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ــــة ادب و زبـــان          نشريـ 

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني       

  دانشگـــــاه شهيـــد باهنر كرمان    

 89بهار ) 24پياپي (27جديد، شمارة   دورة

 )پژوهشي –علمي (*روانشناسي درد در شعر نادر نادرپور

  دكتر مهدي شريفيان                                                                                    

  دانشيار دانشگاه بوعلي سينا همدان                                                                      

  چكيده       
شناسي است كه وارد ادبيات شده است و به طـور  يك اصطالح روان» نوستالژي« 

 و متجلـي   مـي كنـد  در شاعر يا نويسنده بروز كلي رفتاري است ناخودآگاه، كه 

شناسـي يونـگ   در روان)collective unconscious(ناخودآگاه جمعـي . مي شود

ها سال كـه بسـياري از آنهـا    تجربه هاي اجداد ما در طي ميليون« :عبارت است از

و يا انعكاس رويدادهاي جهان ما قبل تاريخ كـه گذشـت هـر     ناگفته مانده است

« اين مقاله پژوهشـي اسـت دربـاره    . ر بسيار كمي به آن مي افزايدقرن تنها مقدا

نـادر  « در شـعر    كه به عنوان يكي از رفتارهاي ناخودآگاه فرد» روانشناسي درد

در بخش خاطره فـردي بـه غـم غربـت و دوري از     . بررسي شده است» نادرپور 

ن تحـت عنـوا    وطن به عنوان حسرت برگذشته و در بخش نوسـتالژي اجتمـاعي  

شاعران و خاطره جمعي به دلتنگي شـاعر بـراي اسـطوره هـاي ايـران بـا ذكـر        

  . شواهدي پرداخته شده است

، روان شناسي درد، شعر معاصـر فارسـي، نـادر    در شعر غم غربت :كليد واژه ها

  .،ادبيات تطبيقينادرپور
  مقدمه

فارسـي فـارغ   و در رشـتة زبـان و ادبيـات     ، در تهـران متولـد    1308در سـال   نادر نـادر پـور  

تصـاوير زيبـا،   .اسـت » موج نو« در حوزه » رمانتيك« او به تمامي نمايندة شعر . دشالتحصيل 

شـرح   ايـن  آثـار شـعري نـادرپور بـه    . شـعر اوسـت   ويژگيهـاي تركيبات بديع و زباني نرم از 

                                                 
  21/12/87:تاريخ پذيرش نهايي مقاله                                                           21/9/85تاريخ ارسال مقاله  *

  dr_sharifian@yahoo.com :آدرس ايميل 
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تهـران،  ( ؛ شـعر انگـور  )1333تهـران  ( ؛ دختر جام )1333تهران، ( چشم ها و دست ها:است

؛ از )1356تهــران، ( ؛ باگيــاه و ســنگ نــه، آتــش )1339تهــران ، ( ة خورشــيد؛ ســرم)1336

پـاريس،  ( ؛ صـبح دروغـين  )1356تهران ، ( ؛ شام بازپسين) 1356تهران، ( آسمان و ريسمان

؛ و )1375لـس آنجلـس ،   ( ؛ زمـين و زمـان   )1367لـس آنجلـس،   ( ؛ خون وخاكستر)1360

در لس آنجلس رخ در نقاب خـاك   1378ال نادرپور به س). 1382تهران ، ( مجموعة اشعار 

  ) 862: 1386افشين وفايي ،. (كشيد

غم غربـت در اشـعار پايـاني عمـر او از جـذابيت        بررسي روانشناسيك اشعار نادر پور بويژه

غم غربت يا حسرت گذشته و بسياري از مفاهيم مدرن روانشناسي، . خاصي برخوردار است

  طور كلـي ه ب. از جايگاه رفيعي بهره مند استري شاعران ادبيات و تحليل آثار هنامروزه در 

و با مرور آن دچار نوعي حالـت غـم    باز گرددهر گاه فرد در ذهن و خاطرة خود به گذشته 

است كه در زبان فارسي آن  Nostaligiaلذت سكر آور شود،اين همان  با  همراهو اندوه 

  . كرده اند ترجمه» حسرت گذشته« و  »  غم غربت« را عموماً به 

بـه رؤيـايي اطـالق مـي شـود كـه از دوران        (psycnopathology)آسيب شناسي رواني 

گذشـته اي كـه ديگـر وجـود نـدارد و بازسـازي آن ممكـن        ؛گذشتة پر اقتدار نشـأت بگيرد 

رو مـي شـوند يـا سالمتشـان بـه      ه وقتي افراد در دوراني از زندگي خود با موانعي روب. نيست

اما  ؛ها راهي براي گريز استواكنش آنري يا مرگ مي انديشند، اولين خطر مي افتد يا به پي

در بسياري اوقات اگر در واقعيت عيني راهي براي گريز پيدا نكننـد، آرزوي گذشـته اي را   

  .)11:  1375شاملو ، (ه در آن زندگي پرشكوهي داشته اندمي كنند ك

  غم غربت در مكتب ادبي رمانتيك

گريـز و  « شناسي در آن مالحظه كـرد، اصـل   توان تفكرات روان كه مي، از اصول رمانتيك 

هـاي ديگـر،   وجود وفرار به سوي فضاها يـا زمان آزردگي از محيط و زمان م. است» سياحت

آثـار   ويژگيهـاي هاي خيال از افيايي، سفر واقعي يا بر روي بالدعوت به سفر تاريخي يا جغر

يــايي خــود در ؤهــا در ســفرهاي ر رومانتيــك .)92: 1366ســيد حســيني، (  رمانتيــك اســت

آرزوي يافتن محيطي زيبا و مجلل و باالخره آن زيبايي مطلوبي هستند كه هنرمند رمانتيـك  

اغلـب بـا جسـتجو بـراي     »فردوس گمشـده «اين نوشتالژي براي.به آن را دارد رسيدنآرزوي 

» عصـر طاليـي  «جـوان  ) Lokag(از نظر لوكـاج  . آنچه گمشده و از كف رفته، همراه است
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رمانتيك ها نه فقط به گذشته متعلق است، بلكه هدف نيز هست و وظيفه هر فرد رسـيدن بـه   

يكي ديگر از بنيادهاي روانشناسـيك مكتـب    .)133: 1383سه ير، ولووي ميشل، ( آن است 

         در ايــن حالــت شــاعر احســاس .»حســرت دوري از بهشــت و روح ازلــي اســت«رمانتيــك،

