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غربت در دیوان ابوالقاسم الهوتیبررسی غمِ

علی سلیمانی

د فوالديمحم**

چکیده
هـا  است که به حسـرت انسـان  » غربت نوستالژي یا غمِ« ، روانشناسانهی از مباحث مطرح در نقدیک

تـوان  اي را مـی شود. کمتر شاعر و نویسندهنسبت به گذشته و افسوس از دست دادن آنها اطالق می
غربت به بررسی غمِدر این مقاله هاي خود این حس دلتنگی را بروز نداده باشد. یافت که در نوشته

ایمو با توجه به عناصر مهم پرداختهنوو پیشگامان شعر هاچهرههمان نوستالژي در دیوان یکی از یا
ابوالقاسـم  طـوالنی مـدت  زنـدگی بـا توجـه بـه   ایـم.  در موضوع نوستالژي جوانب آن را وا کاویده

ترین شاعرانی دانست که در بیان حسرت بار توان او را یکی از غنیمیدر خارج از کشور،الهوتی
در این پژوهش به بررسـی غمـی کـه از    از این رویسروده است. اشعاري،و افسوس جمعی و فردي

انی، هـاي انسـ  زبان او در باب وطن، معشـوق، عمـر و کـودکی، عزیـزان، اسـالم و مسـلمین، ارزش      
شرق گذشته، زندان آرمانشهر، اندوه هبوط و غربت دنیا و آرزوي بازگشت به سوي خدا، حسرت

بیشـتر  ،یابیم که شـاعر در میها. از رهرو همین بررسیپرداختیم، آمده است، اسطوره و تلمیح نرفتن
غـم  این احساستا استحسرت جمعی را در اشعار خود بروز داده تا حسرت فردي و تالش کرده

د.را به مخاطب القا کند و به دنبال دنیایی فارغ از هرگونه ظلم و دشمنی باش
ر، الهوتی.، شعفردي، جمعیغمِ غربت، نوستالژي، کلیدي: هايهواژ

 )نویسندةمسئول(email: alisoleimani1369@yahoo.com دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه قم

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم**
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مقدمه
ش در هــ  1266و بـه بیـانی   1264مهرمـاه  19ابوالقاسم کرمانشاهی متخلّص بـه الهـوتی در   

کودکی در سرایندگی توانـا شـد و بعـد از آنکـه از کرمانشـاه بـراي       کرمانشاه به دنیا آمد.از 
هاي نخست زنـدگی خـود   ادامه تحصیل به تهران آمد، جامۀ دین مردان را به تن کرد و سال

را به آموختن مسائل دینی پرداخت. بعد از زمان اندکی او از جامـۀ روحانیـان در آمـد و بـه     
الهـوتی بـه دلیـل زنـدانی و تیـر      . )246: 1ج ،1375نیروي ژاندارمري پیوست ( محمـدي،  

باران کردن زیر دست خـود سـید ابوالفضل،دسـتگیر و زنـدانی شـد.بعد از مـدتی از زنـدان        
گریخت و به کرمانشاه و سپس به اسالمبول رفت. در جنگ جهانی اول به ایران بازگشـت و  

را در » بیسـتون  « امـۀ در کرمانشاه به اردوي آزادي خواهان و مـیهن پرسـتان پیوسـت و روزن   
را » پارس « روزه به نام 15اي همین ایام منتشر ساخت. بعد از رفتن به ترکیه در آن جا مجله

).در زمـان رضـاخان الهـوتی رهبـر کودتـا علیـه       492: 3، ج 1387دایر نمود ( آریـن پـور،   
نـد و از  پس از شکست به خاك قفقـاز گریخت او به همراه یارانشکودتاشد و به تبریز رفت. 

آنجا به نخجوان رفتند. بعد از زمانی یاران او توسـط رضـاخان بخشـیده شـدند، امـا الهـوتی       
نتوانست با آنها به وطن بازگردد. مدتی را در تاجیکستان سپري کرد و سپس به مسکو رفـت  

دارفانی را وداع کرد.1335و تا آخر عمر در آن دیار غربت باقی ماند و در فروردین ماه 
هـاي  که نقش مؤثري را در آزمـون هاي ادبیات معاصر استچهرهازیکیاسم الهوتیابوالق

به طوري که او را در کنار افرادي چون تقی رفعت، است؛کردهشعر معاصر ایفا نو پردازانۀ
انحـراف فکـري   .انـد اي از پیشـگامان شـعر مشـروطه دانسـته    شمس کسمایی و جعفر خامنـه 

او منجـر شـده اسـت تـا     اشـعار  بودن کم یاب ماندن از وطن وو دور (الحاد و مادي گري )
ایـن مـوارد ضـرورت    از ایـن رو هاي او پرداخته شود.هنرمنديلطیف واشعار زیبا وکمتر به

نماید.تحقیق و بررسی این شاعر را بیش از بیش تأکیدمی
تحقیقپیشینۀ 

چنـدان تالشـی صـورت نگرفتـه اسـت بـه جـز مـواردي         ،در باب نوستالژي در ادبیات سنتی
« از جهـانگیر صـفري و حسـین شمسـی،     »بررسی نوستالژي در دیـوان ناصـر خسـرو   « چون:

از محمد حسین دهقـانی فیروزآبـادي و محمـد    »بررسی نوستالژي در شعر فخرالدین عراقی
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درضـا صـیادي و   از احم»صـر خسـرو، نظـامی و خاقـانی    نوستالژي در آثار نا« حبیب الهی، 
از رضـا قنبـري   »نوسـتالژي وطـن و غـم مهـاجرت در دیـوان طالـب آملـی       « رضا نوري، علی

« در کتـاب ریفیان مهـدي شـ  اند. اما در شعر معاصر شاعران بیشتري بررسی شده. عبدالملکی
اخوانثالث، نیما، مهديین موضوع در شعر هشت شاعر معاصر: به بررسی ا» روانشناسی درد 

کدکنی و سیاوش کسـرایی  اب سپهري، شفیعیپور، فریدون مشیري، سهریصر امیننادرپور، ق
اي به جز این مـوارد مقالـه  بیان کرده است. ی جداگانه ر مقاالتدنیز پرداخته و این مطالب را

از کبري روشـنفکر و  » بررسی تطبیقی نوستالژي در شعر شفیعی و عبدالوهاب بیاتی« با عنوان
غـمِ « باد نیز در مقالۀ خـود بـا عنـوان    آشده است. یوسف عالی عباسی نوشته سجاد اسماعیل

ژي، نوسـتال « :مقـاالتی چـون  همچنـین  به این موضوع پرداخته اسـت.  » غربت در شعر معاصر
از احمـد رضــایی  » هــاي نخسـتین پـس از جنــگ   دلتنگـی و حسـرت عارفانــه در شـعر سـال    

از بـرات  »شـاعران رمانتیـک  از غم و حسرت شـاعران کالسـیک تـا نوسـتالژي     « جمکرانی،
بهـار و  االشـعر طبیقی نوستالژي سیاسی در شعر ملکبررسی ت« محمدي و سمیه عباس زاده، 

تطبیـق نوسـتالژي در اندیشـۀ    « از وحید سبزیان پور و پیمان صالحی، »جمیل صدقی زهاوي
و پـور قیصـر امـین  « ، گروين، حسن مجیدي و سـکینه صـارمی  از مهدي ممتح»جبران و نیما

بررسی نوستالژي در شعر حمیـد  « ، نژادزاده و عباس باقیناصر علیاز»رویکرد نوستالژیک
هـم پایان نامـه دو موضوع اختصاص دارند. به ایناز نجمه نظري و فاطمه کولیوند، » مصدق

خانم معصومه خدادادي مهاباد در دانشـگاه تربیـت   در این موضوع وجود دارد؛ یکی توسط 
بررسـی  «دیگري با عنوان، و »بررسی دلتنگی در آثار شش شاعر زن معاصر«عنوانمدرس با 

از خـانم مرضـیه حسـینی رکـن آبـادي در      » ژي و دلتنگی عارفانه در اشعار دهه هفتادنوستال
.نوشته شده استدانشگاه قم

نوستالژي از نظر لغت 
بازگشـت بـه خانـه    بـه معنـی  nostaیونـانی جزءاز دوnostalgiaنوستالژية فرانسويواژ

