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Abstract
Nostalgia, in the sense of feeling homesick and regret for the lost past, is one
of the human unconscious behaviors and important topics in psychology.
Various factors such as poor social and political conditions, homelessness,
personal failure and captivity are effective in the occurrence and strengthening of this behavior.
These behaviors are reflected almost equally in the poems of two Andalusian poets, Ibn Zidon and Motamed Ibn Abbad, because of the similar living
and social conditions and having a strong thought and emotion. The present
article uses analytical descriptive method to examine and explain the manifestations of nostalgia in their poems in exile and captivity. The importance
of this research is summarized in the acquaintance of the audience with the effervescent feeling and emotion of the two poets, which is the result of the experiencing a difficult political and social period. The result of this research indicates that Ibn Zidon and Motamed Ibn Abbad experienced a similar feeling
of nostalgia after experiencing the bitter period of captivity and being away
from the city and country. This same feeling is manifested in themes such as
returning to childhood and youth, longing for the loss of the ideal society,
distance from the land and family, and failure in personal life and social status.
Key words: The Age of Andalusia, A Comparative Study, Nostalgia, Ibn Zidon, Motamed Ibn Ebad.
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نوستالژی یا احساس غربت ،در اصطالح بهمعنای حس دلتنگی و حسرت بر گذشته ازدسترفته،
یکی از رفتارهای ناخودآگاه انسان و موضوعات مهم علم روانشناسی به شمار میرود .عوامل مختلفی
از جمله شرایط نابسامان اجتماعی و سیاسی ،غربت ،ناکامی شخصی و اسارت در بروز و تقویت این
رفتار مؤثر است .این ویژگیهای شعری در اشعار دو شاعر اندلسی ،ابنزیدون و معتمد بن عبّاد با وجود
شرایط زندگی و اجتماعی مشابه و برخورداری از اندیشه و عاطفه قوی ،تقریباً بهگونهای برابر بازتاب

داشته است .مقاله حاضر با روش توصیفیتحلیلی ،به بررسی و تبیین نمودهای نوستالژی در قصیدههای
آنان در غربت و اسارت میپردازد .اهمیت این پژوهش در آشنایی مخاطبان با احساس و عاطفه
جوشان دو شاعر که نتیجه تجربه دوران سیاسی و اجتماعی دشوار است ،خالصه میشود .دستاورد
این جستار حاکی از آن است که ابنزیدون و معتمد بن عبّاد با تجربه دوران تلخ اسارت و دوری از
شهر و دیار ،به احساس مشابهی از نوستالژی رسیدند .این احساس یکسان و مشابه در مضامینی همچون
بازگشت به دوران کودکی و جوانی ،حسرت بر از دست رفتن جامعه آرمانی ،دوری از سرزمین و

خانواده و ناکامی در زندگی شخصی و جایگاه و منزلت اجتماعی تجلّی و نمود مییابد.
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بیان مسئله
نوستالژی یکی از اصطالحات علم روانشناسی و خاص سربازان دور از خانه و خانواده،
و مبتال ب ه نوعی افسردگی و بیماری است .این اصطالح بعدها وارد سایر حوزهها ،بهویژه علوم
انسانی ،از جمله ادبیات شده است( .تقیزاده )202 :1381 ،نوستالژی یا همان «غم غربت»،
احساس طبیعی و غریزی انسانها و نوعی یادآوری اندوهناک خاطرات گذشته است .هرگاه
این یادآوری ،فرد را نسبت به واقعیت موجود بدبین کند ،احساس نوستالژی و دلتنگی پدید
میآید( .شریفیان)52 :1386 ،
نوستالژی ،رفتاری ناخودآگاه است که در شاعر یا نویسنده بروز میکند .این احساس
عمومی و طبیعی جهانزیست انسانی زمانی آشکار میگردد که فرد در ذهن خود به گذشته
رجوع کند و با مرور آن دچار نوعی حالت غم و اندوه توأم با لذتی سکرآور شود( .آبدانان
مهدیزاده و تنگستانی )2 :1394 ،در همین راستا ،نوستالژی «در بررسیهای ادبی شیوهای از
نگارش است که بر پایة آن ،شاعر یا نویسنده ،دردمندانه به ترسیم گذشته یا سرزمین موردنظر
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خویش ،میپردازد»( .شریفیان 1386 ،و  )65 :1387نوستالژی را به دو گونة شخصی یا همان
دورهای از زندگی فردی و گونة اجتماعی موردنظر شاعر و نویسنده ،تقسیم میکنند( .شاملو،
)11 :1375
آثار ادبی شاعران و نویسندگان همواره از جنبههای مختلفی موردبحث و بررسی قرار
گرفته است .رویکرد روانشناختی نیز به بررسی و تحلیل حاالت روحی و روانی شاعر
و تأثیرات روانی محیط بر شاعر میپردازد .در همین راستا مفهوم نوستالژی با ریشهای
روانشناختی ،نگرشی عمیق به مسائلی از قبیل خاطرات شاعر و دیدگاههای آرمانشهری
وی ،دارد .این گرایشهای نوستالژیک شاعران ،تحت تأثیر عواملی همچون از دست دادن
اعضای خانواده یا عزیزان ،اسارت و تبعید ،حسرت بر گذشته تاریخی یا اساطیری ،مهاجرت،
خاطرات دوران کودکی و نوجوانی ،غم و درد پیری و اندیشیدن به مسائلی از این قبیل
قرار دارد .در این مقاله سعی شده تا جلوهها و نمونههایی از انواع نوستالژی در سرودههای

ابنزیدون و معتمد بن عبّاد ،کنکاش و بازنمایی شده و به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
 .1دالیل گرایشهای نوستالژیک ابنزیدون و معتمد بن عبّاد چیست؟

29

 .2بارزترین نشانههای نوستالژیک در شعر دو شاعر کدام اند؟

 .3نقاط اشتراک و افتراق مؤلفههای نوستالژیک شعر آنها چه بوده است؟
پیشینه بحث

پژوهشهای بسیاری پیرامون شاعران مذکور در این جستار و موضوع نوستالژی در
ادبیات عرب بهصورت مستقل یا بهصورت تطبیقی به رشته تحریر و نگارش درآمده است؛
اما در ارتباط با نوستالژی در شعر ابنزیدون و معتمد بن عبّاد تاکنون پژوهشی صورت نگرفته
الف) پژوهشهای مرتبط با شخصیتهای مذکور در این جستار:
« .1عاطفه و احساس در شعر ابنزیدون» ،معصومه موسیزاده ،پایاننامه کارشناسیارشد،
دانشگاه شهید چمران اهواز.1395 ،
« .2ترجمه و شرح أسریات المعتمد بن عبّاد» ،نصرت عقیلی ،پایاننامه کارشناسیارشد،

