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  بررسي فرايند نوستالژي 

*در شعر معاصر فارسي
  

  )نيما يوشيج و مهدي اخوان ثالث: بر اساس اشعار(

  
  دكتر مهدي شريفيان          

  عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا 

   شريف تيموري       
   ادبيات فارسي ارشد يكارشناسدانشجوي 

  
  

  چكيده

اين . »در شعر معاصر فارسي) غم غربت( نوستالژي«اين مقاله پژوهشي است دربارة 

: موضوع به عنوان يكي از رفتارهاي ناخودآگاه فرد، در شعر دو تن از شاعران معاصر

شناسي و تعريف اين  پس از ريشه. ، بررسي شده است»نيما يوشيج و مهدي اخوان ثالث«

امل ايجاد غربت هاي روان شناسان، به عو گيري از نظريه ها و بهره واژه با توجه به فرهنگ

در بخش خاطرة . اشاره و در ادامه ارتباط نوستالژي و خاطره بررسي گرديده است

فردي، به نوستالژي دوري از وطن به عنوان غم غربت و در بخش نوستالژي اجتماعي 

هاي ايران، با  به دلتنگي شاعران براي اسطوره» شاعران و خاطرة جمعي«تحت عنوان 

  .شده استذكر شواهد شعري اشاره 

  

                                                           
  31/6/85: تاريخ پذيرش نهايي        28/1/85  : تاريخ دريافت مقاله *
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  .نوستالژي، غم غربت، شعر معاصر فارسي، نيمايوشيج، مهدي اخوان ثالث: ها كليدواژه

  
  

  مقدمه

اصـطالحي روان شناسـي اسـت کـه وارد ادبيـات گرديـده و بـه طـور کلّـي          » نوستالژي«
احساسـي  . شـود  كند و متجلـي مـي   رفتاري ناخودآگاه است که در شاعر يا نويسنده بروز مي

هر گـاه فـرد در ذهـن خـود بـه گذشـته       . و غريزي كه در ميان انسان هاستعمومي، طبيعي 
رجوع کند و با مرور آن دچار نوعي حالت غم و اندوه، توأم با نوعي حالت لذت سـکرآور  
شود، دچار نوستالژي شده که در زبان فارسي آن را غالباً بـه غـم غربـت و حسـرت گذشـته      

  .تعبير کرده اند
  :توان به موارد زير اشاره کرد د مياز عوامل ايجاد آن در فر

. شـود  ـ از دست دادن اعضاي خانواده يا عزيزي که باعث گريستن و مرثيه خوانـدن مـي  
  ).اين عامل خود يکي از عوامل احساس غربت است(

  ـ حبس و تبعيد
اين مسأله ناشـي از  . گردد ـ حسرت برگذشته که عامل گله و شکايت از اوضاع زمان مي

  .زيسته است مي پيشين در شادکامي  ةر در دورآن است که شاع
  ـ مهاجرت

  ...ـ يادآوري خاطرات دوران کودکي و جواني و
  ـ غم و درد پيري و انديشيدن به مرگ

  .و ساير مواردي كه جنبة روحي و رواني دارد
نوستالژي فردي از نظـر زمـاني بـه    . شود نوستالژي به دو نوع فردي و اجتماعي تقسيم مي

در نوسـتالژي فـردي و آنـي،    . شـود  ردي آني و نوستالژي فردي مستمر تقسيم مينوستالژي ف
اما در نوستالژي . کند نويسنده يا شاعر لحظه يا لحظاتي از گذشته را در اثر خود منعکس مي

فردي مسـتمر، شـاعر يـا نويسـنده، در سراسـر اثـر خـويش تمـام و کمـال بـه گذشـتة خـود             
  .پردازد مي
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لحظات آني در آثار دو شاعر مورد نظر از ديدگاه خاطرة فـردي   در اين مقاله به بررسي
تحـت عنـوان   » نوسـتالژي اجتمـاعي  «و ) غم غربـت (» نوستالژي دوري از وطن«تحت عنوان 

  .پرداخته شده است» شاعران و خاطرة جمعي«
  شناسي نوستالژي ريشه

ــتالژي   ــواي  واژه(nostaligia) نوســ ــازة  ،اســــتي فرانســ ــه از دو ســ برگرفتــ
ايــن واژه در . درد و رنــج يــــمعنبــه (algos)  ازگشت وــــب يـمعنــبــه  (nostos)ينيونـا 

  :گونه معني و تعريف شده است ا اينـــه فرهنگ
حزنـي کـه   . اندوهگيني و گرفتگي روحي به علت دوري از سرزمين مادري و درد وطن

ميـل بـه   به واسطة ميل به ديدار ديار خود ايجاد شود، سل  حـب الـوطني، حسـرت گذشـته،     
آرزوي چيزي که کسي از گذشته به ياد داشـته  . بازگشت به خانه و کاشانه و احساس غربت

دلتنگي به سبب دوري از وطن يا دلتنگي حاصل از يادآوري گذشته هاي درخشـان و  . است
ــيرين ــت       . شـ ــاس غربـ ــت و احسـ ــم غربـ ــه غـ ــاً بـ ــن واژه را غالبـ ــي ايـ ــان فارسـ در زبـ

(Homesickness) ۱(مه کرده اندو حسرت گذشته ترج(.  
  