به معنی درد تشکیل شده است، که در ابتدا براي سـربازانی کـه از وطـن خـود دور     algiaو
کار رفته اسـت. ایـن واژه در   بودند و آرزوي بازگشت به سرزمین مادري خود را داشتند، به 

. 2. حسرت، حسـرت گذشـته، یـاد گذشـته، دلتنگـی      1« اي چونعانیمدرهاي لغت فرهنگ
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ت .حسـر 1« ) و1115: 1390حـق شـناس،   »(غربت، غربت زدگی، هواي وطـن، غریبـی  غمِ
(حیـیم،  »دلتنگـی بـراي مـیهن   « ) و622: 1375(باطنی، »غربت. احساس غربت، غم2ِگذشته 

ي شـاد  وقتـی کسـی بـه دوره یـا رویـدادها     ،احساس غم آمیختـه بـا شـادي   « ) و659: 1390
: 1386(مشـیري،  »ته، حسـرت ایـام گذشـته   کند. یـاد گذشـ  گذشته در زندگی خود فکر می

) آمده است. 2267
نوستالژي از نظر اصطالح

نخستین بار این اصطالح در علم پزشکی مطرح و از آن جا وارد علـم روانشناسـی گردیـد و    
ون ادبـی را  بسـیاري از متـ  ۀو توانست درون مایقدم گذاشتبعدها به عرصۀ ادبیات و فلسفه 

شـود  اي از نگارش اطـالق مـی  شیوههاي ادبی بهدر بررسینوستالژی« .به خود اختصاص دهد
اي را کـه در نظـر دارد یـا    ر سروده یا نوشتۀ خویش گذشتهکه بر پایۀ آن شاعر یا نویسنده د

انوشـه،  » (کنـد آمیزانه و درد آلود ترسیم مـی حسرت ،سرزمینی که یادهایش را در دل دارد
ت که در شاعر یـا نویسـنده   رفتاري ناخودآگاه اس« توان گفت: نیز میو )1395: 2، ج1376

هاسـت.  طبیعی و غریزي کـه در میـان انسـان   شود. احساس عمومی،مییکند و متجلّبروز می
دچـار نـوعی حالـت غـم و     ،کند و با مرور آنفرد در ذهن خود به گذشته رجوع میهرگاه 

اندوه توأم با نوعی حالت لذت سکرآور شود، دچار نوستالژي شده که در زبـان فارسـی آن   
الهـوتی در  ). 34: 1385( شـریفیان،  » انـد غم غربت و حسرت گذشته تعبیر کـرده را غالباً به 

عنصـر  بهترین تعریف را از نوستالژي بیان کرده است کـه دو » یتیمان جنگ جهانگیر « شعر 
، به زیبـایی در آن قابـل   »تجسم و به یاد آوردن « و » آه و افسوس « بیان چنین سخنانی یعنی 

رویت است:
شیر گرمی که در آن قوطی کنسرو سیاه  /  به من آن روز خوراندید و تبسم « 

کردید
»تان باز تجسم کردید وقت تحریر همین قصه به یاد آمدم ... آه، /  پیش چشمم همه

)218: 1358( الهوتی، 

646

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


5

در اشعار شاعران کالسیک ما چون ناصرخسرو، نظامی، خاقانی، موالنا و حتی در ادبیات 
هاي اسطوره و باستانگرایی اخوان معاصر در اشعار شاعرانی چون فروغ فرخزاد و نوستالژي

.شودمیو... این موارد دیده، نیماثالث
موضـوعاتی  جمعی بروز کند. حسرت فردي شاملتواند به صورت فردي یا این حسرت می

یاد دوران کودکی و برباد رفتن عمر، جوانی، پیري و در پی آن مرگو به طـور  است از قبیل:
، خاطرات یک قوم را نیزجمعینوستالژي. کار داردو روح و روان فرد سرچه بالی هر آنکُ

در تـاریخ و فرهنـگ و   شود که با روح و خون یک ملت عجین شده اسـت و ریشـه  میشامل
اساطیر آن قوم دارد.  

نقش در به وجود آمدن آناندوه ناشی از نوستالژي صرفاً عاطفی نیست و جنبۀ عقلی نیز
ر بسزایی دارد. از آن جا که نوستالژي و حسرت گذشته با نوعی غم و احساس اندوه و تحس

بند احساس و خیال يتر پابیشها چرا که رمانتیک؛یابدمیدبا رمانتیک پیون،همراه است
-ها داراي برنامهدانند. رمانتیسمها که عقل را اساس شعر میبر خالف کالسیک،اندپردازي

. گریز 4. هیجان و احساسات 3. شخصیت2. آزادي1: ی چونویژه هستند که شامل اصولاي
- می)87–91: 1، ج1366( سید حسینی، . افسون سخن6. کشف و شهود 5و سیاحت

. یابدکه با نوستالژي ارتباط میشود
. 1تـوان ایـن مـوارد را نـام بـرد:      مـی ،انـد که براي کالم نوستالژیک بر شمردههایی از مؤلفه

. یـاد  4. بیان خـاطرات همـراه بـا افسـوس و حسـرت      3. بازگشت به وطن و زادگاه2نگیدلت
. پنـاه  7تان گرایـی )  ( باس. آرکائیسم 6. اسطوره پردازي 5کی کردن حسرت بار دوران کود

).3: 1387( عالی عباس آباد، شهر بردن به آرمان

الهوتینوستالژي در اشعار 
مالحظه کردیم کـه دو عنصـر اصـلی بیـانِ    ،بر اساس آنچه که در تعریف نوستالژي گذشت

گذر آن روزگاراناست کـه گـاه   د آور گذشته به همراه غم و اندوه ِدرنوستالژیک، افسوسِ
از ایـن رو بـا توجـه بـه     اسـت.  همـراه وقـایع و اتفاقـات گذشـته   خوش از یادکردبا لبخندي 

زندگی پـر فـراز و نشـیب ابوالقاسـم الهـوتی و جایگـاه ادبـی او کـه از پیشـگامان شـعر نـو            
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شود از یک سو و جایگاه نوستالژي و غم غربت در اشعار او و بازتاب گسـتردة  محسوب می
-به دیوان او هویتی ویـژه بخشـیده و یکـی از ویژگـی    این موضوع در اشعار او به طوري که

ایـن شـاعر  آنیم تا موضوع غم غربتهاي سبکی شعر او شده از سوي دیگر، در این مقاله بر
واکاوي و تحلیل کنیم.هاي گوناگون فردي و جمعی را از جنبه

فردي:غربتالف . غمِ
اوازدوريوغناییمعشوقحسرت.1

شود، غم دوري از یار است. اي که در اشعار الهوتی یافت میبیشترین نوستالژي فردي
وفایی و تنها ظلم و ستیز و بی» در پرده هست هنوز « غنایی یاري که همانند معاشیق سبک

کاري جز اذیت و آزار رنجد و میخود او آشکار است. یاري که با اندك غباري در دامان
عاشق ندارد:

/  چرا قهري از من بالیت به جانم ؟بت نازنینم، مه مهربانم« 
» عزیزم چه کردم که رنجیدي از من؟ /  بگو تا گناه خودم را بدانم 

)58: 1358الهوتی، ( 
« یار هستیم و نیز در اشعار وري از شاهد این غم د)46( »گیرم دل از مهرت نمی« در شعر 

-مینالۀ الهوتی را از ایام هجران، )901( »خطرِ عشق « و )46ـ 47( »هست؟ نیست ! 
ما شاهد رد المطلع او هستیم که در واقع تالش او » نرگسِ جادو « توانیم ببینیم. در غزل

است و باعث براي جستن معشوق است. معشوقی که بدون هیچ علتی الهوتی را رها کرده 
خروج جان او به عالم الهوت شده است:

کی باشد و کی روي تو را باز ببینم؟ / گلزار سر کوي تو را باز ببینم ...  « 
» دور از تو جهان در نظرم رنگ ندارد / کی باشد و کی روي تو را باز ببینم؟ 

)48ـ 49( همان: 
چنـین آرزوي  در ردیف، اشاره بـه دیـداري در گذشـته دارد کـه الهـوتی      » باز « تکرار قید 

دهد. ایـن حـس و عاطفـه و تـالش بـراي یـافتن یـار در حالـت         میدیدن دوبارة آن را سر    
:رسد. وقتیاي نمیبیداري به نتیجه
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» طالع تاریک من آن گونه درخشان یت /  شدوه وه چه شبی بود که از دیدن رو« 
)43( همان: 