دانشگاه شهید چمران اهواز.1394 ،

ب) در حوزه نوستالژی نیز پژوهشهای فراوانی انجام شده است:
« .1مقایسه تطبیقی نوستالژی در شعر محمدحسین شهریار و سیّد قطب» ،علی سلیمی و فاروق

نعمتی ،ششمین همایش ملی پژوهشهای ادبی ،انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی.1391 ،

ارمغان این پژوهش حاکی از آن است که عوامل مختلفی از قبیل شرایط نابسامان
اجتماعی و سیاسی ،احساس غربت و تنهایی ،احساس درد و رنج روحی و ...باعث تجلی
احساس نوستالژیک یکسان در شعر شاعران مذکور شده است.
« .2نگرش تطبیقی به رویکرد نوستالژیک در سرودههای نازکالمالئکه و مهدی اخوان
ثالث» ،منیر زیبائی ،مطالعات ادبیات تطبیقی ،س ،12ش.1397 ،45
بسامد واالی مضامینی از قبیل حسرت دوران کودکی ،گذشتة تاریخی و اسطورهای،
غم غربت و مرگ و دوری از آرمانشهر در شعر نازکالمالئکه و اخوان ثالث ،از مهمترین
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است .در ذیل برخی از پژوهشهای مرتبط با پژوهش پیش رو اشاره میشود:

30

یافتههای این پژوهش است.
« .3نوستالژی در شعر أبوفراس حمدانی» ،فروغ بهرامن و دیگران ،ادب عربی ،س ،9ش،1
بهار و تابستان .1396
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است ،که رومیات ابوفراس از برجستهترین اشعار
وی به شمار میرود ،که در آنها اندوه نوستالژیک و حسرت بر گذشته موج میزند .عالوه
بر آن نارضایتیهای سیاسیاجتماعی از انگیزههای دیگری است که ساخت نوستالژیک شعر
او را رقم میزند.
« .4بررسی فرآیند نوستالژی در اشعار سهراب سپهری» ،مهدی شریفیان ،زبان و ادبیات
فارسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،س.1386 ،5
ارمغان این پژوهش حاکی از آن است که عوامل مختلفی از قبیل احساس تنهایی و
احساس درد و رنج روحی باعث تجلی احساس نوستالژیک در شعر سهراب سپهری شده
است.
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 -1زندگینامه ابنزیدون و معتمد بن ع ّباد

ابنزیدون در قرطبه به دنیا آمد و توسط ابنجهور -یکی از وزرای دولت أموی در اندلس

و یکی از اولین حاکمان طایفه قرطبه -به منصب وزارت رسید .او در یکی از محافل ادب و
هنر با والده -دختر المستکفی باهلل416-414( -ق) آشنا شد( .ابننباته)22 :1964 ،
سرانجام ،مخالفان و رقیبان او در عشق والده از جمله ابنقالس و ابنعبدوس ،به تهمتی
واهی وی را به محاکمه کشیده و به زندان افکندند .رساله ّ
«جدیة» او در همان دوران و در
خطاب به ابنجهور نگاشته شد .عاقبت نیز به حیلهای از زندان گریخت و آهنگ اشبیلیّه و
معتضد بن عبّاد (461-434ق) نمود( .ابندحیه)168 :1955 ،

پس از آن شاعر بهطور پنهانی به الزهراء در حومه قرطبه آمد .امیر نیز اندکی پیش از

مرگ خویش (435ق) او را عفو کرد .ابوالولید بن جهور (450-435ق) دوست نزدیک
ابنزیدون جانشین امیر شد( .ابن اآلبار)213-208 :1963 ،

شاعر در بازگشت به قرطبه بهخاطر کامرانیهایی که باعث عزل وی از منصب سفارت
شد ،از ابنجهور پوزش خواست .ابنجهور وی را عفو کرده و به منصب پیشین بازگرداند.
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ابنزیدون در پی نابسامانی اوضاع ،قرطبه را ترک گفته و به بطلیوس رفت و در آنجا بار دیگر
اشتیاق خود را به قرطبه و یادگارهایش بیان کرد( .ابنخاقان)71 :1284 ،
مهاجرت شاعر به اشبیلیّه نتیجه وساطت دوستش ابوعامر بن مسلمه با دربار معتضد بود.

معتضد نخست وی را امیرالشعرای دربار (ابنصیرفی )33 :1985 ،و سپس مشاور عالی خود
نمود و چندی بعد به مقام سفارت رساند .ازاینرو ملقب به ذوالوزارتین و ذوالریاستین شد.
(مراکشی)105 :1949 ،

نسبت به شاعر مهربان بود و او را استاد خود میدانست .چندی بعد معتمد ،احتماالً با مشورت

ابنزیدون به قرطبه حمله کرده و آن شهر را فتح کرد( .ابنخطیب )158-157 :1956 ،شاعر
پس از سالها دوری به وطن بازگشت .پس از چند ماه و بهمنظور فرونشاندن شورشی ،معتمد،
سپاهی به فرماندهی پسر خود عبّاد ،گسیل ساخت (عبدالعظیم )289 :1955 ،ابنزیدون

علیرغم میل باطنی خویش و به فرمان معتمد همراه سپاه به اشبیلیه رفت( .الشنترینی:1979 ،
 )418/1شاعر ،ناخشنود از این رفتار ،خسته و بیمار به اشبیلیه رسید و چند ماه بعد در همان
شهر درگذشت( .الذهبی)241/18 :1984 ،
معتمد بن عبّاد در سال  1040میالدی در شهر باجه 1دیده به جهان گشود .او سومین و

آخرین پادشاهان بنیعباد در اندلس به شمار میرود( .الفاخوری )967 :1424 ،از معتمد بن
عباد دیوانی بر جای مانده که حامد عبدالمجید و احمداحمد بدوی آن را پس از جمعآوری
و تحقیق در سال  1997در دار الکتب المصریه شهر قاهره منتشر کردند .او سختترین دوران
حیات خود را در زندان به سر برد .یادآوری زندگی مرفّه دخترانش نیز وی را دلآزرده

میساخت .وی قصیدههایی در ذکر تجربه تلخ و دردناک حضورش در زندان تحت عنوان
«األسریات» سرود( .عقیلی)43-42 :1394 ،
 .1ایالتی در کشور پرتغال کنونی.
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بهدنبال مرگ معتضد در 461ق پسرش معتمد ( 484-461ق) جانشین او شد .معتمد
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دو سال آخر زندان ،سالمت جسمی این شاعر را بهشدت تهدید کرد .مرگ همسر او
اعتماد الرمیکیّه نیز بر سختی و عذابهایش افزود( .ابناآلبار)55/2 :1963 ،