  زنـدگي  » غريبسـتان « شده است و مانند يـك تبعيـدي در ايـن    مي كند از اصل خويش دور 

« : شاعر معروف رومانتيك در تعريف اين احساس مي گويد) Schlegel(شلگل . مي كند

روح كه جايگـاه معنويـت انسـان اسـت بـه دور از      . روح در زير بيد بنان گريان، تبعيد است

 ايـن ديـدگاه    .)131: همـان  ( » مـي كنـد  خانه و كاشانة پدري واقعيش در اين دنيـا زنـدگي   

درميـان عرفـاي جوامـع    : مـي گويـد  » اسـطوره ، رؤيـا و راز  « طور كه اليـاد در كتـاب    همان

روح مـا ذره اي از  « ز اسـالم نيـز مانويـان معتقـد بودنـد     در ايـران قبـل ا  . مختلف وجود دارد

ست و بايد به روشنايي است كه در كالبد تيرة تن اسير شده، ني دور افتاده از اصل خويش ا

  .)221: 1373دستغيب، ( » جايگاه اصلي خود بازگردد

  خاطره فردي
حـس  » انواده درمـاني خاطره، فراموشي و نوستالژيا در خـ « در مقاله اي با عنوان ) Ray(ري

 .)Ray, 1996.P.82( الت و ارتباطات خانوادگي مي داندترين عامل تحودلتنگي را مهم

كه به نوعي در زندگي فرد تاثير گذاشته هـم خـاطرات    عشق و زندگي عاشقانه و سفرهايي

فردي است كه تكرار آنها به خاطر نارضايتي از وضع موجود است و به ايجاد حس دلتنگي 

  .دشومي منجر 

  خاطرة جمعي
« جامعـه شـناس فرانسـوي در كتـابي بـا عنـوان          ) M. Halbowax(موريس هـالبواكس  

علي رغم شخصي بودن : ه مي كند و مي گويد به مفهوم خاطره جمعي توج» خاطرة جمعي

خاطره اي كه به اشتراك گذاشته مي شود، مقـامي  . خاطره،آن را با ديگران تقسيم مي كنيم

نوعي مي توانم خاطراتم را بازگو كنم به ايـن دليـل اسـت كـه     » من« اگر . اجتماعي مي يابد

ره يكـي را بـه خـاطرة    عملي اجتماعي كه آنـاً خـاط  . بازگو كردن، يك عمل اجتماعي است

» تبـادل خـاطره  « ديگري متصل مي سازد و چيـزي را سـبب مـي شـود كـه مـي تـوان آن را       

بـه   ؛مي نامـد » پيچيدگي خاطره« يعني همان چيزي كه فيلسوف آلماني ديگري آن را ؛ناميد
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عبارت ديگر، ما به حكاياتي تعلق داريم كه بـه لطـف بـازگو كردنشـان گـويي برايمـان بـه        

  .رخ مي دهندصورت جمعي 

  شاعران و خاطرة جمعي

روزگـار باسـتاني و حتـي اسـاطيري هـر      كي ديگر ازجنبه هاي خاطره جمعي گذشته دور،ي 

مي دانند برتر قومي است و در هر نسلي هنرمنداني هستند كه عهد باستان را از روزگار خود 

رنسـانس   مـثالً برخـي از مـردم عصـر     ؛و زندگي سنتي را به زندگي مدرن ترجيح مي دهنـد 

و شــاعران عصــر مســعودي، دلتنــگ بخشــش هــاي عصــر نددلتنگــي قــرون وســطي را داشــت

يكي از شاعراني كه درباب خاطرة جمعي ايران باسـتان حساسـيت خاصـي دارد،    . محمودند

      رؤيـاي شـاعري   آخـر شـاهنامه حكايـت از   «اخـوان در .اسـت ) م اميـد ( ان ثالـث  مهدي اخـو 

  :دگمشده مي بينكوتآن ملآورد و خود را درميرا به ياد تاريخ قوم دورة زرينكند كهمي

خـويش  / ..../ رام چنگ چنگي شوريده رنگ پر/ اين شكسته چنگ بي قانون

با پريـزادي  / طرفه چشم انداز شاد و شاهد زرتشت/ را در بارگاه پرفروغ مهر

: 1369اخـوان،  (منزاران پاك وروشن مهتاب مـي بينـد  در چ/ چمان و سرمست

وري ايرانـي  تـ در ادامه به گذشتة درخشان باستاني ايران اشاره مـي كنـد كـه امپرا    شاعر) 79

  .كرّوفرّي داشته است

/ مـا / شاهدان شهرهاي شـوكت هـر قـرن   / ما فاتحان قلعه هاي فخر تاريخيم

  )83: همان (  يادگار عصمت غمگين اعصاريم

  شناسي دوري از وطنروان
گي يا اختاللي مي داند كه به وسيلة جـدايي  مفهوم غم غربت را درماند) Thurber(توربر 

مــــي شــــود   مــــورد انتظــــار يــــا واقعــــي  از محــــيط خانــــه و زنــــدگي ايجــــاد        

)Thurber,1999=P=88(. فيشر)fisher ( و هـود)Hood) (1987-1988 (  احسـاس

حالت هيجاني، انگيزشـي، و شـناختي پيچيـده مـي داننـد كـه حـاكي از غمگينـي،         را غربت 

اصـطالح احسـاس   . نه و درماندگي ناشي از تفّكر درباره خانه اسـت به بازگشت به خا تمايل

آشنا را در بر          افراد مورد عالقه و مكانهايه جداييغربت ، واكنش هايي را شامل مي شود ك

اما آنچه در پيدايش احساس غربت در انسان نقش  .)Archer, 1998 .P.407(مي گيرد 
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) وطـن  ( انـه  بر اين باورنـد، همـان جـدايي از محـيط خ     شناسان نيزاساسي دارد و اغلب روان

  .)tiburg,1997,P,802(است

» غربـت ، مهـاجرت و خـاطرةجمعي   « در مقالـة  Amatulli)(و آماتولي) Bellelli(بيليلي 

         آنـان يـاد آور  . توضيح مي دهند كـه چگونـه غـم غربـت بـا پديـده مهـاجرت ارتبـاط دارد        

» حالت جمعي« ه سطح فردي تنزل دهيم، بلكه اين حس در مي شوند كه نبايد اين حس را ب

)interpersonal level (هم كار كرد دارد ) 106: همان(.  