تـوان العالجـی او را در ایـن    آید، به خوبی مـی شود و یار به نزد او نمیاز زبان او جاري می
-مـی ندارد، لذا ره به سوي عالم رویا ايبیداري نتیجهمورد دید. حسرت وصالِ یار در عالم 

کشاند تا شاید، شاهد آرزو به وقوع بپیوندد:
اب تو را دیدمام تابید مهتاز پنجرهابم برد، در خواب ترا دیدم  /  با یاد تو خو« 
» /از درد فشاندم اشگ در آب ترا دیدم دان مژه بگشودم بگریختی از چشممشا

)162( همان: 
این بروز احساسات و عواطف و گریز و سیاحت او که از طریق رویا صورت گرفتـه اسـت،   

آزردگـی از محـیط و   « منظـور از گریـز و سـیاحت    زنـد.  ها پیوند مـی الهوتی را به رمانتیک
سفر تـاریخی یـا جغرافیـایی،    ه سوي فضاها یا زمانهاي دیگر، دعوت به موجود و فرار بزمانِ

.)1:92، ج1366سید حسینی، »(سفرواقعی یا بر روي بالهاي خیاالست
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کودکیدورانوعمررفتنبرباد.2
شود،بر بـاد رفـتن عمـر و یـاد خـوش      دیده میدیگري که در اشعار الهوتینوستالژي فردي

شاعر، دایرة کمتري نسبت به دیگـر مـوارد دارد. الهـوتی در    این حسِ دوران کودکی است.
بروز منِ فردي چندان قوي نیست و عاطفه و روح او بیشتر با اجتماع در پیوند اسـت. از ایـن   

ها به بیـداري مـردم داده اسـت. ایـن     روست که همۀ هوش و حواس خود را در تمامی زمینه
ها نیز تعلـق دارد. بـا مـروري    دمان دیگر سرزمینحس بیداري او نه تنها به ایرانیان، بلکهبه مر

توان فهمید که تالش او مانند بسـیاري از اشـعار شـاعران دورة    بر اشعار الهوتی به خوبی می
گویـا  ... تنهـا متوجـه ایـران نیسـت.     مشروطه چون ایرج میرزا، میرزادة عشقی، نسیم شمال و

این حس او عالوه بر ایران، دیگـر  مهاجرت و خروج طوالنی او از ایران باعث شده است تا
کسـتان، روسـیه، کـره کـه     هایی چون تاجیکسـتان، ازب ها را نیز در بر بگیرد. سرزمینسرزمین

هـا اختصـاص دارد.   و ... بدان» به خلق التیش « ، »به خلق کره « ، »ازبکستان « اشعاري چون 
نـه کـه موالنـا در نجـات     شود. همانگوتوان گفت الهوتی موالناوار میمیاز این روست که 

کنـد و  کوشد، الهوتی نیـز نجـات وطـن را از نظـر مـادي دنبـال مـی       انسان از نظر معنوي می
-مـی هایی آنها از بنـد و زنجیـر را طلـب    بخشیدن عزّت، آزادي، تالش براي احیاء مردم و ر

کند. در من فردي و حسرت و غـم فـردي، الهـوتی بـه شـدت ضـعیف اسـت. او در مـوارد         
از عمر خود نالیده است که چگونه در راه مبارزه تباه شد:اندکی 

» تیغ و آتش و خون بد زمان من در جبهۀ مبارزه عمرم تمام شد / دوران« 
)97: ( همان

شعر نیز کند و در این از آن عبور میباري هم از دوران کودکی خود یاد و به سرعت
دهد تا حسرت و اندوه سپري شدن عمر:میآرزوي درونی خود را بروز 

» رفت آن روزهاي کودکی چون باد / رفت اما هرگز نرود از یاد « 
. )493( همان: 

عزیزانیاد.3
از نوسـتالژي فـردي دانسـت کـه شـاعر در آن از عزیـزان و       دیگرتوان نمودياین را هم می

کند. جالب است با این که الهوتی تقریباً بیش از نیمی از عمـر خـود را   خانوادة خود یاد می
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اي دربـارة آنهـا از خـود بـروز     در فراق آنان سپري کرده است، چندان غم غربت و دلتنگـی 
اي از بـرادر،  ) نامـه 1956(مسـکو  » به برادرِ عزیزم، عبدالحسین الهامی « . در شعر نداده است

شود، به طوري که با خط برادر عشق آورد و باعث آزردگی خیال او میدل او را به رنج می
کند:بازي می

خطت جانا براي من ظفر شد  /  به کام خشک و تلخم نیشکر شد« 
ب تارم ز نور آن سحر شدصفاي دل، دواي دردسر شد /  ش

»ش /  خمش، آهسته با آواز خواندمش...زدم بوسه نمودم باز خواندم
)494ـ 495همان:  (

« ن بـه پـدر خـود دیـد کـه چگونـه او را       تواهم، گویا حس او را می» الهام و عصا « در شعر 
خطاب کرده است:»فرشتۀ رعنا

وید در هر سو ددیدم الهام شاعري دیروز / در به در می« 
» اي تو؟ بگو ... گفتمش اي فرشتۀ رعنا / از چه آواره گشته

.)165( همان: 
دارد کـه  ، داستانی را از زبـان فرزنـد بـه مـادر بیـان مـی      »بیرق « هم چنین در بخش اولِ شعر

نشانگر دل تنگی او به مادر است که در چنین قالبی سروده شده است:
تر از جسم و جانز من بشنو اي مادر مهربان /به چشمم گرامی« 

مرا /  در مهر بر رخ گشادي مرااز آن دم که شیرانه زادي 
» دراز / که من خوش بخوابم، در آغوش ناز... تو بیدار ماندي شبان 

)285( همان: 
گیـرد. هـر   توان گفت یاد عزیزانِ الهوتی، بخش اندکی از شعر او را در بر مـی از این رو می

از نظـر فـردي ضـعیف اسـت و اگـر هـم       چه قدر او در بیان حسرت بار جمعی موفق اسـت،  
مواردي دارد، در آن نگاه سطحی حاکم است.

جمعی:غربتب. غمِ
وطنازدوريغموحسرت.1
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بـدون هـیچ   ،الهـوتی را در اشـعار او نـام ببـریم    جمعـی تـرین نوسـتالژي  اگر بخـواهیم مهـم  
بیتدوري از وطن است. غمدرد وتردیدي
الهوتی غم دوري از دیار خود / در این دنیا ندارد جانِیر از دردجان دوست غه ب« 

)65:( همان»دیگر
. گویـا در اولـین مهـاجرت و خـروج     ، گویاي این مطلـب اسـت  که در استانبول سروده شده

چـه  « . در شـعر  به وجود آمده استاز دوري وطن او شترین غمیب،استانبولالهوتیبهاجباري 
:آوردو غربت خود سخن به میان میدستی و بیمارياو از هجر و تهی »؟توان کرد
»دامان چه توان کرد؟ه با هجر و تهی دستی و بیماري و غربت / جز ریختن اشک ب« 

)76همان:(
هـا و  سـامانی نی که در آن روزگار بسـیاري از ناب . ایرا1دانددل خود میتر از وایران را خراب

، بیگانگـان را  دیده است. الهـوتی در بسـیاري از اشـعار خـود    ها را در خود میظلم و تجاوز
گوید:خطاب به آنها می»ت نامهربانب« نامد. در شعر میصیاد 

»اما مسوزان آشیانم را ،بکنر و بالمنیم جانم را / پن مرنجانایا صیاد شرمی کُ« 
)61همان: (

خورد:خواند و از تنهایی خود حسرت میمینج قفس و استانبول را کُ
،اي صبا از حال زارم/ خبر کن ردمم،لستان سوختمقفس دور از گُنجِدر این کُ«

)61همان: (»باغبانم را
دانـد و  انسان را شایستۀ هـم دردي خـود نمـی   این شدت غم و اندوه او به حدي است که او 

گشاید:مید، نزنمیکه پیوسته سخن از معشوقايآوارهو بلبلزبان با پروانۀ عاشق
»داند کاواره شد از النه میداند / غمم را بلبلی فقط سوز دلم را در جهان پروانه می« 