سرانجام معتمد بن عبّاد بعد از دورة کوتاهی از درگذشت همسر خویش و بر اثر شدت

بیماری در ربیعالثانی سال 488ق در سن  55سالگی جان به جانآفرین تسلیم کرد و در کنار
قبر همسر خویش در منطقه اغمات مدفون شد( .حجاجی ،بیتا)47 :
 -2نوستالژی در لغت و اصطالح
معنی واژه نوستالژی 1در زبان عربی« ،الحنین»« ،الحنین إلی الماضی» و «اإلغتراب» است.
(الفیروزآبادی)383 :1406 ،
در زبان ادبی عصر رمانتیک فرانسه ،این واژه با معانی مختلف خویش بهنوعی بیانگر
ناخودآگاهی بروز این پدیده در شاعر و نویسنده است؛ «این واژه در آثار هوگو بهمعنای
درد سوزان دوری از وطن ،در آثار بودلر بهمعنای اشتیاق به سرزمینهای بیگانه و چیزهای
ازدسترفته و سرانجام در آثار سارتر بهمعنای در حسرت یا اشتیاق هیچبودن ،به کار رفته
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است( ».انوشه )139 :1376 ،با توجه به تعاریف و معانی متعدد نوستالژی میتوان موضوع از
دست دادن اعضای خانواده یا عزیزان ،حبس و تبعید ،حسرت بر گذشته ،مهاجرت ،یادآوری
خاطرات دوران کودکی و جوانی ،غم پیری و اندیشیدن به مرگ و سایر مسائل روحی و
روانی و اندوه حاصل از آنها را عوامل مؤثر در ایجاد حالت نوستالژیک در فرد قلمداد کرد.
(صفری و شمسی)75-98 :1389 ،
 -3احساسات نوستالژیک در شعر ابنزیدون و معتمد بن ع ّباد

ابنزیدون و معتمد بن عبّاد بهدلیل زیستن در دوره سیاسی خاصی ،شرایط کام ً
ال
یکسانی را تجربه کرده و طعم تلخ اسارت و محرومیت از سرزمین و خانواده و یاران را
 .1واژه نوستالژی  Nostalgiaاز دو بخش  Nostosبهمعنای بازگشت و  Algosبهمعنای درد و رنج تشکیل
شــده است )84 :2003 ،hornby( .معادل فارسی این واژه ،غم غربت ،احساس غربت ()Homesickness
و حسرت بر گذشته است( .عالی عباسآباد)155-179 :1387 ،

تجربه کردهاند .این دو شاعر در لحظات اسارت به یادآوری دوران خوش کودکی و جوانی
خویش پرداختهاند که در این میان ابنزیدون به یاد قصرها و باغها و بوستانهای قرطبه اشعار
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شورانگیزی سروده است .حال آنکه معتمد بن عبّاد با توصیف ترس و ضعف و بازیگوشی
دوران کودکی ،خواهان جلب رضایت و استرحام دشمن شده ،تا از این رهگذر راهی برای

نجات بیابد .هر دو شاعر با یادآوری زندگی پر از ناز و نعمت و لحظات عیشونوش در کنار
یاران و عزیزان بر از دست رفتن جامعه آرمانی اشک حسرت ریختهاند.
این دو شاعر همچنین از دوری سرزمین و خانواده دلتنگ گشته و احساسات و عواطف
ناب و بکری را در این زمینه بروز دادهاند .ابنزیدون و معتمد بن عبّاد به ناکامیهای زندگی
زبان به گله و شکایت گشوده ،حال آنکه معتمد بن عبّاد بر از دست دادن موقعیت اجتماعی

و جاه و مال ،حسرت میخورد .در ذیل به بررسی مقایسهای جلوههای نوستالژیک در اشعار
ابنزیدون و معتمد بن عبّاد پرداخته شده است.

 -1-3شوق بازگشت به روزگاران خوش گذشته
هر تعریفی از مفهوم کودکی ،تا حد بسیاری بازتاب جامعه و درجه تکامل آن است.

«کودک ،کوچکترین الگوی شرایط انسانی جامعه ،نهتنها نمایانگر زمان و مکان تولد ،بلکه
تبلور روح و جان آن زمان و مکان نیز هست( ».پوالدی )52 :1387 ،بیتردید «دوران کودکی
به دلیل نزدیکی به انسان نخستین و طبیعت ،طبیعیترین دوران حیات آدمی ،نهادیترین شکل
زیست روانی و رفتاری انسان است که از آن به هویت بال ّذات تعبیر میشود»( .آقایاری:1390 ،

 )10-17همه آنچه را انسان آرماناندیش ،دستنایافتنی میپندارد ،میتوان در کودکی خلق
نمود« .جاودانگی ،خلوص و پاکی ،عشق و دوستی ،آزادگی ،وحدت و یکپارچگی ،این
ویژگیهای واال و آرمانی در بازگشت به کودکی واقعیت مییابند( ».کریمی)7-26 :1376 ،
در آثار ادبی نمونههای بسیاری از حسرت نویسنده یا شاعر بر امور گوناگون را مییابیم.
در این زمینه ،بازگشت به دوران کودکی و یادآوری شوروشوقهای عاشقانه آن دوران ،با
وجود زیبایی ،زمینهساز نوعی دلتنگی و افسوس در وجود آدمی است .بدیهی است که
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شخصی نیز پرداختهاند؛ ابنزیدون بیشتر بهدلیل از دست دادن موقعیت و جایگاه عاشقانه،
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بازتاب چنین حالتی در نزد شاعران ،نمودی از جلوههای رمانتیک غم قلمداد میشود؛ نمودی
که در آن ،بازگشت به دوران خوش کودکی با حسرتی تلخ همآغوش میشود و زیبایی آن
دوران را در هالهای از غم و ماتم فرو میبرد( .سلیمی و نعمتی)13 :1391 ،
ابنزیدون در بسیاری از سرودههای خویش بر دوران خوش کودکی و شور و هیجان
آن دوران ،اشک حسرت ریخته است .این احساس دستاورد بروز دلتنگی و افسوس در
نهاد ابنزیدون بوده و بیانگر غمواندوه این شاعر رمانتیک است .ابیات زیر که بخشی از یک
موشحه است ،این فضای نوستالژیک را ترسیم میکند:
ّ َ
َت َن ّش َ
ـــق ،مـــن َعـــرف َّ
الص َبـــاَ ،مـــا َت َنشـــقا
ِ
ِ
ََ َ ّ َ
کـــــــــــر َّ
َو َع َ
ُ
ـــوقا
الص َبــــــا فتش
ـــاو َد ُه ِذ
َ َ َ
َّ
ُ
مــــــع َ
ـــرق ّلمـــــا َتألقـــا
الب
ل
َو َمـــا زال
ِ
َ َّ
یـــب ب َدمـــع َ
ُیه ُ
العیــــــــــن َح ّتـــی َتدفقـــا
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ ُ
ُ ّ َ َ ُ
َ
َ
َ
ّ
ملـــک الدمـــع المشـــوق المصبـــأ؟
و هـــل ی ِ