  تعاريف

و حتي غريزي در ميان نژادهاي گونـاگون و بـه    نوستالژي يک احساس طبيعي و عمومي
شود که فـرد از   به لحاظ رواني، زماني اين احساس تقويت مي. ها ست انسان طور کلي تمامي

) ۱۱، ص ۱۳۷۵شـاملو،  (» )۲(آسـيب شناسـي روانـي   «از ديدگاه . گيرد گذشتة خود فاصله مي
شود که از دوران گذشتة پر اقتـدار نشـأت بگيـرد، گذشـته اي      وستالژي به رؤيايي گفته مين

وقتي افراد در دورانـي از زنـدگي خـود    . که ديگر وجود ندارد و بازسازي آن ممکن نيست
رسـند او لـين واکـنش     افتد يا به پيري مـي  شوند يا سالمتشان به خطر مي رو مي با موانعي روبه

اما در بسياري از اوقات اگر در واقعيت عيني راهي بـراي گريـز   . گريز استآنها راهي براي 
  .اند اي را دارند که در آن زندگي پرشکوهي داشته پيدا نکنند، آرزوي گذشته
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  نوستالژي و ادبيات

و در بررسـي هـاي ادبـي بـه     . اصطالح نوستالژي از روانشناسي وارد ادبيـات شـده اسـت   
ود کـه بـر پايـة آن شـاعر يـا نويسـنده در سـروده يـا نوشـتة          شـ  اي از نگارش اطالق مي شيوه

اي را که در نظر دارد يـا سـرزميني کـه يـادش را در دل دارد، پرحسـرت و       خويش، گذشته
  .کشد کند و به قلم مي دردآلود ترسيم مي

در بررســي هــاي جديــد ادبــي، نوســتالژي را بــه دو گونــة شخصــي و اجتمــاعي تقســيم  
اي از  بر پايـة نوسـتالژي شخصـي، شـاعر يـا نويسـنده بـه دوره       ) ۱۱، ۱۳۷۵شاملو، . (کنند مي

زندگي فردي خويش نظر دارد، اما در نوسـتالژي اجتمـاعي، موقعيـت اجتمـاعي ويـژة فـرد       
را از ) فـردي (توان نوسـتالژي شخصـي    بندي مي بر پاية اين تقسيم. برايش حائز اهميت است

در نوسـتالژي فـردي و آنـي گـرايش     . دتقسـيم کـر  » مسـتمر «و » آنـي «نظر زماني به دو نـوع  
  . آفرينندة اثر به ترسيم لحظه يا لحظاتي از گذشته در اثر خويش است

  
  نوستالژي در مكتب ادبي رمانتيك

گريـز و  «از اصول مكتـب رمانتيـك، كـه تفكـرات نوسـتالژي در آن هويداسـت، اصـل        
هـاي ديگـر،    ا زمانآزردگي از محيط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها ي. است» سياحت

هاي خيال از مشخصات آثـار   دعوت به سفر تاريخي يا جغرافيايي، سفر واقعي يا بر روي بال
در اين سير و سـفرهاي جغرافيـايي و تـاريخي    ) ۹۲، ص۱۳۶۶سيدحسيني، . (هاست  رمانتيك

 در سفر تاريخي،. كند ها و نقاط دور دست پرواز مي مرغ انديشة نويسنده و شاعر به سرزمين
شاعر و نويسنده روح خود را به سوي سالهاي پراحساس و جالل و جبروت قرون وسـطي و  

دورة پهلوانـان و عشـق و   « (Schlegel)دهد كه از نظر فريدريش شلگل  رنسانس پرواز مي
) ۱۳۲، ص ۱۳۸۳ير، ولـووي ميشـل،    سه(» .اي به نام رمانتيسم بود افسانة پريان و خالق پديده

افيايي و تاريخي، شاعر و نويسندة رمانتيك سفرهاي واقعـي نيـز دارد   عالوه بر سفرهاي جغر
هـا در سـفرهاي رؤيـايي     رمانتيـك . كنـد  و خاطرات اين سفرها را در آثار خود منعكس مـي 

خود در آرزوي يافتن محيطي زيبا و مجلل و باالخره آن زيبايي مطلوب هستند كـه هنرمنـد   
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اغلـب بـا جسـتجو    » بهشت گمشـده «ستالژي براي اين نو. رمانتيك آرزوي نيل به آن را دارد
جـوان   (Lokag)از نظـر لوكـاج   . براي آنچه گم شده و از كف رفتـه اسـت، همـراه اسـت    

ها نه فقط به گذشته متعلق است، بلكه هدف نيز هسـت و وظيفـة هـر     رمانتيك» عصر طاليي«
  )۱۳۳همان، ص (» .فرد رسيدن به آن است