)60همان:(
از طـرف رضـا خـان    یـاران او همۀ بعد از قیام تبریز و گریختن الهوتی و دوستانش از ایران، 

او بدین موضوع »کاروانآتشِ«. در شعر»به جز من« شدند و به کشور بازگشتند بخشوده 
خورده است:يبسیارحسرت از این که نتوانسته به کشور بازگردد،اشاره کرده و
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ام از یار و از دیار، بار / جز من که دور ماندهبستند همرهان سوي یار و دیار« 
غیر ناره جاي نماند به از کاروان باند /در آتشم ز فرقت یاران که گفته

خدایت نگاهدارروي برو کهي / خوش میاگرفتهاي کاروان که بار دل و جان
راه وطن بگیر که این منزل غریب / آب و هواي آن نبود بر تو سازگار

،ل بارهند وصاه اي بلبالن عاشق و اي طوطیان مست / آنجا که یافتید ب
»یان / نامی برید از من دلخون داغدار آشم کردهیادي کنید از من گُ

)69همان:(
و ایرانـی  ایراندر راه نجات ،سرایدر از عشق به وطن دارد و هر چه میسرشایجان،الهوتی

نگ و ستیز است. تمام توجـه او بیـدار کـردن    است. تمام سخن او صلح و دوري جهان از ج
سـرودن چنـین   منجـر بـه  انـد و  شـده مـی مردم است. مردمی که گاه باعث نارضـایتی او هـم  

اشعاري:
ایرانیان تا چند اسیر ذلتید آخر؟ایا ایرانیان تا کی دچار غفلتید آخر؟ / ایا « 
شما هم ملتید آخر ،سشان باشد/تالشی، غیرتی، حسیثمر از ح،هاي هر ملتترقی

)451همان:(
تنها به اشعاري که در اسـتانبول  ،کنداحساس غم میکه الهوتی از فراق آناین عشق به وطن

بـه یـاد   ... هـم  بلکه او در بادکوبـه، پـاریس، مسـکو و    ،گرددنمیمنحصر استشدهسروده
:قابل درك استبادکوبه ضایتی او از قفسِنار»ناراضی« ایران است. در شعر 

ر هم باز راضی بال و پ،نج قفس/ ریخت از تنجسمم اي صیاد پوسید اندرین کُ« 
)907همان:( »نیستی؟

گرفتـار کـردن او   از کشور و اعتراض او را نسبت به افرادي که باعث خروج در همین شعر،
ه او بـراي اشـعار خـود انتخـاب     بسیاري از عناوینی کتوان دید. میاند، را بلیۀ هجران شدهبه

کعبـۀ  « ، )44( »اي میهن« :س بودن ایران است مانندحاکی از غم و دوري او و مقد،کرده
اسـت کـه علنـاً    » سر و سامان« . در شعر )151( »بازگشت به وطن« ، )451ـ 453( »ایران

را بـه  دانـد و خـود  و در پاریس خـود را غمگـین مـی   کند از وطن به خوبی و خوشی یاد می
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-طن است که نغمه و چهچهه را سـر مـی  ورويِلِکند که تنها با گُبلبلی دهان بسته مانند می
دهد:

من که پیمان من آنجاست / هوش سرم و نور دو چشمانِ،نم یاداز خانه کُ« 
آنجاست 

که جانان من آنجاست ...،جان با همه شیرینی و محبوبیش اینجا / بر تن بودم بار
پل رویش / یک بسته دهان بلبلم الحان من آنجاست د چمن از چهچهم و بی گُر ب«

)53ـ 54همان: (
) با مطلع:44( همان: »اي میهن« در شعر 

تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن اي میهن / بود لبریز از عشقت وجودم، میهن اي « 
»میهن 

اشعار از دیگر » ایران من« همچنین مخمس . هستیمزیباترین نوستالژي یاد وطنشاهدنیز
زند رستی و ایران دوستی در آن موج میخونِ وطن پغم بار وطنی الهوتی است که 

کشور هر چند الهوتی بیشتر عمر خود را در خارج از ). 427: 1390کدکنی،(شفیعی
و آنها سرودهآن دیار انها و مردمعاري هم در طرفداري از آن سرزمینو حتی اشگذرانده 

ستالین را بر ایران اشهر ،ایناما با وجود،را هم به انقالب و پایداري فرا خوانده است
یدر تمام،دوري از وطن. این غم و اندوه 2انددنمینهد و آن را گور سردي بیشترجیح نمی

توان این حس را در نمود دارد. حتی میشاري از غزلیاتدر بسیوجاري استصفحۀ دل او 
داند که منجر به فراري از بیگانگانی میی در اشعارش را الهوت. این غم 3رباعیات او نیز دید

ر اشعار او به اشاراتی برخورد اما گاهی د.شدن او گشتند و غم غربت را در دل او نشاندند
ت شکالو از اینکه از کشور گریخته و در برابر مداندمیمر خود را علت این اکنیم که می

و با زبانی » پایا « توان در شعر کند. چنین بیانی را میمیایستادگی نکرده است، مالمت 
تمثیلی مالحظه کرد:

»ل و در النه دهد جان بندة آن بلبل مستم / که جدائی نکند از گُ،گر خزان حمله کند« 
)96همان: (
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در ایـن مـورد دانسـت کـه در بیشـتر      ،توان بارزترین حس الهـوتی و غـم او را  میاز این رو 
خواهـد کـه از   دهـد و از او مـی  وطن بـروز مـی  مادرِاشعار او نمایان است. او این حس را به

:فدایی خود یاد کند
بهر جانبازي به راهت بیقراري اي مادر که دل /،یادي از این بنده کن اي میهن« 

)124: همان»(کندمی
،زمانی ارزش دارد کـه صـیاد در گلشـن ایـران نباشـد. الهـوتی      ،این وطن و بازگشت به آن

اشرافی باشد. ایرانی کـه زن و مـرد آن یکسـان    پسنددکه خالی از هرگونه حسِمیرا یایران
د. لذا آرزوي او این گونه است:خور برابر باشنت و کارگر و زارع با اربابان مفتباشد و رعی
ن ما که کنون النۀ زاغ و زغن اي خوش آندم که شود خانۀ آزادي و بخت / گلش« 

.)155همان: (» است 
مسلمینواسالمرفتنبینازحسرت.2

علی سپانلو براي الهوتی دو مرحلۀ شعري قائل اسـت. مرحلـۀ شـکوفایی کـه از سـال      د محم
شـود. مرحلـۀ دوم مرحلـۀ    نمایان است و بیشتر منحصر به غزلیات او مـی 1925تا 1918هاي 

اعراف یا برزخی یا همان دورة تغییر و تبدل و معتقد اسـت شـاعر در ایـن مـدت بـه تـدریج       
). 10ـ 14: 1376( ســپانلو، دهــد ن را از دســت مــیهــاي فــردي و فرهنگــی دیــریخصــلت

بسـیاري از اشـعار   ،الهـوتی زنـدگی سـیر گـذر و تحـوالت   سکهبر اسانگارندگان بر آنند 
سـروده  و زنـدگی در کنـار او  پـدر فانی او در دوران کودکی و در زمان حیات مذهبی و عر

دورة پـیش از تـرك ایـران    این گونه اشعار مربوط به یوسفی معتقدند غالمحسین شده است.
الهــامیِ،پــدر الهــوتیســخنی کــامالً درســت اســت. وایــن،) 471: 1369یوســفی، ( اســت 

تماماً به ایـن موضـوع  » فردوس باغِ« کرمانشاهی از شاعران مدیحه گوي ائمه اطهار است و 
مدتی را در حوزة علمیه و بعد در حلقۀ دراویش ،الهوتی هم در اوایل عمراختصاص دارد.