(فرحات)185 :1994 ،

دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398

(استشمام باد صبا او را به یاد ایام جوانی انداخته و او را مشتاق آن دوران کرد .برق آسمان
نیز همچنان میدرخشید و اشکهای او را سرازیر میکرد .آیا انسان عاشق ،اشکهایی ذخیره
دارد تا آنها را سرازیر کند؟)
در قطعه مذکور شاعر با ذکر واژة (تنشّق) در ابتدا و انتهای مصراع اول ،خالق آرایة «ر ّد

الصدر إلی العجز» شده است .ذکر روزهای کودکی و جوانی در شعر ابنزیدون محدود به

بیتهای ذکرشده نیست؛ بلکه بازتاب و تجلّی این دوران را در بیتهای دیگری نیز بهطور
واضح و ملموس مشاهده میکنیم:
َ
َ ُ َ
َ َ َ ََ
ـوب الغ َم ِائ ـ ِـم
ـات القص ـ ِـر ص ـ
س ــقی جنب ـ ِ
ُ ُ
َ َّ
رق َ
َ
الح َم ِائـ ِـم
ـان ،و
و غنــی ،علــی األغصـ ِ
ُ ُ
َ
ّ
األکارِم
دار
ِ
ِبقرطبـــة الغـــــــــــــــر ِاءِ ،
ٌ َ َ ّ ّ
ُ َ
مائمـــی
ِبـــاد ِبهـــا شـــق الشـــباب ت ِ

َ
َو َ
أنج َبنیــــــی َق ٌ
ـــاک ،ک َ
ـــر ُام
ـــومُ ،ه َن
ِ

(فرحات)296 :1994 ،
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(باران قصر محبوبه را سیراب ساخت و پرندگان روی شاخههای درختان به آوازخوانی
و طرب پرداختند .قرطبه سرزمین انسانهای بافضیلت است که من در آنجا دوران کودکی تا
جوانی را گذراندم و زاده قومی اصیل و گرامی هستم).
ذکر طبیعت اندلس و بازتاب زیباییهای آن ،بیانگر اشتیاق بسیار شاعر به زادگاه و دوران
کودکی و نوجوانی است .او به ذکر اصلونسب خود نیز پرداخته و به آبا و نیاکانش در
سرزمین قرطبه افتخار میکند .شاعر در قطعة یادشده با ذکر واژگان «الغمائم و الحمائم» آرایة
دوران کودکی در نگاه معتمد بن عبّاد نیز ،دورانی روشن و فرخنده است؛ زیرا کودک

با دوری از تعلّقات محدودکننده ،در دنیای آزاد و رها ،از محیط پیرامون بهرهمند میگردد.
کودک اسیر غرور و کینهورزی نیست؛ بلکه دارای قلبی پاک و ساده است .معتمد بن عبّاد
برای جلب دلسوزی دشمن و عطوفت آنها نسبت به خانوادهاش ،دست به دامان ترسیم و
توصیف لحظات ساده و معصومانه دوران کودکی میزند تا از این رهگذر بتواند دشمن را
متقاعد سازد که خانواده وی را آزار و ستم ندهند:
َ
ًُ
َ ُ َ ً
َ َ ُ َ ً
َ َ
رح َما
طائشا ل ُّبه
إرحم طفیال ِ
لم یخش أن یأتیک مست ِ

(بنعباد)112 :1997 ،

(بر کودک بازیگوشی که روزگار را نمیشناخت ،ترحم کن ،اگرچه اکنون آن کودک
با حالت ضعف خدمت تو رسیده و از این فروتنی و ترس واهمهای ندارد).
فراخوانی کودکی و ابعاد روحانی آن در شعر معتمد بن عبّاد برخالف ابنزیدون برای

یادآوری خاطرات گذشته نیست؛ بلکه با مطرحساختن مبحث کودکی در اشعار خود بیشتر به
جلب دلسوزی دشمن و ترحم آنان نسبت به فرزندان خویش نظر داشته است.
بررسی تطبیقی سرودههای مربوط به دوران نوجوانی ابنزیدون و معتمد بن عبّاد ،بیانگر

عاطفه و احساسی قویتر ابنزیدون نسبت به معتمد بن عبّاد است؛ زیرا بازتابدهنده اندوه
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جناس زیبایی را پدید آورده است.
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و حسرت شاعر در ذکر خاطرات آن دوران است ،حال آنکه معتمد ابن عبّاد با وجود آنکه

در پی جلبتوجه و استرحام دشمن بوده ،نتوانسته عاطفه و احساسی قابلتوجه نمایان سازد.
 -2-3حسرت از دست رفتن جامعه آرمانی

اندیشه آرمانشهر از اندیشههای بشر در برابر سختیهاست و طرح آن بهگونه مستقیم با
اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه و با روحیه انسان ارتباط دارد .آرمانشهر
مکانی دستنیافتنی است که تصور آن همواره در افق آرزوی بشر ،نمونه خیر برین ،زیبایی
و رستگاری بوده و یکی از آرزوهای آدمی در درازای تاریخ برای دستیابی به سعادت است.
(عالی عباسآباد158 :1387 ،و)159
وجود آرمانشهر پیشینهای به قدمت تمدّن بشری دارد .هبوط و راندهشدن آدم از
بهشت ،قدیمیترین حسرت نوستالژیک در روح جمعی بشر است؛ تا آنجا که انسانها خود
را همچون تبعیدی در این «غریبستان» دنیا فرض میکنند که ناگزیر از بازگشت به عالم معنا و
معصومیت نخستین خود هستند .ازاینرو برخی شاعران در سفرهای رؤیایی خود ،در آرزوی
یافتن محیطی زیبا و مطلوب هستند .این نوستالژی برای «فردوس گمشده ،اغلب با جستوجو
دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398

برای آنچه گم شده و از کف رفته ،همراه است»( .سیدحسینی )183 :1381 ،شاعر احساس
میکند که از اصل خود دور شده و «روح که جایگاه معنویّت در انسان است ،بهدور از خانه
و کاشانة پدری واقعیاش ،در این دنیا زندگی میکند»( .سهیر و لووی)131 :1383 ،