  شناسي درد در نادر نادرپورويژگيهاي روان

  وطن  )1
د شـ و همين امـر سـبب    سپري كرد» ديار غربت« خود را در نادر پور بيست سال پاياني عمر 

خـون و  « ويژه مجموعـة  در بيشتر اشعارش بـ » ري از وطندو« و » تنهايي« و » غم غربت«كه 

« از مجموعـة  » طلـوعي از مغـرب  « نـادرپور در شـعر   . ديده شود» زمين و زمان« و » خاكستر

در ديار غربت سروده شده است از غم غربت مـي نالـد و   1360كه در سال ، » صبح دروغين

و حتـي   بيـان مـي كنـد   وطنش را سرزمين كودكي خود مي دانـد و شـرح دلتنگـي خـود را     

 :خورشيد مغرب برايش سرد جلوه مي كند

شـب بـر فـراز    / بر آستان غربت خود ايستاده ام/ اكنون درين ديار مسيحايي

اما فروغـي از افـق   / تك تك، ستارگان را مصلوب كرده است/ برج كليساها

اي سرزمين كودكي / آه اي ديار دور./ ... بر آسمان يخ زده مي تازد/ مغرب

  آفتاب تست در آفاق باورم تا/ خورشيد سرد مغرب بر من حرام باد!/ من

  )790:مجموعة اشعار( 

   :مي بيند» تر از آب و آيينهپاكتر و زالل« و ميهنش را » خاك يادگار«  خاك وطن را، شاعر 

!/ تر از آب و آيينهاي پاك، اي زالل/ ح جاودانة اياماي لو/ اي خاك يادگار

تا چشم بـر تـو دارم در خـويش    / در تو ديده اممن نقش خويش را همه جا 

  )791: همان(  ننگرم

مـي خوانـد و روشـني او را    » بـام الجـوردي تـاريخ   « و » كاخ زرنگـار « سپس شاعر وطن را 

  :همواره رهبر و راهنماي خود مي داند
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فانوس ياد تست كـه در خوابهـاي   / اي بام الجوردي تاريخ/ اي كاخ زرنگار

/ برق خيال تست كه گاه گريستن/ واره روشن استزير رواق غربت هم/ من

  .اينجا هميشه روشني تست رهبرم/ ستدر بامداد ابري من پرتو افكن ا
  )791همان ( 

خطـاب مـي كنـد و اميـدوار     » زادگاه مهـر « را » خاك وطن« در پايان اين شعر زيبا، نادرپور

  :است كه به ميهن بازگردد و آفتاب كشورش را ببيند

چـون  / يـك روز ناگهـان   /.... اي جلوه گاه آتش زردشـت / راي زادگاه مه

ــه آســمان  ــرم    / چشــم مــن ز پنجــره افتــد ب ــرا در براب ــاب ت ــنم آفت                   مــي بي

  )792همان ( 

بـر  « و » چشم ها و دست ها« ، »ياد دوست« ،» سرگذشت« ، » خون و خاكستر« در مجموعة 

مـي سـوزد و    ؛ناله هاي شكوه آميز سر مي دهد شاعر همچنان در فراق وطن» آستان بهاران 

  :اما ياد وطن از خاطر او نمي رود ؛خاكستر مي شود

مـن خانـة   /... غم، بار دگر به ديدنم آمـد / چون روي به سوي غربت آوردم

اكنون كـه ديـار آشـنايي    / تقدير، مرا ز خانه بيرون كرد/ خود به غير نسپردم

در خواب / با او  كه هنوز و همچنان بينم/ در قفا دارم چون ساية خويش/ را

بنگـر كـه مـرا    / اين عشق كهن كه در دلم بـاقي اسـت  / و خيال، ماجرا دارم

  )820: همان( / چگونه مجنون كرد

  و ايـن جـدايي،    ، كـه شـاعر از زادگـاه خـود جـدا      هسـت   نيـز » غم غربـت « نوعي ديگر از 

                   هـاي آشـنا را در بـر    ومكانكـه جـدايي افـراد مـورد عالقـه      واكنش هايي را شامل مـي شـود   

  .)Archer , 1998,P,407.(مي گيرد

مي گوينـد  « : گرچه گريند/ در جوار كشت همسايه/ خشك آمد كشتگاه من

ان ابـري،  قاصـد روز / سوگواران در ميـان سـوگواران  / روي ساحل نزديك

  )47افشين وفايي،(/ داروگ، كي مي رسد باران 

  :نيز بر اين باور چنين مي سرايد) سايه.  1 .هـ ( هوشنگ ابتهاج 

دير گـاهي  / به ستوه آمدم از اين شب تنگ/ ديگر اين پنجره بگشاي كه من

مـي فشـارد بـه    / وين شب تلخ عبوس/ است كه در خانة من خوانده خروس

  )151همان، (دلم پاي درنگ 
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خود به هر كجـا   سرشك نيز آرزو مي كند اي كاش وطن را به مانند گل بنفشه مي شد با. م

  :كه مي خواهيم، ببريم

در جعبـه هـاي   / ( مثـل بنفشـه هـا   / اي كاش آدمي وطـنش را ... / اي كاش

در / همراه خويشتن ببرد هر كجا كه خواست/ يك روز مي توانست) / خاك

  )304همان، ( / در آفتاب پاك/ روشنايي باران

د را به پهناي تاريخ در خـاطر  كشور خو، گاه اين غم غربت با اسطوره در مي آميزد و شاعر 

  :خود زنده مي كند و با حسرت مي سرايد

اي خـاك بـي   ! ديار دور مـن !/.../ كجايي، اي ديار  دور اي گهوارة ديرين

تـرا  !/ » مـاني «و مهـرت در دل  » زردشـت «خيالت در سـر  / همتاي يزداني

ترا در خود نخواهد سوخت آتشهاي / ويران نخواهد ساخت فرمان تبهكاران

و گـر مـن زود   / اگر من تلخ  مي گريم، چه غم، زيرا تو مي خندي/ طانيشي

تا دوست يا دشـمن، تـرا همـواره    ! بمان/ مي ميرم، چه غم، زيرا تو مي ماني

  )923مجموعة اشعار، ( /بستايد

  كودكي و خردسالي ) 2
كودكي « خود مي نگرد و در خاطرات خود » عصر طاليي« از نگاه لوكاچ شاعر همواره به 