و رفـتن او بـه خـارج از    سپري کرده است. بعد از آمدن الهوتی به تهران براي ادامه تحصیل
هد و گاه اعتراضـات بـه حـدي    درخ میاور ین در روحیه و تفکّلی بنیادتحواست که کشور

کند:گیرد که جنبۀ الحاد هم پیدا میشدت می
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زندگی در ،بندگی در کار نیست / بندگی گر شرط باشد،ر آیدسزندگی آخر« 
.)54: 1358الهوتی، (»کار نیست 

که جالب اسـت. او از خود بروز دادهاي از، نوستالژيبه هر حال الهوتی در دوران نوجوانی
کنـد تـا راه نجـاتی از پیـامبر گرامـی      ناراحـت اسـت و تـالش مـی    ،سالم و دینباد رفتن ابه

:طلب کنداسالم(ص) 
 »ار، مبتالر و ببین / اسالم را به ملجاء کفّیا مصطفی ز قبر برآور س

»ار متحد / اسالمیان ز غفلت از یکدگر جدا در محو مسلمین شده کفّ
)775همان:(

در دل او و مسـلمین بین رفـتن اسـالم  ازغماین حسر کرمانشاه،ددر زمان زندانی بودن او 
دست بـه دامـان   و این بار، کندکوشش میراي نجات وطن اسالمی و به، از این ردزموج می

شود:خود می(عج)امام زمان
رده بیرون آي و درد ما یزدان / بس است از پاي حجت،ایا شاهنشه عصر و زمان« 

دوا بنما
»دست اجانب را جدا بنما ،دینببین اسالم را تنها و بر ما کفر مستولی / تو از دامانِ

)777همان:(
فـاوت اسـت و در واقـع   شـود کـه مت  هم در اشـعار او دیـده مـی   ار دیگريآرزوي حسرت ب

از عالقـۀ بسـیار   کهشودمیکودکی اودر دوران الهوتیمذهبینی و ورداعتقاداز برخاسته
:کندحکایت میبه زیارت امام حسین(ع) در کربال او نسبت 

در زمان کودکی خواب و خیالی داشتم « 
ماللی داشتم،شور عشقت بر سر و در دل

بشکسته بالی داشتم ،پروانه سان،پر زنان
هر ماه و سالی داشتم،آرزوي تربتت

)746همان: (»دست من و دامان تو ،خواستم از جان ترا
بدانیم. این حس اسالم گرایـی  ي دیگر او هال از حسدقیقاً باید قب،این مرحله از حس او را

ــزفــظ اســالم در ادوار گذشــته  و دغدغــۀ ح ــینی ــده م ــان صــاحب  دی شــود کــه گــاه از زب
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:1383( رازي، و گاه از زبـان نجـم رازي در مرصـاد العبـاد    )4ـ5: 1366منور، (التوحیداسرار
گردد. آن جاري می)60: 1، ج1382( تاریخ جهانگشا، و گاه از زبان عطاملک جوینی)207

ده کـه  نها بروز کرها زمانی از آاین حساین است که همۀ،چه در این موارد مشترك است
دسـت  داشـته اسـت،  خاك وطن یعنی ایران که روحیۀ اسالم گرایی در آن وجود ه دشمن ب
گیـرد، اسـالم نیـز در معـرض     این وطن در معـرض دشـمنان قـرار مـی    کند. وقتیمیدرازي 
-میظهور این شاعران و نویسندگانن در کالمخورداز این رو غم این حس را ،افتدخطرمی

.یابد
یهاي انسانبین رفتن ارزشاز غم.3

کند که جامعه دچار نوعی اضطراب و آشفتگی باشد. ما شاهدیم کـه  این غم زمانی بروز می
شـدند،  شـته  کُانهاو انسـ خـراب وقتی ایران در معرض حملۀ قوم تتار قرار گرفـت و شـهرها  

این وضعیت راجوینیعطاملکهاي انسانی هم از بین رفت و باعث شد تابسیاري از ارزش
، مهربـانی ، وفـا ، فضـل از باد رفتن علم، و) 5: 1، ج1382تاریخ جهانگشا، (به تصویر بکشد

-مـی هـا  سامانیفاشیستان را علت اصلی تمامی ناب. الهوتی بباردحسرتاشکو غیرهمروت
مایۀ عمـدة آثـار او را تشـکیل    ،بعد از حملۀ هیتلر به روسیهاین اندیشه و ایدئولوژي کهداند
ن، دلیـر مـردان،  رد، علم، هنر، تمـد خحسرتی از و)497: 3، ج 1387دهد ( آرین پور، می

:شودشامل میراجنگ جو و غیره کار، آبادي، صلح، صنعت و عرفان، زنان و دخترانِ
 »خآبروسترنگ و بوست / خردمند گمنام و بیلک بیرد اندر آن م

ر موزه است / هنرمند در حال دریوزه استشهر پ،هنرزعلم و 
افتاده پست،فاشیسمپا و دست / ز شمشیرِن چو آهوي بیتمد

»لب ز این بال، جان خلق ه خلق /  رسیده بدلیرانِ،زندانه نشسته ب
)1358:339هوتی، ال(

گوید:است که می»ازبکستان« و در شعر 
ام...و دل باختهبه هنرهاي فراوان تام / به دلیران تو دل باخته!ازبکستان«

»يا/ النۀ بلبل آزاد غزلخوان شدهياتو کنون مملکت صنعت و عرفان شده
.)506همان: (
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کهـن  او بـه دنبـال ایـرانِ   کـه تـوان دیـد  مینیزبه خوبی )497(»بانگ ایران کهن « در شعر 
حـال آن کـه   ،دشوها به خوبی یافت میگونه ارزشیعنی در ایران کهن است که این .است

هم ریخته است.ه اوضاع بوطه، در ایران جدید یعنی ایران دورة مشر
رجستجوي آرمانشه.4

ل یم که فردي فرانسوي از زیبایی و سرافرازي پـاریس و بـرج ایفـ   شاهد» شهر من « در شعر 
:خیال خود غرق شده استر دریايِگوید. در این زمان الهوتی دمین سخ

اي اینسان غریق؟اي رفیق / در چه دریا گشته:ن گفتشخص پاریسی به م« 
ر تاریخ و آثار هنردر بحر یک شهر دگر / شهر پ:گفتمش

در دهر نیستر نوري چو آنساحت آن خردتر زین شهر نیست / شهر پ ،
او خودش اندر دل من جا گرفتام غرق اي شگفت / من در آن گردیده

»ندارد بهر آن  در دلی جا گیرد آن شهر کالن / حجم دل تنگی
)503همان:(

-مـی ري اسـت کـه همـه در ذهـن و خیـال خـود       این دقیقاً همان بهشت گمشده یا آرمانشـه 
خـارج از ذهـن   اي ترسـیم کـرد کـه بـا    توان مدینـۀ فاضـالنه  میپرورانند. در خیال است که 

افتد که بحران بـه اوج خـود رسـیده باشـد.     می. این ترسیمِ خیالی، زمانی اتفاق متفاوت است
دهـد. وقتـی دلتنگـی از    مـی شـهر رخ نشـان   وقتی دیگر امیدي براي تحول نباشـد، ایـن آرمان  

کنـد و در آن، همـۀ آن   خود جهـانی دیگـر خلـق مـی    فضایی به وجود آید، آدمی در خیالِ
سازد که در آن، جـز آبـادانی و سـالمتی    کند و آرمانشهري میي واقعی را آباد میهاخرابی

اي اســت کــه در آن بــه یکــی از آرزوهــاي بشــر، دســت یــافتن بــه جامعــه« چیــزي نیســت. 
رستگاري خویش تحقق بخشد. تصور آرمان شهر همیشه معطوف به آینده نیست. اگر شاعر 

گـردد و گـاه بـراي فـرار از     ه گذشـته بـاز مـی   از وضع موجود ناراضی باشـد، در مـواردي بـ   
صـادقی  » ( برد و در جست و جوي آرمان شهر خویش اسـت  وضعیت حال به آینده پناه می

تواند صرفاً خیالی باشد و متعلّق بـه عـالم   ). این شهر آرمانی، گاه می193: 1393و دیگران ، 
اَحسن است، شکل بگیرد. سـراي  تواند بر مبناي الگویی که در جایگاه نظامماوراء و گاه می
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آن را اظهـار کـرده   » سفر فرنگسـتان  « شوراست که در بخش سوم شعر ، ملکامید الهوتی
است:

آن سراي امید / که کس روي نومیدي آنجا ندید ،یاد آمدمه ب« 
...مادران دلیر،نظیر / همان شیر زنآن کشور بی،یاد آمده ب

»که من صاحب علم و دارائیم / مجاور در اقلیم شورائیم 
.)333ـ 334: 1358الهوتی، (

ابازگشت به سوي خدآرزوياندوه هبوط و غربت دنیا و.5
« و »جـام بـال   « ،»شـهر جنـون   « ،»مکتب عشـق  « اشعاربراي درك بهتر این غم، کافی است