آرمانشهر ابنزیدون همنشینی با محبوبه است .وی همواره از زندگی ،رفاه و آسایش
زندگی در کنار یار خویش یاد میکند و از فقدان آن روزها ،سخت اندوهناک گشته است.
ابیات زیر نمونهای از تجلی آرمانشهر وی تلقی میشود:
نسی ل َ َ
یم َع ٍ
یش
َک َوشی الخَ دُّ ،ط ّر َز بال ِع َذا ِر؟
دَیک ن َ ِع َ
َو َهل أَ َ
َو َسـا َع ٍ
ات یَ ُج ُ
ـول اللّهـ ُو فیها
َوأنیَ ُ
کقَ ّر َع َ
نکالیَو َم ِجس ِمی

َم َج َ
ال ال ّط ّل فی َح ِ
دَق البَ َها ِر

یـت ،فَ َما ل َقلبـی مِن قَ َرا ِر
ف ُ ِد َ

(عبدالعظیم)83 :1967 ،

(آیا زندگی مرفّه و پر از نعمت و آسایشی را که در کنار تو داشتم و همچون خال و خط

گونه است ،فراموش کنم؟ و ساعتهایی گذشت که در آنها لهو و خوشگذرانی همچون
شبنمی بود که روی گلهای بهار در تر ّدد است .اگرچه امروز جسمم ،به نبودنت اقرار و
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اعتراف کرده است ،اما من جانم را فدای تو خواهم کرد؛ زیرا قلبم آرام و قرار ندارد).

در مقابل ،معتمد بن عبّاد نیز در برخی از اشعار خویش خواهان بازگشت به وطن همچون

بهشت خویش است که روزگاری کاشانه او بوده است:
َ
ـماح
کنت
ُ
حلیف النّدی و َّ
الس ِ
رب ّ
إذ یمینــی للبــذ ِل بــو َم العطــا ِء

ِ
الکفــاح
األرواح یــو َم
لقبــض
و
ِ
ِ

ُ
الجنـاح
مهیـض
مسـتباح الحمـی
ِ
ُ
ـماح
س وال
ُ
الس ِ
ُ
المعتفیـن یـو َم ّ

(بنعباد)94 :1997 ،

(من در گذشته ،همپیمان عطا و بخشش بودم ،زمانی که همه دلها دوست و یار من
بودند .در آن زمان دست راست من هنگام صلح برای بخشش و جود بود و در هنگام جنگ،
کارش گرفتن جانهای دشمنان بود .من امروز در بند اسارت و فقر به سر میبرم و سرزمین
من برای دشمنان ،مباح گشته و حقوق من پایمال شده است .زمان من به پایان رسید و دیگر
امکان بخشندگی برای من وجود ندارد).
در ابیات ذکرشده ،معتمد بن عبّاد بسیار مشتاق و آرزومند بازگشت به جامعه آرمانی

خویش است .جامعهای که در آن از عزت و احترام خاصی میان همنوعان خویش برخوردار
بود .جایگاه ممتاز و واالیی که در زمان صلح ،او را انسان کریم و بخشنده و در زمان جنگ،
دلیر و شجاع معرفی میکرد.
آرمانخواهی ابنزیدون در همنشینی با محبوبه و یار و برخورداری از لذتهای دنیوی
خالصه میشود ،حال آنکه معتمد بن عبّاد با شکوه و گالیه از عصر آهن و فلز ،خواهان
بازگشت به دوران عزت و جاه در جامعه اندلس است.
 -3-3دوری از سرزمین ،خانواده و یاران

از دیدگاه روانشناسان ،نوستالژی حالت پیچیدهای از احساسهای هیجانی و انگیزشی
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أســر رهــنٍ و فقــ ٍر
و أنــا الیــوم
ُ
حضـر النـا
أجیـب الصریـخَ إن
ال ُ
َ

ِ
األرواح
النفـــوس و
حبیـــب
و
ِ
َ
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و شناختی است که از غمواندوه ناشی از تمایل به بازگشت به خانه و نیز از درماندگی
ّ
تفکر درباره خانه ناشی میشود .همچنین واکنشهایی اندوهناک در مقابل جدایی از افراد
موردعالقه و دوری از مکان آشنا را در بر میگیرد( .آرچر )207 :1996 ،این موضوع بیشتر
در مورد افرادی دور از وطن و زادگاه نظیر پناهندگان ،مهاجران ،سربازان و ...صدق میکند.
(تیلبرگ)899 :1996 ،
دوران اقامت ابنزیدون در بطلیوس ،اوج اشتیاق او به سرزمین و دلتنگی نسبت به دیار و
خانواده است .وی در ارجوزهای ،گریه بیپایان و مصیبت و تنهایی بسیار خویش را با کالمی
سوزناک ترسیم میکند.

َ
َیــا َدمـ ُـع! ُصب مــا ِشــئت أن َت ُصوبــا َت ُص َوبا
ُ
َ
َو َیــا ُف َ
ـــــؤادی! آن أن َتذ َوبـــــــا!

ُ
إذ ّالر َز َایـــــــا َ
أصب َحــــــــت ض ُر َوبــا
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
أهلهــا ،ض ِریبــا
لــم أر لــــــــیِ ،فــی ِ
َّ ُ
ُ
قــــــد مــأ الشــوق الحشــا ُند َوبــا
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(فرحات)25 :1994 ،
(ای اشک تا آنجا که میخواهی سرازیر شو ،و ای قلب تا آنجا که میتوانی ذوب شو.
مصیبتها و بالها متعدد و متنوع شده است ،و در میان بالدیدگان و مصیبتزدهها همانندی
برای خویش نمییابم ،و شوق و اشتیاق ،قلب مرا از آثار جراحت سرشار ساختند).
اشتیاق با رسیدن به اوج خویش ،تمام اعضای درونی ابنزیدون را فرا گرفته است .در
واقع تمام وجود شاعر مشتاق بازگشت به وطن است .ازاینرو «حشا» را بهعنوان مجاز جزء از
کل ذکر کرده است.
ابنزیدون در جای دیگری میگوید:
َ َ
ــــــن َ
َ
الح ِب َیبــا
إذا َأتیــت َالوط
َو َ
الم َنفس َ
ــر ُ
الحاض َ
ــح ّالر ِح َیبــا
ِ
ِ

َ ُ َ َ
وض َح َ
َو َ
الع ِج َیبـــا
الج ِانـــب المســـت
نـــه َمـــا َأری َ
َف َحـــی م ُ
الج ُن َوبـــا
ِ
(فرحات)26 :1994 ،