وانـان ،  دورة پهل« از نظر فريـدريش شـلگل، كـودكي،    . خود را مرور مي كند» و خردسالي

و با حسرت از آن ايام يـاد   ، كه شاعر رمانتيك به آن توجه ويژه  است» عشق و افسانه پريان

  .)132سه ير، ( مي كند 

سـفر  / نگان در آتش ظهرسفر به ساية پروا/ سفر به دهكدة سبز كودكي كردم

ديار كودكي / ... هاسفر به خلوت باراني شقايق/ ل ملخهاي زير باقزحبه قوس 

/ كه چون سراب، درخشيد و سـوي خويشـم خوانـد   / ام، سرزمين دوري بود

از آن / -)كدام يك؟ تنوانم گفـت (  -/ دوباره شيطان، حوا، خداي بي همتا

  )563مجموعة اشعار، ( / بهشت دل آسودگي برونم كرد

به دوران كودكي بر مي گردد و اين گونه از ايـن  » صداي پاي آب «سهراب سپهري نيز در 

  :ايام ياد مي كند
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زندگي چيزي بود، مثل يـك بـارش عيـد،    / باغ ما در طرف ساية دانايي بود

يـك بغـل   / زندگي در آن وقت صفي از نورو عروسك بود/ يك چنار پرسار

  )275: 1374سپهري، ( /آزادي بود

در بازگشت به كـودكي و خـاطرة فـردي    » سنجاقك«ور از جالب اينجاست سپهري و نادرپ

  :سخن مي گويند

بـار خـود را   / هادور شد كم كم در كوچة سنجاقك/ ن طفل پاورچين پاورچي

  /ها پردلم از غربت سنجاقك./ سبك بيرون بستم، رفتم از شهر خياالت،
  )276: همان ( 

  :نادر پور نيز گويد

هنـوز  / .... فتـاب نظـر مـي كـرد    بـه آ / هنوز، روح گل از چشم روشن شـبنم 

فرودگـاهش، اطـراف جويبـاران    / هوا نورد هراس آور بيابان بود/ سنجاقك

  /هنوز، پير شدن شيوة چناران بود/ هنوز، دست زدن بيشة سپيداران/ بود
  )561: مجموعة اشعار( 

مشيري نيز با ديدن در و ديوار و پنجرة مدرسه، خاطرات دوران كودكي در مدرسه را براي 

به ياد روزهـايي كـه كيـف زردي بـر پشـت و نيـزه ا ي از قلـم نـي در         ؛خود تداعي مي كند

  :»تا مگر خود را پيدا كند« مي افتد و با تداعي اين خاطرات مي خواهد .... مشت

از / ها ي يـك در  از اشـارت / شـايد  -بشنوم/ گذشتم راآمدم هفت سال از سر

/ حرم، دركوچه، در بـازار در / نگاه ساكت يك پنجره، يك شيشه، يك ديوار

نيـزه اي از آن  / كيـف زرد كـوچكي برپشـت   / آمدم خود را مگر پيدا كـنم 

ناگهـان در  / -شـايد  –آمدم / ها از سوز سرما سرخگوش/ هاي ني در مشتقلم

  .)524: 1376مشيري،( / چشم در چشمان مادر واكنم/ پيچ يك كوچه

چـه هـاي   يد خانه اي مي افتـد كـه در   ساله اي مي بيند و به يانادرپور نيز خود را كودك ده

   :آن آبي بوده و حياطش سبز كه در آن دوران كودكي خود را گذرانده است

هنـوز خانـه مـا رو بـه چارسـوي      / ساله اي كه من بـودم به چشم كودك ده

هنوز ابر از آن مي گذشـت و  / دريچه هايي با شيشه هاي آبي داشت/ جهان

  ) 561: مجموعه اشعار(  /داشتحياط سبزش، آفاق آفتابي / بر مي گشت
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ه در به دنبال مـادر و پـدر   شاعر در ديار كودكي مانند كودكي مشيري درب، سپس در ادامه  

  :تا شايد از آنان خبري باز يابد، اما فضاي خانه، خالي از صداي مادر است مي گردد

ـ   در آن قلمـرو اوهـام  / ديار كودكي ام را قدم زنان ديدم  / در گشـتم ه درب

از / به كوچه آمدم و در پي پدر گشـتم / خانه، تهي از صداي مادر بود فضاي

  )563: همان ( ..../ هيچ  -اين دو گمشده خود، نشان چه ديدم

نياي كودكي بر مي گردد به د دوبارهنادر نادرپور »شام بازپسين«ازمجموعة » سفيدوسياه« در

ياد مي كند و دوران كودكي ) تيله بازي و تاب خوردن( هاي دوران كودكي خود و از بازي

  :مي خواند» سبزي ضمير«را دوران

تيله بازي مـن و  / ساليان خاكبازي من و نسيم/ روزگار خردسالي من و جهان

  )667: همان( / تاب خوردن من و درخت با طناب و نور/ ستارگان

  :براي بچه ها سخن مي گويد» دايه« شاعر از قصه گفتن هاي  ، در ادامه

قصـه هـاي ديـو، قصـه هـاي       -/ اي ناشنيده اي كه دايه گفتساليان قصه ه

ساليان گوجه هاي كـال و  / ساليان شير و خط و ساليان طاق و جفت/  -حور

  ) 668: همان ( تخمه هاي شور

تر مي شود و با بازگو كردن ايام دبستان، خـاطرات درس  بتدريج حس نوستالژي شاعر عميق

   :و كالس و مدرسه احساس لذت مي كند

ميان دفتر  -ساليان گل/ ساليان ابر و ساليان آفتاب/ ليان خشم و ساليان مهرسا

/ با مداد سوسمار اصل/ ساليان همزباني قلم / -ميان صفحه كتاب -پر/ -سفيد

سـاليان  / چهره هاي ساده عروسـكي / ساليان جامه هاي كازروني چهار فصل

  )668: همان (ساليان كودكي / سبز

  جواني) 3
ايـن  . اركردهاي خاطرة فردي، هويت بخشي از فـرد در دورة جـواني اسـت   يكي ديگر از ك

    ) Recollection(» تـراكم خـاطره  « همان حالت روانـي اسـت كـه خـاطره شناسـان آن را      

» فراموشـي « آن را  ، پزشـكان ن حالت، كمبود خاطره است كـه روان طيف ديگر اي. مي نامند