را باز خوانی کنیم:»  فانوس تن 
:»مکتب عشق« 

 »ب یاران وطن،کی برود از یادم؟ منکه در عالم الهوت بود بنیادم / ح
؟ بال افتادمکه در این دامِ،آمد شدنم با ملکوت و جبروت /تا چه کردم،بود

ق تو، از مادر عصمت زادم ه با عشخود آلودة زشتی نکنم / منکدامن پاك
»جهان آزادم اي خوش آن روز که بینم به حرمخانۀ جان / قید بشکسته و از دامِ

.)839ـ 840همان: (
:»شهر جنون« 

ام شاهباز المکان پرد از قدسی النهام /ن بینی در این ویرانهامن نه جغدم کآشی« 
ام مخزن اسرار غیبم کاندرین ویرانهدر بحر الیزالم تو مپندارم خزف /

ام ، جا داد در این ویرانهدر فضاي گلشن الهوت منزل داشتم/ ترك اوالي پدر
امگانهام کز خویشتن بیاي نوشیدهوحدتم / بادهباغِمیخوارانِر مستسساقیِ

»ام ...حت را  چند گاهی با تو هم کاشانهدورم از اقلیم جان / مصلحالیا ز آالیش تن 
همان: (

842(.
:»جام بال« 
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 »ما را مکان در عرش بز ترك اوالي پدر، خرگه درین د/اد، بال ملکمان فرش ب
.)863همان: »(زدیم پستی 

:»فانوس تن« 
وطی شکر سخن دارم طجانم، اندر این فانوس تن / در قفس چون من فروغ شمعِ« 

وطن
م پیرهنبدر،خاکیجان پاکم، تا سر آهنگ سپاه دل شوم / عاقبت بر این تنِ

ها سوي شهر جان برم /از خدایم، بار دیگر زي خدا خواهم شدن آمدم تا کاروان
...با پدر چون آمدم از منزل اصلی برون / عاقم ار راجع نگردم سوي اصل خویشتن

د که الهوتیم خوانَ،چیزي غیر عشق / نی ز ناسوتم،در سراپاي وجودم نیست
.)867ـ 868همان: (»ذوالمنن

خوبی اندوه هبوط آدمی را دید. اندوهی کـه گرفتـار کـردن    توان بهدر تمامی این اشعار می
کنـد  خواند و تالش مـی پدر میاواليِه الهوتی آن را تركآدمیان نتیجۀ اوست. اندوهی ک

تا با رهایی از تن و جسم از این ویرانۀ دنیا، به فضاي گلشن الهوت پـاي بگـذارد. تـالش او    
« این عمـل  قدم به بحر الیزال بگذارد.،به گناهاین است که بدون آلوده شدن،در این اندوه

بـرده  مـی سعادت، خود انگیختگی و آزادي لذت خاستگاهی از دهد که انسانبه ما نشان می
ي آنچـه  دهـد یعنـی در نتیجـه   میي هبوط از دست است، اما این حالت را متأسفانه در نتیجه

). 58: 1375الیاده، ( » ، باعث گسستگی آسمان و زمین شد اياي اسطورهکه به دنبال حادثه
تمایل به بازیافتن حالت آزادي و سعادت پیش از هبوط، میل بـه از سـر گـرفتن ارتبـاط مـا      « 

بین زمین و آسمان و در یک کلمه از میان بردن تمامی تغییراتی که در سـاختار کیهـان و در   
بیشترین ،)65: ( همان» ، صورت گرفته است گسست نخستیني انسانی بودن از طریقشیوه

را از اسـت کـه گـذر خـود     »فـانوس تـن  « در شعرگیرد. هدف اصلی این اندوه را در بر می
کند.مییادآوري ،ناسوت به الهوت

هب و رسوم گذشتاحسرت شرق و آد.6
با مطلع:»نشان مردي« شعر بخش اولدر
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 »ر شور استچه پ،ر از افسانه و تاریخ و امثال این شرق کهنسال / پ«
)345: 1358( الهوتی، 

ب و ها یعنی آداکند و به بیان یکی از این زیباییهاي شرق یاد میما شاهدیم که او از خوبی
در این شعر است که دلتنگی او را بـراي  پردازد. میو عروسیرسوم گذشته در باب ازدواج

هنجارهـاي آن بـه   توان دید. این دلتنگی قطعاً در زمانی است کـه او از شـرق و یـا   ، میشرق
اما در جامعـۀ  ،تهشگته در جامعۀ سنتی ایران رعایت میهایی که پیوسدور افتاده است.هنجار

داب و رسـوم  چون ازدواج که بـا آ هنجاريرنگی دیگر گرفته است.،ن غرببه ظاهر متمد
نـوعی حـسِ  ،سـراید زمـانی کـه الهـوتی ایـن شـعر را مـی      . شده استمیانجام،خاص خود

زنـد و ایـن حـس بـه     ان در فضاي ذهن و سـینۀ او مـوج مـی   همراه با خوشی آن روزگار،غم
مگـان  کشـاند و آه از نهـاد ه  قدري پاك و صمیمی است که هر کسی را فوراً به آن فضا می

کـه در  نیـز »شـرق  « ر در شـع ،آورد. این شرقی که دلتنگی الهـوتی را بـه دنبـال دارد   بر می
مایان است:بغداد سروده شده،ن

و آن باغ دلکش و چمن دلگشاي شرق...قربان روشنایی و نور و صفاي شرق / « 
...»آن باغ و بلبل و گل و هامون و کوهسار/ در هیچ کشوري نبود، اي فداي شرق! 

.)882:همان(
-می،ي کـه گذشـت  عالوه بـر مـوارد  ،کشداي که الهوتی به تصویر میعروسیمراسمالبته

و اسـت هزدمـوج مـی  ش،ي و آرامـ شاد،گذشتهباشد که در شرقِنیزتواند بیانگر این نکته
امـا در ایـن   .گشـتند که از هفتاد و دو ملـت جمـع مـی   هصمیمیت و محبت وجود داشتچنین 

و رنججاي آن را خبري نیست و غم آن روزهادیگر از شادمانی و خوشی و خرمیروزگار 
حـاد، علـم و   ، اتّبـودن زنهایی چون رشادت، خرسندي، شیر ارزشدر گذشتهگرفته است.

تقابـل بـا حـال    درست در،شود که این گذشتهحمایت کردن، بخشش و... دیده می، پهلوانی
اي اسـت  نوستالژي یاد و حسـرت گذشـته  فتگمیفورست است کهاست. این همان سخن

ت که در تقابل با گذشـته  که با غم و افسوس همراه است و گاه همراه با شکایت و نقدي اس
.)53: 1380( فورست، آیدمیوجوده ب

رفتننزندانحسرت.7

661

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


20

بـه حـدي اسـت کـه گـاه سـخنانی       ،خـود زمانِشدت عالقۀ الهوتی به دوستان و هم رزمانِ
او بـه شـب   بینـیم کـه   مـی »جـواب ظلـم   « شود. در شـعر  میرج از هنجار از زبان او شنیده خا

چنـین بـود. ایـن  کنـد تـا هماننـد آنهـا زنـدانی      آرزو مـی و خوردمینشینی زندانیان حسرت 
چــه در دورة شــود؛هــاي مختلــف شــعري شــنیده مــیدر دورهکمتــر از زبــان افــرادانیســخن

کند تا بـه  میکالسیک و چه در دورة معاصر. در واقع در زندان سرود است که شاعر تالش
در .از زندان خارج شود،م ممدوحرحتواسطۀ بر انگیختنبیان عجز و پشیمانی بپردازد و به

کامالً الهوتی بر عکس اسـت. هـر چنـد او آزاد اسـت امـا بـه علـت وفـاداري از         مورد،این 
، زنـدانی شـدن را   دهنـد یل مـی رنجبران و دوستان خود که یک وحدت و تشکیالت را تشک

کند:میآرزو
ستم زمینگیر استدو،نج محبس شهکُه رنجبري / بجرمه از آن زمان که شنیدم ب« 

»هاي زنجیر است قل مجلسشان دانهبرم حسرت / که نُبه شب نشینی زندانیان
)1358:95الهوتی، (

،گیرد. او معتقد است کـه ایـران  دان او کامالً رنگ و بوي وطنی میاي فضاي زندر دو بیتی
:دیوگاز این رو می.زندانی است،دس در آن جا باشزندانی است که هر ک