(هرگاه به وطن خویش که محبوب و مراد توست ،آمدی و جانب شرقی را در پیش
گرفتی و در وسعت دلگشای آن قرار گرفتی ،بر هرکسی که باد جنوب آن را دیدار کرده،
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سالم کن).
در ابیات باال ابنزیدون ،با ترکیب اشتیاق برای بازگشت به وطن و هیجان و احساس،
لهجه صادقانه غربت و تجربه بیگانگی حقیقی درونیاش را بهزیبایی به تصویر کشیده است.
ابیات احساسی و عاطفی ذکرشده ،گواه عمق عاطفه شاعر است .او که دلتنگ هموطنان،
خاک وطن و اجزای آن است ،این عاطفه را بهنیکی دریافته و به بهترین وجه ممکن به
مخاطب انتقال داده است .ابنزیدون از چشم و قلب نیز میخواهد که بر دوری میهن غمگین
نگران از دست دادن همیشگی وطن نیست؛ بلکه درباره بازگشت به وطن بسیار امیدوار بوده
و بر کسانی که رو بهسوی میهن دارند ،سالم و درود میفرستد.
ابنزیدون در ابیات پراکنده دیگری نیز دوری از سرزمین را در اشعار خویش بازتاب
داده و یاد محبوبه خویش را قرین وطن کرده است .وی از یادآوری حضورش در کنار یار
نیز غفلت نکرده است:
ً
ّإنی َذ ُ
کرتک ّ
بالز َهراء ُمشتاقا
ِ

َ ُ
َ َ
األ ُفق َط ٌلق َو َ
األرض قد َراقا
رأی
م
و
ِ

(فرحات)194 :1994 ،

(در شهر الزهراء تو را مشتاقانه به یاد آوردم ،در حالی که افق درخشنده و منظره طبیعت
زیبا جلوه مینمود).
مؤلف کتاب قالئد العقیان مینویسد:
«ابنزیدون در دلبستگی به والده ،دختر مستکفی ،آواره و سرگردان
گشت .به این ترتیب رهسپار غرب شد و الزهراء را برگزید تا با گشتوگذار

در نواحی مختلف آن و دیدن مناظر زیبایش تسلّی خاطر یابد .او در این
میان بسیار دلتنگ و مشتاق والده گشت و او را بهخاطر بیتوجهی نسبت به
تعهدی که با وی داشت ،سرزنش نمود( ».عبدالعظیم)403 :1967 ،

بررسی مقایسهای جلوههای نوستالژیک در اشعار شاعران عصر اندلس (مطالعه موردی سرودههای ابن زیدون و معتمد بن عبّاد)

و محزون باشند؛ زیرا مصیبت دوری از وطن دل او را مجروح ساخته است .با این وجود شاعر
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ابنزیدون گاه با شنیدن صدای گردنبند ،به یاد صدای پرندگان درختان قرطبه میافتاد.
وی دراینباره میگوید:
ُ ُ َّ
َو ُت ُ
الم ِرن ُج َم ُان ُه
العقد،
ذکرنی ِ
ِ

ُ
ُ
ُ ّ ُ ُ
األیک َت ِهتف
رق فی ذ َری
ِ
م ِرنات و ٍ

(فرحات)185 :1994 ،

(و صدای دانههای گردنبند ،مرا به یاد صدای پرندگانی میانداخت که روی درختان
پرشاخوبرگ آوازخوانی میکردند).
در دوران طاقتفرسای اسارت ،معتمد بن عبّاد برای رهایی از تنهایی ،به ذکر دوران

حضور در شهر و دیار و همنشینی با یاران پرداخته تا بتواند این بار سنگین غم و اندوه را پشت
سر بگذارد .وی در یکی از این بیتها عیدها و جشنهایی را یادآور شده که در وطن خویش
در کنار خانواده و یاران تجربه کرده است:
ُ ُ َ
ً
عیاد َمسرورا
باأل
فی ما َمضی کنت
ِ

َ
ً
َ َ َ ُ
غمات مأسورا
أ
جاءک العید فی
ف
ٍ

(بنعباد)100-101 :1997 ،

(زمانی که بر من گذشت ،در اعیاد و مراسم و جشنها بسیار شادمان و مسرور بودم ،در
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حالی که امروز من در شهر أغمات در بند اسارت هستم).
معتمد بن عبّاد حتی جنگ و نبرد را در کنار یاران و دوستان ،دورانی باشکوه و زیبا

میداند .دورانی که انسان با از دست دادن آن جایگاه ،آشفته و پریشان میشود:
ِّ
ُ
َّ ُ
ب ُذ ّل َ
یود
دید و ِث
الح
نود
َتبدلت ِمن ِع ِّز ِظل ُالب
ِ
قل الق ِ
ِ
ِ
ِ
(بنعباد)94 :1997 ،

(خواری و حقارت آهن و سنگینی غلوزنجیر ،جانشین عزت و کرامت و بزرگواریام
شد).
با نگاهی تطبیقی به سرودههای ابنزیدون و معتمد بن عبّاد در زمینه دوری از سرزمین و

خانواده به این نکته رهنمون میشویم که وطن با همه اجزا و ذرات آن ،در تاروپود ابنزیدون

تجلّی یافته ،بهطوری که در فراق دیار و یار و تنهایی ،اشک جانسوزی ریخته و خود را در
مصیبتی بزرگ گرفتار دیده است .در مقابل معتمد بن عبّاد حتی حضور در کنار عزیزان و

یاران و تجربه دوران سخت و طاقتفرسایی مثل دوران جنگ را دلپذیرتر و خوشایندتر از
فراق دانسته است.
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 -4-3ناکامی در زندگی شخصی
پریشانی و گسستگی روابط درونخانوادگی باعث بروز نوعی نوستالژی میشود .در این

موارد شخص از به یاد آوردن لحظات خوش همبستگی در کنار خانواده و یاران ،دچار اندوه
میشود( .بهرامن و دیگران)124 :1396 ،
ابنزیدون در بسیاری از سرودههای خود به ذکر ناکامیهای زندگی شخصی پرداخته
است .او در این نوع سرودهها به مقایسه دوران قبل و بعد از ناکامی پرداخته و از این رهگذر

(فرحات)301-300 :1994 ،

(فراق و جدایی جانشین وصال و جفای ما جایگزین دیدار و مالقات نیکوی ما گشت.
روزگاری که همواره ما را با وصال یاران مسرور و شادمان میساخت ،باعث فراق و گریه ما
شد .در حالتی بودیم که با ترس از جدایی بیگانه بودیم؛ امّا امروز در حالتی به سر میبریم که

به وصال امیدوار نیستیم).