)Fotgetting (از روزهاي رفتة در جواني بـه  » مالل تلخ« ر نادر نادرپور در شع. مي گويند

  :حسرت ياد مي كند
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نگـاه كـردم و ديـدم غـم     / در آن دو اشك كه بر دامـنم چكيـد و گذشـت    

اميد رفتـه و انـدوة   / به يك نگاه در آن قطره ها روان ديدم/ گذشتة خويش

مرا بـه دفتـر دل،   / ها و روزها كه گريختبه ياد آن همه شب/ بازگشته خويش

  )135: همان ( دگاري ماند نقش يا

در آثـار او برجسـتگي   » حسـرت جـواني  « رهي معيري نيز از جمله شاعران معاصر است كه 

                            :      بر جواني از دست رفته، مويه مي كند بارها او . سبكي دارد

از ديگران، حديث جواني شـنيده  / من جلوة شباب، نديدم به عمر خويش    

/ وز شاخ آرزو گل عيشـي نچيـده ام  / از جام عافيت، مي نابي نخورده ام /ام

        /اين رشـته را، بـه نقـد جـواني خريـده ام     / موي سپيد را، فلكم رايگان نداد
  )388: افشين وفايي( 

در اشـعارش  » جـواني و گذشـت آن  « پژمان بختياري نيز از جمله شاعران مـدرن اسـت كـه    

  :جايگاه ويژه اي دارد

گـل  / ببين جـواني بربـاد رفتـه را   : گفتم/ م به دست باد گلي نوشكفته راديد

/ .... دست زمانه روح به پاكي شـكفته را / غم مخور كه مكدر نمي كند: گفت

 خوشـتر كـه ناشـنيده گـذارم نگفتـه را      / تاريخ زندگي من غير شكوه نيسـت 
  )366: همان(

كند وتمنـاي جـواني را بـه زيبـايي بـه      از وسوسه هاي جواني ياد مي» دور چراغ« نادرپور در

  :تصوير مي كشد

در جـام الجـوردي بـراق    / ها سـتارگان شب/ تي كه من، جوانِ جوان بودموق

من بـا لبـي بـه تشـنگي     / چون تكه هاي كوچك يخ، آب مي شدند/ آسمان

 مردانه در برابر آن جام بشكنم/  كه توبة پرهيز خويش را مي خواستم/ خاك
  )768: مجموعة اشعار( 

خوبي به بيـان  ويژگيهاي روحي رواني جوان را ب» عشق آتشين شقايق« و » خيلخمير خام ت« 

   :مي آورد كه اكنون در دسترس نيست

مـن، عشـق   / ... بر آتش بلوغ جهـان مـي پخـت   / در من خمير خام تخيل را

من، / خورشيدوار، تجربه مي كردم/ در چشم دخترانه شبنم/ آتشين شقايق را
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    در كـام آفتـابِ جـوان    / از سينة برآمدة قلـة سـپيد  / خي رالذت مكيدن سر

  ) 770: همان ( / مي شناختم

  معشوق ) 4
نوستالژي فردي بـه لحـاظ زمـاني بـه      :نوستالژي به دو نوع فردي و اجتماعي تقسيم مي شود

در  .)52:  1384خـدادادي،  (نوستالژي فردي آني و نوستالژي فردي مستمر تقسيم مي شـود  

ي فردي و آنـي، نويسـنده يـا شـاعر لحظـه يـا لحظـاتي از گذشـته را در اثـر خـود           نوستالوژ

منعكس مي كند، اما در نوستالژي فردي مستمر، شاعر يا نويسنده در سراسر اثر خويش تمام 

دوري از معشـوق يكـي   حسـرت برگذشـتة عاشـقانه و    . و كمال به گذشته خود مـي پـردازد  

نادرپور بـه ايـن حسـرت عاشـقانه     ، » سرگذشت« در . هاي شعر نادرپور استديگر از ويژگي

  :اين چنين مي نگرد

تـاكي بـه   / سر مي كـنم حـديث جـدايي را   / ها، مناينك، درون محبس شب

تا / سر مي نهم به دامن تنهايي/ جويم فروغ صبح رهايي را/ شامگاه گرفتاري

بـار دگـر، شـراره    / وز آتشي كه روشـني دل بـود  / در نگاه چشم وي آويزم 

  )106: همان( گيزمبران

متعلق به فريدون مشيري باشد كه نـام شـاعر را بـراي هميشـه     » حسرت عشق« شايد زيباترين 

اگرچه سخن مشـيري در يـك شـب    . شروع مي شود» مهتاب«اين شعر با واژة . جاودان كرد

اوسـت كـه بـدون او در    » معشـوق « مهتابي است، اما آدمي ناخودآگاه گمان مي برد كه نام 

 ، ها كه با مهتـاب در شـب مهتـاب   و به ياد خاطرات آن شبگذاشته قدم » ب مهتابيش« كوچة 

خاطرات خوشي را سپري كرده است و اكنون حسرت آن را مي خورد، مي افتد و بـا تمـام   

  :وجود به دنبال او مي گردد تا بتواند عطش حسرت خود را با ديداري فرو نشاند

همه تن چشـم شـدم، خيـره بـه     / بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم

شـدم آن عاشـق   / شوق ديدار تو لبريز شد از جـام وجـودم  / دنبال تو گشتم

                                    )402مشيري، (/ ديوانه كه بودم

 سپس شاعر در پايان اين شعر زيبا بعد از يادآوري خـاطراتش بـه نقطـة جـدايي از معشـوق       

  :مي رسد
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نگرفتي دگر از عاشق آزرده / هاي دگر همشب و شبرفت در ظلمت غم، آن 

به چه حـالي مـن از    بي تو، اما..../ ز آن كوچه گذرهمنكني ديگر ا/ خبرهم

  )405:همان ( / آن كوچه گذشتم

به حسرت دوري از معشوق مـي پـردازد و دردمندانـه از    دوباره  » برگور بوسه ها«نادرپوردر

