغییر اوضاع و احوال منتهي مي
 و نگرشي مثبت به ايجاد گشايش و دگرگوني شرايط و بهبود اوضاع دارد.

ي در وجود دو ها و معیارهاي اصیل که برانگیزندۀ احساس غربت روحتباهي اخالق و ارزش
ها و الگوهاي رفتاري و اخالقي اصیل گذشته نشأت شاعر است از رويگرداني مردم از سن ت

ک س با جامعه در ضرورت پايبندي به اصول گیرد؛ امري که ناهمگوني ديدگاه رصافي و بيمي
 کشد.الگوها را به تصوير ميگذشته و احساس تعل ق خاطر دو شاعر به ک هن

افتادگي از چرخۀ پیشرفت و همگامي با روند ترق ي جهاني سبب مادري و عقبتباهي سرزمین 
ک س شده و احساس غربت روحي دو شاعر را شهر مطلوب رصافي و بيفروپاشي برج آرمان

 برانگیخته است.
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نزد شیرکو، رنج روحي ناشي از غربت مکاني بسیار دشوارتر از رصافي است زيرا دورافتادن 
ک س از سرزمین ي خودخواسته و غیر اجباري بوده است ام ا دوري بيرصافي از وطن امر

 مادري امري توأم با طرد و تبعید و بدون امکان بازگشت بوده است.
گاه به هم آمیختگي اغتراب مکاني، زماني و روحي است که خود تول د و حیات دو شاعر جلوه

ت گرفته است؛ به عبارت ديگر، از شرايط ناگوار سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نشأ
اغتراب سیاسي، اجتماعي و ... احساس غربت مکاني و زماني ناشي از حضور بر عرصۀ گیتي 

 را تشديد کرده است.

ک س حضوري هاي بيکارگیري رمز  واژگان براي تعبیر از درد غربت و رنج درون، در سرودهبه
در تعبیر شیرکو از غربت مکاني، سیاسي و بسیار چشمگیرتر از اشعار رصافي دارد که به ويژه 

 شود.گر ميتاريخي جلوه
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