معتمد بن عبّاد با یادآوری شکستها و ناکامیها در زندگی خویش و مقایسه آنها با

آرزوها و اهداف دیگران یا آرزوها و اهدافی که در سر میپرورانده است ،بهنوعی تداعیگر
نوستالژی ناکامی در زندگی شخصی شده است.
ََ َ ُ
ک من هوا لقاء ٍّ
حب
فمن ی
ِ

َّ
فإن َهوای من َحتفی ُ
اللقاء
ِ
ِ

(بنعباد)90 :1997 ،

(اگرچه آرزوی دیگران دیدار محبوب است؛ لیک آرزوی من دیدار مرگ است).
وی در جایی دیگر عزت و بزرگواری و بینیازی ازدسترفته و جایگزینشدن خواری

بررسی مقایسهای جلوههای نوستالژیک در اشعار شاعران عصر اندلس (مطالعه موردی سرودههای ابن زیدون و معتمد بن عبّاد)

تصاویر بکری را پدید آورده است:
ً
َ
َ
أضحی ّالتنائی َبدیال ِمن َتد ِان َینا
ُ
ّ ّ َ
َ ُ
ضحک َنا
إن الزمان الذی مازال ی ِ
َ ُ ُ
َ ُ
َ
َو قـد َنکـونَ ،و َمـا ُیخشـی َتف ّرقنـا

اب َعن طیب ُل َ
َو َن َ
قیانا َت َج ِاف َینا
ِ ِ
ُ ً
ــمَ ،قــد َع َ
ــاد ُ
نســا ُبقربه ُ
بک َینــا
ی
أ
ِ
ِِ
َ
حـنَ ،و َمـا ُی َ
َف َالی َ
ـوم َن ُ
رجـی َتال ِق َینـا
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و فقر بهجای آن را ترسیم میکند:
َ
ٌّذل و ٌ
فقر أزاال ِع َّزة و ِغنی

ُُ
ُن َ
عمی اللیالی ِمن َالب َلوی َعلی کث ِب
(بنعباد)92 :1997 ،

(خواری و تهیدستی امروز ،بزرگواری و بینیازی گذشته مرا از بین برده و نعمتها
همیشه در معرض نابودی و زوال است).
معتمد بن عبّاد معتقد است که نحس و شومبودن امروز ،نوعی قضاوقدر الهی است؛ زیرا

پیش از این ،روزگار یمن و خوشبختی را تجربه کرده بود:
َ َ
ُ
َ َ
َ
َ
حس
قد َنظ َرت ِإلیه ُعیون َن
ظیر
مضت ِمنه ِبم ِ
ٍ
عدوم الن ِ
ُن ٌ
حوس ُک َّنفی ُعقبی ُ
دور َأ ُ
کذلک َت ُ
عود
س
القدیر
قدار
ٍ
ِ
(بنعباد)103 :1997 ،

(چشمهای نحس و شومی به او نگریسته و انسان حسودی جایگاه او را از بین برده است).
بدبختیهای امروز شاعر ،در زمان گذشته خوشبختی و سعادت بودند و این قضاوقدر خداوند
است که در گردش است.
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بیت مذکور یادآور بیت حافظ است؛ آنجا که میگوید:

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور
(حافظ)272 :1393 ،
شاعر در بیت دیگری از زبان همسر خود مقام و جایگاه ازدسترفته دیروز را ذکر کرده
و از ناکامی امروز بهشدت نالیده است:
َ َ
قالت :لقد ُه ّنا ُهنا

ُموالیَ ،أین ُ
جاهنا
(بنعباد)114 :1997 ،

(گفت :اینجا مورداهانت واقع شدیم ای سرورم ،جایگاه و منزلت ما کجاست؟)
مقایسه سرودههای ابنزیدون و معتمد بن عبّاد در زمینه ناکامیهای شخصی حاکی از

آن است که ناکامیهای شخصی ابنزیدون در از دست دادن یار و محبوبه خالصه میشود،
حال آنکه معتمد بن عبّاد ناکامیهای زندگی شخصی خویش را در فقدان عزت و جاه و

مقام و منصب میبیند ،اگرچه به قضاوقدر الهی معتقد است و با پذیرش آن به تسلی خاطر،
دست مییابد.
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 -5-3غم غربت
غم غربت یکی از بنمایههای اصلی ادبیات نوستالژیک است و بزرگترین انگیزه آن

دوری از وطن است .وطن در این دیدگاه صرفاً بهمعنای زادگاه و محل پرورش نیست؛ بلکه
مفهوم ملی و قومی و نیز تلقی وجودی و عارفانه آن هم موردنظر است .غم غربت از زادگاه و
حسرت بازگشت به آن بیشتر در آثار شاعران و نویسندگان تبعیدی یا مهاجرانی که به دالیل
سیاسی و مذهبی از وطن کوچ کردهاند ،یافت میشود« .وطن در شعر این شاعران بهعنوان
جالبترین نکتهای که در سرودههای ابنزیدون نگاه مخاطب را خیره میسازد ،غم
غربت است .این شاعر در زمان اسارت ،ابیات بسیار زیبایی را در فراق یار و محبوب سروده
است ،تا از این طریق به تسالی دل بیمار و رنجور بپردازد .وی در اینگونه ابیات دل دردمند
را به هرکاری مشغول میدارد تا بتواند مقداری از عمق فاجعه غربت بکاهد:
ُ َ
َ َ ُ َ
ول لیلی َبعدک
فطال لیلک بعدی کط ِ
(فرحات)207 :1994 ،
(با دوری من شب تو دراز گشت ،همانگونه که بعد از تو شب من نیز دراز گشت).
ابنزیدون در جای دیگری از غم غربت یار به صبر و گاهی به خوددوری و فراق متوسل
میشود ،به این امید که بتواند با بیقراریهای حاصل از این درد کنار آید:
َ ّ
َ ّ
ألم َأکثر َ
َألم َألزم َّ
اله َ
الص َ
جر کی ال أمل؟
؟
ف
خ
أ
کیما
بر
ِ
ِ
ِ
(فرحات)223-222 :1994 ،
(آیا با حلم و بردباری همنشین نگردم تا آرام و سبک گردم؟ و آیا دوری را بیشتر
نگردانم تا وجودم خسته و ملول نگردد؟)
ابنزیدون در ابیات زیبای دیگری علت شبزندهداریها و ناامیدیهایش از زمانه را غم
غربت و فراق یار میداند و میگوید:

بررسی مقایسهای جلوههای نوستالژیک در اشعار شاعران عصر اندلس (مطالعه موردی سرودههای ابن زیدون و معتمد بن عبّاد)