  :آن ايام ياد مي كند

/ بر گور بوسه هاي تو افروخت آتشـي / گوگردي شفق شب در رسيد و شعلة

آن بوسه را كـه ريختـه از كـام    / خورشيد تشنه خواست كه نوشد به ياد روز

پيوند خود ز ظلمت شـبها  / چون سايه اي كه پرتو ماه آفريندش/ .... مهوشي

وان دورتر، خيال تو بنشسته بي / اينجا مزار گمشدة بوسه هاي تست/گسيختي

تا از چراغ چشـم تـو گيـرم    / ده ام هنوز درين دشت بي كرانمن مان/ گناه

  )122:مجموعه اشعار( /سراغ راه 

  پيري و انديشيدن به مرگ) 5
. شناسـي شـعر نـادرپور اسـت    آن، يكـي ديگـر از زمينـه هـاي روان     ياد پيري و ايام پر محنت

درون دل، « د را بايـ » فريـاد « كـه  ري و درماندگي خود مي گويـد و اين از پي» ابر«نادرپور در 

  :كرد» خاك

       فريـاد مـن درون دلـم خـاك     / ديگر نه آتشي است، نه داغـي، نـه سوزشـي   

اشكم به يك اشارة او پـاك  / ديگر زمان به گرية من خنده مي زند/ مي شود

مرغابيـان شـاد بـه مـاتم     / درختان خميده انـد / پيري رسيده است/ مي شود

ويرانـه هـا بـه مـاتم عـالم      / استآبادي از جهان خدا رخت بسته / نشسته اند

  )306: مجموعه اشعار ( /نشسته اند

» سبوي باده لذت« ز اينكه نمي تواندياد مي كند و ا»بهار مرده« نادرپور ازجواني به، در ادامه

  :افسوس مي خورد را تهي كند،

/ دل نمـي دهـد  اما كسي به گرية مـن  / من بر بهار مردة خود گريه مي كنم 

/ اين دانه هاي ريخته حاصل نمي دهد/ هاي بي نشاطگل جز بوته هاي هرزه

زان / ديگر زمان خندة مستي گذشته است/ ديگر سبوي بادة لذت تهي شده 

اندوه، سـوي النـة خـود بازگشـته     / پس كه شادي از دل من پركشيده است

  )307:همان ( / است
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چيـز چـون   و انسان حـس مـي كنـد همـه      است» غروب غم انگيز زندگي« بي ترديد، پيري 

به اين حالت روحـي روانـي بـه شـكل     » تك درخت« نادرپوردر . در حال گذر است» سايه«

  :ماهرانه اي پرداخته و پيري را بي نقاب كرده است

/ افتاده ام چـو سـايه گمگشـتگان بـه راه    / درين غروب غم انگيز زندگي  تنها

بـس  / اهدر زير تازيانـة بـاران شـامگ   / لرزم چو شاخ و برگ نهاالن نيمه جان

چـون در  / سوزاندم در آتش رنگـين خويشـتن  / روزها كه شعلة نارنجي شفق

  )155: همان ( / گنجاندم به ساية غمگين خويشتن/ رسد كبوتر ماه از فراز كوه

نـادرپور  . نيز نوعي خاطرة جمعي است كه در خاطرة قومي هر روز تكرار مي شود» مرگ« 

  :مرگ توجه مي كندبه اين روانشناسي » ديگر نمانده هيچ« در 

تـا شـايد ايـن    / تنها شدم ، گـريختم از خـود، گـريختم   / در جستجوي مرگ

  )165: همان ( گريختنم زندگي دهد 

را بـه پـرواز كبـوتر ماننـد     » مرگ« فروغ فرخزاد از نوستالژي مرگ به زيبايي سخن گفته و 

  :كرده است

/ واهد گـرد معرفي نخ/ كسي مرا به آفتاب/ دلم گرفته است/ دلم گرفته است

پرنده / پرواز را به خاطر بسپار/ كسي مرا به ميهماني گنجشك ها نخواهد برد

  )280: افشين وفايي(/مردني است

  دوري از بهشت) 6
در ايـن  . هاي روانشناسي استيكي ديگر از ويژگي» ت و روح ازليبهش« نوستالژي دوري از

يـك تبعيـدي در ايـن     حالت شاعر احساس مي كند از اصل خـود دور شـده اسـت و ماننـد    

« مــي كنــد و در جســتجوي » تنهــايي« او مرتــب احســاس . زنــدگي مــي كنــد» غريبســتان«

   :است» آرمانشهر

و / درآسـمان خـالي،پروازمي كننـد   /هـاي سـرخ وزرد  بادكنك-خورشيدوماه

/ يده مي شـوند هاي چركين، سايدر دست -اين سكه هاي قلب –روزها و شبها 

ــدة گل  ــداي خن ــر، ص ــاديگ ــام / ه ــت اله ــا نيس ــره ه ــش پنج ــاش / ... بخ نق

و / هاي كاغذي گل/ميزتكرارمي كند/رادرقاب آيينهپيوسته،نقش خود/خانگي
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طبيعـت  «او، عاشـق  / ها جا مي دهددر ظرفها و گلدان/ ه هاي ساختگي راميو

  )478:مجموعة اشعار(/ »بي جان است

ست و هيچ چيـز مايـة   بديهي است در چنين حالتي، دنيا وهر چه بدان تعلق دارد، تيره و تار ا

  :خوشحالي نمي شود

بـر  / كننـد  تا ننگ وحشيان زمين را نهان/ هان، اي خدا، شبان سيه را فر ست

 ايـن / تـا كشـتگان بيگـنهش سـايبان كننـد     / ها، سياهي شـب را بگسـتران  دشت

/ تا لقمه هـاي گمشـده را در گلـو برنـد    / گورهاي نو كه دهان باز كرده اند

  /تا طعمه هاي تازة خود را فرو برنـد / مي كنند فردا به جانيان و خسان روي
  )147:همان ( 

گويد كه مطلـوب شـاعر   سهراب نيز در آثار خود، بارها و بارها از شهري آرماني سخن مي 

   :احساس دلتنگي مي كند ، كه آن شهر دور استاست و از اين

ماهتـاب  / بي گمان پاي چپرهاشان جاي پاي خداسـت  / من نديدم دهشان

  )347: هشت كتاب ( ي كند روشن پهناي كالم آنجا م

ده » «مـردم باالدسـت  « را ) ناكجا آبـاد ( سهراب در اين منظومه، مردم آن سرزمين اكتشافي 

  :معرفي مي كند» مردم سررود« و » باالدست

غنچه اي مـي شـكفد، اهـل    / بي گمان در ده باال دست، چينه ها كوتاه است

مردمـان سـر   / وچه باغش پر موسيقي بـاد ك/ چه دهي بايد باشد/ ده با خبرند

  )347: همان ( /آب را گل نكنيم/ گل نكردنش، ما نيز/ رود، آب را مي فهمند

او هم به ماننـد سـپهري از ناكجـا    . چنين تصوري دارد» ده « جالب اينجاست، نادرپور نيز از 