 »147همان:»(ایران در دل ماست / امید فتح یاران در دل ماست همیشه یاد(
، در بیـت دیگـر ایـن دوبیتـی چنـین      وطن اسـت و از آن جا که دل او همیشه سرشار از عشقِ

گوید:می
).147همان:»(ماست ز بس یاد آن زندانیانیم / خود آزادیم و زندان در دل« 

حه و تلمیاسطور.8
:« کنـیم توانیم این تلمیحات را مشاهده دارد. در اشعار او ما میدر تلمیحستی قويالهوتی د

/ وامـق  78/ شیرین و کوهکن58/ رستم 56/ آدم و گندم 40لحن داودي، اعجاز مسیحائی
/ 124/ رسـتم، دیـو سـپید و اسـفندیار     123/ ضحاك نو 100/ قارون 89و مجنون و فرهاد 

/ ضـحاك  175/ کـاوة آهنگـر   173/ آهنگر ضحاك بند 167/ یوسف عزیزي 147فرهاد 
/ گیــو، نیــو، ریــو، 281/ زلیخــا 280/ طــور 223ن و فرهــاد / شــیری201مــاردوش و کــاوه 

/ اوالد چنگیـز و هوالکـو   367/ چنگیـز  310/ بهـرام گـرد   284/  بهرام گرد 283کاووس 
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/ آدم و حـوا  408/ آهنگـر و ضـحاك   391/ رومئـو و جولیـت شکسـپیر    381/ رستم 368
/ یوسـف و  478/ حـاتم طـی   462/ کاوه 451/ یوسف 429/ اسکندر، تیمور، چنگیز 429

ــالل  ــاز 736/ یوســف و موســی، آدم و حــوا 732ب ــۀ صــالح 744/ محمــود و ای / 750/ ناق
757/  مجلس پرویـز  756/ لیلی و مجنون 755/ شبلی 755/ عارف بسطام 754وار منصور

/ یعقـوب و یوسـف   772/ مـانی  767/ لیلی و مجنون 758/ موسی و هارون 757/ فریدون 
.»و... 787/ یوسف و مصر 785لحق / منصور و انا ا784/ منصور حالج 781

یري، داسـتانهاي  : اسـاط تـوان دسـته بنـدي کـرد    تلمیحات و اساطیر الهوتی را این گونـه مـی  
میحـات مربـوط بـه اسـاطیر،     ایـن تل بیشـتر  عربـی، رویـدادهاي تـاریخی.   عاشقانه، تلمیحـات 

را به خود اك بیشترین تکرار،ضحاست که گویا در اساطیرهاي پیامبران ها و داستانعاشقانه
اگـر  (ع). حضرت یوسف،لیلی و مجنون و در پیامبران،هاو در عاشقانهاختصاص داده است

علت تکرار این مـوارد را خـواهیم دانسـت.    ،شناسانه بدین موارد دقت کنیمرواندیدگاهاز 
فهمانـد  ، در پوستۀ زیرین زبانی مـی آوردمیی به میان اك ماردوش نامپیوسته او از ضحاگر 

وجود دارد که احتیـاج شـدیدي بـه امثـال     عصر مشروطهاکی دیگر در جامعۀ ایرانکه ضح
هاي فـوق  اساطیر تدوین و تبیین کنندة باورهایند و خاستگاه قدرت،به قول هینلزکاوه دارد.

( هینلـز،  را در بـر دارنـد   موجودیت یک جامعهها نهفته است و توجیه منطقی طبیعت در آن
مـردم اوست که پیوسـته اشعارهاي تفکر دقیقاً در راستاي دیگر بخشاین).62ـ 63: 1383

هـاي  ، ذهنخواند. از این روست که با تلمیحی اساطیريمیرا به انقالب فرا و بی حسردهم
کنـد  واقع تالش مـی دهد و در سوي شور و هیجان انقالبی سوق میایران را بهملتخوابیدة

عاشـقانۀ او هـم از عشـق او    تا روحیۀ امید را در دل آنها بدمد و به مبارزه فرا خوانـد. تلمـیح   
ر کرده اسـت. عشـقی کـه او بـه وطـن      عشقی که سرتاسر جان و دیوان او را پ.شودناشی می

رابطـۀ  نـایی اسـت. او بـه دنبـال زیبـایی لیلـی و یـا       بسیار برتر از پرداختن بـه معشـوق غ  ،دارد
داند و در واقـع بـه دنبـال آن اسـت کـه بـه       میخود لکه آنها را همدرد ب،داستانی آنها نیست

اهداف خود برسد. هر چند در اشعار الهوتی ما شاهد غزلیات فراوانی هسـتیم کـه بـه    وصالِ
د کـه  وجـود دار یندر این غزلیات ساختاري نمـاد اما ،توصیف معشوق غنایی پرداخته است

پردازد که برتر از آن است. وار به بیان عشقی میاو در قالبی غزلاند. غزل بیان شدهدر قالب 
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دل دیوانه« )، 491(»چمن سوخته« )، 51(»به وطنم« )، 63(»کشور ایران« در اشعاري چون 
تـوان دیـد کـه زبـان او     مـی ) و غیـره 199(»اجراي پیمان« )، 119(»آهستهآهسته« )، 102( »

حتـی در برخـی از غزلیـات    لغـزد و  وطن مـی غنایی و گاه در سوي لیلیِیارِگاهی در سمت
بلبل خود الهـوتی اسـت   ،اي بدین نماد بودن اشعار خود کرده است. در غزل اواشاره،خود

چرا ؛کنداز صیاد بیگانگان شکوه میدهد وناله سر می،ایرانوطن و گلشنِکه از فراق گلِ
آورده میبه درد او رادلست که وجود آنهاو کالغ بیگانگان ار از زاغ پ،صحن گلشنکه 

و امیـدوار  آورد به میـانمی سخنوخزان آنوطن مهري معشوقِبی. از این روست که از است
یاسـت کـه الهـوتی در اشـعار خـود از      روطن اسـت. ایـن همـان تفکّ   آزاديِبلِبه خواندن بل

مسائل عاشقانه بروز داده است.
شود. نگاهی گذرا میحضرت یوسف دیده بارهدربسامد فراوانلژیکی جالبی باااندوه نوست

شخصـیت خـود را   فهمانـد کـه الهـوتی    ه را به ما مـی بر زندگی حضرت یوسف(ع) این نکت
هاسـت. یوسـف در   ترین شباهت آنمهم،دیده است. زندانی شدنمیبسیار شبیه به این پیامبر

شـده رت یوسـف  غربت. این شباهت باعث همزاد پنداري او با حضچاه و الهوتی در زندانِ
اسـطوره، تجسـم احساسـات    « اسـت. گشـته وان ایـن تلمـیح   تکـرار فـرا  و در نهایت منجر به 
ها یا اعتـراض بـه امـوري کـه بـراي      اي ناخودآگاه براي تقلیل گرفتاريآدمیان است به گونه

کننـد، آرامشـی بـه آنهـا دسـت      مـی تکرار ادالنه است و چون آن را ایشان نامطلوب و غیر ع
لی تلمیحات الهوتی بیشـتر تلمیحـاتی اسـت کـه    به طور کُ). 5: 1374آموزگار، » ( دهد می
. مظلومان و یا مدافعان.ظالمانی چون اسـکندر،  2. ظالمان 1:شونددستهبندي میدو گروهدر

رسـتم، یوسـف،   ... و مظلومـانی چـون  زلیخـا، لیلـی، اشـکبوس و   اك، چنگیـز،  نمرود، ضح
دو سویۀ مشروطه است. فضـاي  فرهاد، کاوه، خلیل و ... . این عرصۀ تقابلی ناشی از روزگار

هـاي  ادیبـان یکـی از ویژگـی   و جامعۀ ارباب ـ رعیتی است که باعـث شـده تـا     دوگانۀ ایران
ر ایران با زبـان او آغـاز شـده    که دندکارگري بدانخَلق یاادبیات،منحصر به فرد الهوتی را

انـدوه او را از  تـوان مـی ،. با نگـاهی بـر اسـاطیر الهـوتی    )38: 1383کدکنی، شفیعی( است 
دید.وجود داشته است، رستم، گیو، نیو، بهرام، فریدون و...کسانی چونگذشته که در آن