یک درونمایه و مضمون اصلی موردتوجه قرار میگیرد( ».آرینپور)38 :1374 ،
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َ
َ
ٌ
ناظ ُرهــا
تبکـــی فراقــک عیــن أنــت ِ
َ
ّ
الزمــان الــذی عهــدی بــه َح َس ٌ
ــن
إن
ِ ِ

َ ُ
دلـ ّ
ـج فــی َهجرهــا َعــن هجــرک َالو َسـ ُ
ـن
ق
ِ
ِ
َ
ُ َ َ ّ َ
جهــک
قــد حــال مــذ غــاب عنــی و ِ
(فرحات)316 :1994 ،

(دوری و فراق چشمی را میگریاند که با آن معشوق را میدیدی؛ بنابراین پس از هجران
تو خواب از چشمها رمید .همانا زمانهای که من به آن خوشبین بودم بعد از فراق و دوری تو
متغیر و دگرگون گشت).
این نوع شعر در دیوان معتمد بن عباد بازتاب بسیاری دارد .معتمد بن عبّاد در بسیاری

از سرودههای خویش غم غربت را فریاد زده است .شاعر معتقد است همه اشیا در فقدان او
خواهند گریست و پس از او دیگر ،جود و بخششی وجود نخواهد داشت:
َغ ٌ
ریـــب بـــأرض ُ
ــر و َس ٌ
َســیبکی علیــه م َنب ٌ
ُ
ــریر
أســـیر
المغربیـــن
ِ
ِ
الع ُ
ــه ،و َ
الب ُ
وط ُ
ــرف ّ
َ َ
ثــم َن ُ
کیــر
زاهی ِـه و ّالز ِاهـر َّالنـدی
ِ
سـی ِ
بکیه فـی ِ
َ
رجـی ل ُ
مـات ُج ُ
فمـا ُی َ
لجـود بعـد ُن ُ
وده
أغمات قد
إذا ِقیـل فـی
شـور
ِ
ِ
ِ

(بنعباد)90 :1997 ،
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(در سرزمین انسانهای بیگانه و غریب ،غریب و اسیر است و منبر و تخت پادشاهی بر او
گریه خواهد کرد .جمال و زیبایی و گیاهان پر از شبنم و عطر و بوی خوش و کارهای سخت
و دشوار بر او گریه خواهند کرد .اگر گفته شود که در سرزمین أغمات ،جود و بخشش مرده
است ،بعد از آن دیگر امیدی به خیزش دوباره جود و بخشش نخواهد بود).
وی در جایی دیگر ،بودنش در اسارت را به مردهای در قبر تشبیه میکند و معتقد است که
دیگران به دیدار او نائل نمیگردند ،بلکه تنها بر سر مزار او میتوانند حاضر شوند:
ََ
َ
الرائــح الغــادی بالحلــم بالعلــمُّ ،
ُ
ُ
إتصلــت
بالنعمــی ،إذ
الغریــب َســقاک
قبــر
ِ
ِ ِ ِ َِ
ِ
َ
َ
ّ ً ََ
َ
َ
ّ
ـادی
ـ
ص
بالخ
عبـــاد
ابـــن
شـــاء
بأ
ـــرت
ف
حقـــا ظ
ِ
ـب إن أجدبــوا ،بالــری ِللصـ ِ
ِ
ِ
(بنعباد)96 :1997 ،
(ای قبر غریب ،ابرهای شب و روز تو را سیراب کند ،همانا تو موفق به کسب جسد
شریف ابنعباد گشتی .ای قبر غریب ،تو در نزد خود بردباری و دانش و نعمت خداوند را در

برگرفتهای ،آنگاه که با جسد من حاصلخیز و سرسبز شدی).
مقایسة سرودههای ابنزیدون و معتمد بن عبّاد در زمینه غم غربت ،پرده از این حقیقت
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آشکار میسازد که ابنزیدون برای مقابله با فاجعه و مصیبت جانکاه غم غربت به انواع
سرگرمیها روی میآورد تا از این رهگذر بتواند از بال و گرفتاری جان سالم به در برد .در
مقابل معتمد بن عبّاد با کالمی فاخر همه اشیای طبیعت را در فقدان خویش عزادار توصیف

کرده است.
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نتیجهگیری
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ابنزیدون و معتمد بن عبّاد بهدلیل شرایط اجتماعی و سیاسی عصر اندلس ،شکستهایی

همچون از دست دادن معشوق و یا مرگ همسر ،ناکامیهای زندگی از جمله اسارت و تبعید
و دوری از سرزمین و خانواده را تجربه کرده و رویکردی نوستالژیک در شعر خود دارند .با
آنکه انگارههای نوستالژیک بهطور پراکنده در سرودههای ابنزیدون و معتمد بن عبّاد بازتاب
داشته ،اما نمود مؤلفههایی چون حسرت دوران کودکی ،دلتنگی برای سرزمین و خانواده و
حسرت بر از دست دادن جامعه آرمانی از بسامد باالیی در شعر آنان برخوردار است.

نخستین و مهمترین عامل و عمدهترین شکل نوستالژی در شعر ابنزیدون و معتمد بن
عبّاد از نوع دوری از سرزمین ،خانواده و دوستان دیرینه است که در اشعار پراکنده آنها
نمایان و مشهود است .دومین عامل که جنبه فردی نیز بر آن غلبه دارد ،ناکامیهای فردی مثل
جدایی و فراق از محبوب و از دست دادن جاه و مال است .دوری از وطن آرمانی سومین
عاملی است که دو شاعر را به غربت و اندوه کشانده و باعث شده که هر یک مدینه فاضله
خود را در طبیعت یا گذشته کودکی و جوانی ترسیم نمایند.
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ابنزیدون و معتمد بن عبّاد ،که دارای اندیشههای رمانتیکی هستند ،بهدلیل احساس غربت

روحی و تنهایی درونی ،پیوسته به یادبودهای گذشته روی میآورند و برای یافتن آرامش ،به
خاطرات گذشتة خود رجوع میکنند؛ از همین رو ،اشعار این دو سراینده ،به نوستالژی عمیق
و منزوی سوق شبیه بوده و فضایی سرشار از دلتنگی و غم را به تصویر کشیده است.
هر دو شاعر با اندوه بسیار ،خاطرات تلخ و شیرین ایام گذشته را با نگاهی رمانتیک ترسیم
نموده که در این میان ،بازگشت به دوران کودکی و یادآوری خاطرات آن ،اگرچه دلنشین
و زیباست ،اما زمینهساز نوعی دلتنگی در سرودههای آنان شده است.
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