  :تعبير مي كند» ده« آباد به 

/ اموش مـي گذشـت  كز كوچة خاكي و خ/ جوي بزرگ دهكدة زادگاه من

خندان و / الي تودة انبوه خار و سنگه وز الب/ آبي به روشنايي باران داشت

   / هـا رنـگ ريگ : در عمق آفتابي او/ داشتسيري بسان باد بهاران / نغمه خوان

         /  نقشـي بـه دلربـايي فـرش آفريـده بـود       )/هاي نيلي ونارنجي كبودبا طيف( 
  )938: مجموعه اشعار ( 
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  گشت به اسطوره بر) 7
يكي از جنبه هاي خاطرة جمعي، گذشتة دور، روزگار باستاني و حتي اسـاطيري يـك قـوم    

ــت ــاودان و    . اس ــان ج ــتان، دوران قهرمان ــد باس ــه عه ــت ب ــران، بازگش ــكوه اي ــته پرش        گذش

بخش شـاعران بـزرگ   ل، زرتشت و مزدك همه و همه الهـام اسطوره هاي ناميرا، رستم و زا

       اين دلتنگي نسـبت بـه سـنت و يـا گذشـته هـاي دور، زمـاني بـه وجـود         . ستايران بوده و ه

بـي  . جامعـه شـكل گرفتـه باشـد    درمي آيد كه تغييرات فرهنگي، اجتماعي و سياسي عميقي 

نـادرپور  . ترديد، اخوان ثالث در ميان شاعران معاصر از اين حيث برجسـتگي ويـژه اي دارد  

  :ك به ايران باستان داردبازگشتي نوستالژي» خطبة زمستاني«در 

اي كـوه پرشـكوه   / اي نقطة طلـوع و غـروب حماسـه هـا    / اي معني غروب

اي سرزمين / اي آشيان سنگي سيمرغ سرنوشت/ اي خانة قباد. اساطير باستان

اي / اي گور بي نشانة جمشيد تيره روز/ اي قلة شگرف/ كودكي زال پهلوان

   )914: همان(/ صخرة عقوبت ضحاك تيره جان

نـادرپور در خـاطرة جمعـي و قـومي، خـود را بـه كـاووس        » از اهرمن تا تهمتن« منظومة  در

  :اسطوره اي  مانند مي كند

بـه  / كـه گـم كـرده ام راه مازنـدران را    / من امروز، كاووسي شوريده بختم

   )889: همان( / طلسم فروبستة هفتخوان را :/ رستم بگوييد تا بر گشايد

او در . هــاي شــعري اوســتاســطوره هــا يكــي از ويژگي ازگشــت بــهب ســياوش كســرايي نيــز

  :مي گويد» آرش كمانگير« بزرگداشت 

/ او بـه جـان خدمتگـذار بـاغ آتـش بـود      / داستان ما ز آرش بود! كودكانم 

دشـمنان  / بخت ما چون روي بدخواهان مـا تيـره   / روزگار تلخ و تاري بود

ـ  / ه هذيان داشتشهر سيلي خورد/ برجاي ما چيره  هاي س داسـتان بر زبـان ب

        / روز بدنامي/زندگي سرد و سيه چون سنگ / پريشان داشت
  )134: افشين وفايي(

ها به آرش كمانگير مي پردازد و او را نمـاد و نمـود   ديها و تيرگيكسرايي بعد از تصوير ناامي

  :اسطورة درخشان تاريخ ايران مي نامد
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/ .... ادگـان دربنـد  گـرم رو آز / ها پربـار آسمان اشـك / باغهاي آروز بي برگ

كار صـدها  / آري ، آري، جانِ خود در تير كرد آرش/... ها كرد دشمنانجمن

  )144:همان ( شمشير كرد آرش  ٔهزاران تيغه

كاشـي  «او از ديـدن  . شفيعي كدكني نيز در نوستالژي اسطوره، اشعار زيبا و ماندگاري دارد

اريخ درخشـان و تابنـاك كشـورش    به ياد تـ  ر پيشاني بنايي تاريخي جاي گرفتهكه د، »كهنه

  :مي افتد

چشـم از  / تا بدانجا كه فرو مي ماند -/ تا كجا مي برد اين نقش به ديوار مرا؟ 

كـه  / الجوردين افق صـبح نشـابور هـري سـت    / لب نيز زگفتار مرا/ ديدن و

/ مي برَد جانب فرغانـه فرخـار مـرا    /درين كاشي كوچك متراكم شده است

/ شـعلة آتـش كركـوي و سـرود زرتشـت     / ماني گرد خاكستر حالج و دعاي

مي نمايند دريـن آينـه رخسـار مـرا     /  پورياي ولي، آن شاعر رزم و خوارزم
  )314: افشين وفايي (

       ضــمن بازگشــت بــه دوران اســطوره بــا » وســيخــروش فرد« فريــدون مشــيري نيــز در شــعر 

  :ن مي پردازدبه زنده سازي اسطوره هاي ايرا بهره گيري از داستانهاي شاهنامه

بـه  / بـه خـواب رفـتم   / كه با نوازش سـيمرغ / چارسالم بود/ هنوز يادم هست

چه مايه شوق بـه ديـدار مـوي زالـم     / ز خواب مي جستم/ بانگ شيهه رخش

  )1130:مشيري  ( لب از حكايت فرو نمي بستم  / به خواب و بيداري/ بود

وه، ضحاك، آرش، اسفنديار، شاعر در ادامه با آوردن چهره هاي حماسي نظير فريدون، كا

دلـش بـه يـاد اسـطورة ايـران،       ؛شعر خود را آكنده از عناصـر ملـي مـي كنـد    .... افراسياب و

  :فريدون، پر مي زند و بيزاري و نفرت خود را از ضحاك، اين چنين بيان مي كند

هميشه مايـه بيـزاري و   / حكايت ضحاك/دلم براي فريدون و كاوه پر مي زد

نگاه من همـه دنبـال   / ها در آسمان و زمينه روزها و چه شبچ/ .../ اللم بودم

      )1130: همان( /بود» آرش« تير 

  نوستالژي از دست دادن يكي از اعضاي خانواده يا دوستي ديرينه) 8
  :از اين نوستالژي به زيبايي ياد مي كند» درچشم ديگري« نادر پور در منظومه 