664

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


23

نتیجه گیري:
بار و غم و اندوه گذشته در شـعر  توان گفتدایرة وسعت بیان حسرت با بررسی انجام شده می

اي که اگـر  نویسندگان ادب فارسی بیشتر است؛ به گونههاي بسیاري ازالهوتی از نوستالژي
هاي اصلی الهوتی را، بیان حسرت بار گذشته بدانیم، خالی از وجـه نیسـت.   یکی از مضمون

یاد عزیزان و توان درمواردي چون حسرت دوري از معشوق، نوستالژي فردي الهوتی را می
. هـر  دانسـت بستگان، بر باد رفتن عمر و دوران کودکی و عالقه به زیـارت امـام حسـین (ع)    

چند این موارد در غم باطنیِ شاعر نمود دارد، اما چندان کمیتی در اشعار او ندارد و نشـانگر  
هـوتی  این است که شاعر به این موارد چندان دلبستگی نداشته است؛ به بیانی منِ فردي در ال

چندان برجستگی ندارد. در مقابل نوستالژي جمعی مرتبط با اجتماع، برجسـتگی خاصـی در   
اشعار او دارد. مواردي چون دوري از وطـن و گریـه بـر اوضـاع آن، از بـین رفـتن اسـالم و        

شـرق گذشـته، یـاد اسـاطیر گذشـتۀ ایـران،       هـاي انسـانی، غـمِ   مسلمین، از بـین رفـتن ارزش  
دوه هبوط و غم بازگشت به عالم الهوت و غم زندان نرفتن، حسرت جستجوي آرمانشهر، ان

، یـاد مـادرِ وطـن و گریـه بـر اوضـاع       الهوتیدهند. بیشترین دلتنگیجمعی او را تشکیل می
شدت و حسی که در اشعار الهوتی وجود دارد به علت دوري واقعـی از  . نامناسب آن است

یـرزاده و نسـیم شـمال و ... اسـت. در حسـرت      تر از امثـال م تر و حقیقیوطن، بسیار صمیمی
ترین نوع نوستالژي الهوتی است، شاعر به علت وفاداري زیـادي کـه   زندان نرفتن،که جالب

نسبت به دلیران، مبارزان و دوستان خـود دارد، آرزوي زنـدانی شـدن هماننـد آنهـا را دارد.      
تنه و نابسامانی باشـد کـه   شود که جامعه دچار آشوب و فچنین غم و اندوهی، زمانی بیان می

هاي انسانی چون وفـا،  ایرانِ عصر مشروطه نیز چنین بوده است. غم دیگر،از بین رفتن ارزش
مروت، مردانگی، کار، صلح و آبادي و...است. بعالوه الهـوتی برشـرقِ گذشـته کـه در آن     

دن بـه اسـاطیر گذشـتۀ    خورد. پنـاه بـر  میداشته است، حسرت وجودها بسیاري از این ارزش
شـود  هاي رهایی از غمِ چنین وضعیتی است. همین روند ذهنی او باعث مـی راهایران یکی از 

هـا در  اي باشد که بسیاري از این ناهنجـاري تا در عالم خیال،به دنبال آرمانشهر و مدینۀفاضله
م شـاعر  اي که گذشت، بیشتردر خارج از کشور از چشـ آن مشاهده نشود. این موارد جمعی

باریده است، اما مواردي هم وجود دارد که به دوران جوانی و کودکی شاعر و به زمانی که 
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شود که غم از بین رفـتن اسـالم   برده است، مرتبط میدر ایران و در حلقۀ دراویش به سر می
-مـی آرزوي بازگشت به سوي خـدا را  یا وو مسلمین و اندوه هبوط و دل تنگی از زندانِ دن

م برد. این دو حس او، قبل از تحول ذهنی شاعر و خروج از کشور است.توان نا
هایادداشت

(»اي واي به این خانـۀ ویـران چـه تـوان کـرد؟      تر از ایران بود امروز دل من/ ویران« .1
).77: 1358الهوتی، 

همان: » ( ستالین ششم سپاه /  پاداش فتح ( بلژ ) ابدي دم گرفته است شهرِدر گورِ«  .2
178.(

من عاشقم و عشقِ من، ایران من است /  جانانۀ من، خوبتر از جان من است« .3
همان: » ( اصالً این جان براي جانان من است /  جانان ز جان بهترم، ایران من است 

131.(
منابع

تهران: زوار.. چاپ نهم.3. جلد از صبا تا نیما)،1387( پور، یحییآرین
تهران: سمت.. چاپ اول.تاریخ اساطیري ایران)،1374( آموزگار، ژاله
.اول. چـاپ 2(دانشـنامۀ ادب فارسـی). جلـد    فرهنگنامۀ ادبـی فارسـی  ، )1376انوشه، حسن(

تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
تهران: فکر روز.. ترجمۀ رویا منجم. چاپ دوم.رازاسطوره، رویا، )، 1375( الیاده، میرچا
تهـران: فرهنـگ   .). چاپ هفتم(انگلیسی ـ فارسی فرهنگ معاصر، )1375(درضاباطنی، محم

معاصر.
ـ تصـحیح .تاریخ جهانگشا، )1382جوینی، عطاملک ( چـاپ سـوم  .1جلـد  د قزوینـی. محم.

تهران: افراسیاب.
). چـاپ  (انگلیسـی ـ فارسـی   هزارهفرهنگ معاصر، )1390د و دیگران(محمحق شناس، علی

تهران: فرهنگ معاصر..22

666

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


25

تهـران:  .). چـاپ هشـتم  (انگلیسـی ـ فارسـی   فرهنگ معاصـر بـزرگ  ، )1390(حییم، سلیمان
فرهنگ معاصر.

ـ    صادالعبامر،)1383(رازي، نجم الدین امـین ریـاحی. چـاپ    دد. بـه تصـحیح و توضـیح محم
تهران: علمی..پانزدهم
تهران: علمی.. چاپ اول.شهر شعر الهوتی)، 1376( محمدعلیسپانلو،

تهران: نگاه.. . چاپ نهم1. جلدهاي ادبیمکتب،)1366(سید حسینی، رضا
بررســـی فرآینـــد نوســـتالژي در شـــعر « )، 1385( ، مهـــدي؛ تیمـــوري، شـــریفشـــریفیان

کـاوش نامـۀ زبـان و    ». ( بر اساس اشعار نیما یوشـیج و مهـدي اخـوان ثالـث )     معاصرفارسی
.33ـ 62. صص12ادبیات فارسی. شمارة 

تهران: سخن.. چاپ دوم.با چراغ و آینه، )1390رضا ( کدکنی، محمدشفیعی
تهـران:   . چاپ دوم.شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنتادوار)، 1383ــــــــــــــ ( 

سخن.
بررسـی نوسـتالژي آرمـان شـهر در اشـعار شـاعران       « )،1393( ادقی، اسماعیل و دیگـران ص

. 189ـ 208. صص 22پژوهشنامۀ ادبغنایی. شمارة ». معاصر
هاي ادب عرفـانی.  . پژوهش»غم غربت در شعر معاصر « )،1387( عالی عباس آباد، یوسف

.155ـ  180. صص6شمارة 
تهران: مرکز.ترجمۀ مسعود جعفري جزي. چاپ سوم. ،رمانتیسم)، 1380(لیلیانفورست، 

تهـران:  وشش و مقدمۀ احمـد بشـیري. چـاپ اول.   . به کدیوان)،1358( الهوتی، ابوالقاسم
امیر کبیر.

چـاپ سـوم.  1ار تا شـهریار ). جلـد   ( از بهشعر معاصر ایران)، 1375( دي، حسنعلیمحم .
تهران: ارغنون.

.3(انگلیسـی ـ انگلیسـی، انگلیسـی ـ فارسـی). جلـد        فرهنگ اطلـس ، )1386مشیري، مهشید(
تهران: آریان ترجمان.چاپ اول.
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ر، محماسرار التوحید، )1366د(منوجلـد  کـدکنی. رضا شـفیعی د. به تصحیح و توضیح محم
تهران: آگاه.. . چاپ اول1

تهـران:  فرخی. چاپ اول.ترجمۀ باجالن. شناخت اساطیر ایران)، 1383( هینلز، جان راسل
اساطیر.

تهران: علمی.. چاپ اول.چشمۀ روشن)،1369( یوسفی، غالمحسین
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