شـكنج زلـف كـه افشـانده اي بـه      با آن / در ماهتاب خاطره مي بينمت هنوز

/ تـا از درون برانگيـزي ام خـروش   / گاهي به ناز مي گذري از برابرم/ دوش
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در جامـه اي سـپيد كـه پوشـانده     / مي بينمت كه گام فرا مي نهي بـه پـيش  

چون آبشـار نـور فـرو ريـزد از     / پيراهني كه دوخته اي از حرير ابر/ پيكرت

  )109:مجموعة اشعار ( / برت

نادرپور به ياد عزيزي از دست رفته مويه مي كنـد و بـا يـادآوري    » گور بوسه هابر« در شعر 

  :غم دروني خود را بيان مي كند، خاطرات او

تك تك برآمد از دل ظلمت، ستاره /شب از دور پر گشود  ماندم برآن مزارو

/ از آخرين غروب نگاهت اشـاره  / خواندم ز ديدگان غم آلود دختران / (ها

ياد تو با نسيم سـبك خيـز شـب    / اي كه در افتد به پاي بادچون برگ مرده 

پژمـرد و در سـياهي   / و آن خنده اي كه بر لب تو نقش بسـته بـود  / گريخت

آواي / ديدم ترا كه رفتي و آمد مرا به گـوش ./.... شب چون شكوفه ريخت

  )  120: همان ( / پاي رهگذري در سكوت و بيم 

لطنه اعظـم ا ( فريدون مشيري دربارة مادرش  آه « در كتـاب  . يادداشـتهاي بسـياري دارد  ) لسـ

هاي مادرش به گـل  يكه در قالب چهار پاره شيفتگ» مادرو نرگس« شعري دارد به نام » باران

  :)34:  1384شاكري يكتا، ( نرگس را مي سرايد و به خاطره انگيزي اين گل اشاره مي كند 

« و » مـادر «/  شـيفته نـرگس شـيراز بـود    / چـون نسـيم   -شادروان –مادركم 

نيست عجب، گـر نفـس   / در چمن خانه به پروانه بود/ دو نسيم لطيف» نرگس

بـويي از آن آيـت خـوبي در    / اين همه جادويي و جـان پرورسـت  . نرگسم

  )253: مشيري ( !/نفس مادر است! راست بگويم/ اوست

  :شهريار نيز به ياد مادر، اين چنين تألمات روحي خود را بيان مي كند

او زنده اسـت در غـم شـعر و خيـال     / مرده است كه من زنده ام هنوزنه او ن

       كـانون مهـر و مـاه مگـر     / من هر چـه هسـت از اوسـت    ٔميراث شاعرانه/ من

هرگـز نميـرد آن كـه    « / آن شير زن بميرد؟ او شهريار زاد/ مي شود خموش

  )55: افشين وفايي (»دلش زنده شد به عشق

و تـأثر خـود را ايـن چنـين     اسـت  به اين نوستالژي گرفتار » يمرگ نازل« احمد شاملو نيز در 

  :بازگو مي كند

در خانه، زير پنجره، گل داد ياس پير / نازلي، بهار خنده زد و ارغوان شكست

بودن بـه ازنبـود شـدن،    !/ با مرگ نحس پنجه ميفكن!/ دست از گمان بدار/ 
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بر جگـر خسـته    دندان خشم/ سرافراز/ نازلي سخن نگفت؛..../ خاصه در بهار 

در . مرغ سكوت، جوجه مرگي فجيـع را !/ سخن بگو! نازلي..../ بست و رفت 

  )98:  همان (! /  آشيان به بيضه نشسته است

  نتيجه 
شناسي در اوايل قـرن بيسـتم   حاصل پيشرفت علم روان (psychological)شناسانه نقد روان

نده و شاعر در طول كار آفرينش در اين نوع نقد، تأثير فعاليت ضمير ناخودآگاه نويس. است

چنـين   پيـدايش و تكـوين اثـر در ذهـن هنرمنـد و هـم       چگـونگي هنري مطالعه مـي شـود و   

شناسـان، اثـر هنـري    از نظـر روان . بررسي قرار مـي گيـرد  هاي پرداخته تخيل او مورد شخصيت

ف اميال سركوفته ناخودآگاه وانگيزه هاي ذهني هنرمندرا آشكار مي كند و كار منتقد، كش

را  كـار روانكـاو  ، در اين شيوه بديهي است كـه منتقـد   . آنها از طريق بررسي اثر هنري است

كــارل «نقــد ادبــي  ٔشناســان در زمينــهن روانكــاوان و رواناز برجســته تــري. انجــام مــي دهــد

در روانشناسي . او بسيار معروف است» روانشناختي تحليلي«ٔ است كه نظريه» گوستاويونگ

مــي چــون ناخودآگــاه جمعــي ، فــردي، درونگرايــي، برونگرايــي، يونــگ، اصــطالحات مه

  .مطرح است.... صوراساطيري و

در نظر او انسان متمـدن،  . را مخزن خاطرات قومي مي دانست» ناخودآگاه جمعي« ، يونگ 

افسانه هاي اساطيري و اعتقادات ماقبل تاريخي را در ضمير ناخودآگاه حفظ كرده اسـت و  

. بازيـابي و كشـف آن اسـت    ، ثار خـود نشـان مـي دهـد و كـار منتقـد      اين اعتقادات را در آ

نادر نـادرپور  . شناسي پيدا كرده استجايگاه ويژه اي در نقد روان» ربتادبيات در غ« امروزه

ثير گذار معاصر است كه به لحاظ روحي و رواني داراي سبك و أاز جمله شاعران موفق و ت

ندوهي عميق موج مي زند كـه از ابعـاد مختلـف    در شعرهاي او غم و ا. شيوه رمانتيك است

بي گمان برجسته ترين شعرهاي نادرپور، شعرهاي در تبعيد است كه غـم  . قابل بررسي است

مقالـه عـالوه بـر نوسـتالژي     اين در . و اندوه او را در دوري از وطن به زيبايي ترسيم مي كند

از  و برخي شـاعران معاصـر   وردوري از وطن به ساير موارد غم و حسرت در آثار نادر نادرپ

  .ديدگاه نقد روانشناسانه پرداخته شده است
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