دوري از بهشـت و روح  » نوسـتالژي «كتب رمانتيـك،  يكي ديگر از مباني نوستالژي در م
كند از اصل خود دور شده اسـت و ماننـد يـك     در اين حالت شاعر احساس مي. است» ازلي

شلگل شاعر معـروف رمانتيـك در تعريـف ايـن     . كند زندگي مي» غريبستان«تبعيدي در اين 
يگـاه معنويـت در   روح كـه جا . روح در زير بيد بنان گريان تبعيـد اسـت  «: گويد احساس مي

لـووي،  (» .كند انسان است، به دور از خانه و كاشانة پدري و واقعيش در اين دنيا زندگي مي
اسطوره، رؤيـا و  «اين ديدگاه همانطور كه الياد در كتاب ) ۱۳۱، ۱۳۸۳ير،  ميشل و رابرت سه

ز مانويـان  در ايران قبل از اسالم ني. گويد، در ميان عرفاي جوامع مختلف وجود دارد مي» راز
اي از روشنايي است كـه در كالبـد تيـرة تـن اسـير شـده، نـي دور         روح ما ذره«: معتقد بودند

، ۱۳۷۳دسـتغيب،  (» .افتاده از اصل خـويش اسـت و بايـد بـه جايگـاه اصـلي خـود بـازگردد        
  ).۲۲۱ص

  

  نوستالژي و خاطره

هـاي   سـتون بـه عبـارت ديگـر يکـي از     . نوستالژي و خاطره ارتباط تنگاتنگي با هم دارند
تـوان يـک    خـاطره را مـي  . اصلي نوستالژي بازگويي و يادآوري بيش از حـد خـاطره اسـت   

بنابراين همين تجربة شخصي از طريق خاطره ، ما را بـا تـاريخ   . تجربة شخصي از تاريخ ناميد
داشتن خاطره براي هر فرد طبيعي است، امـا وقتـي يـادآوري    . کند گذشته و سنّت مرتبط مي

شخص به حدي برسد که او را نسبت به واقعيت موجود بدبين کنـد، شـخص    خاطرات براي
اين همان حالت رواني است که خاطره شناسـان آن را  . کند احساس نوستالژي و دلتنگي مي

طيف ديگر اين حالـت کمبـود خـاطره اسـت     . نامند مي (Recollection)» تراکم خاطره«
يـادآوري گذشـته   » خاطره«. گويند مي (Forgetting)» فراموشي«که روان پزشکان آن را 

خـاطرة فـردي و   : براين اساس خاطره به دو نوع. است و عمدتاً مفهوم فردي و شخصي دارد
  .شود خاطرة جمعي تقسيم مي
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  خاطرة فردي

) خـاطره، فراموشـي و نوسـتالژيا در خـانواده درمـاني     (اي با عنـوان   در مقاله (Ray)ري 
ــم  ــي را مهـ ــس دلتنگـ ــ  حـ ــل تحـ ــرين عامـ ــي تـ ــانوادگي مـ ــات خـ ــد والت و ارتباطـ   .دانـ

  ).٨٢، ص ١٩٩٦ري، (
کلية حوادث برجستة خاطره سازي که در زندگي اديبان پيش آمـده، بـه شـكل بـارز در     

اي است کـه شـاعر هميشـه در      آثار آنها منعکس شده است و برخي از اين پيشامدها به گونه
جواني يا پس از آن، از زنـدگي  براي کسي که در  (Flash back). برد آن زمان به سر مي
برد، خاطرة روزهاي بچگي و غفلت ها و بازي هاي کودکانه لـذت بخـش    چندان لذتي نمي

  .است
زمان که بيست و سه سـاله بـود، بـا     ق، آن ۱۲۹۹نيما يوشيج در يادداشتي به تاريخ تيرماه 

 هرگـز فرامـوش  ! چـه روزهـاي خوشـي اسـت    «: نويسـد  چنـين مـي  » روزهاي بچگـي «عنوان 
خيـاالت گونـاگون از هـر طـرف مـرا      . گذشت کنم روزهاي بچگي را که به سرعت مي نمي

هـر خيـالي مـرا بـه کـار مخصوصـي مايـل        . گشـتند  احاطه داشت و به تندي برق در من مـي 
شقاوت و خطاکـاري در بـاطن آن هـا    . خياالت بچگانه، خياالت مقدسي است... ساخت مي

  )۱۹۳، ص ۱۳۸۰طاهباز، (» .راه ندارد
ق و زندگي عاشقانه، سـفرهايي کـه بـه نـوعي در زنـدگي فـرد تـأثير گذاشـته، همـه          عش

خاطرات فردي است که تکرار آنها به خـاطر نارضـايتي از وضـع موجـود اسـت و منجـر بـه        
  .گردد ايجاد حس دلتنگي مي

  
  خاطرة جمعي

ابي با عنوان ــاس فرانسوي در کتــشن امعهـج (M. Halbowax)» موريس هالبواکس«
. شـمارد  پردازد و جنبه هاي مختلـف آن را برمـي   به مفهوم خاطرة جمعي مي» طرة جمعيخا«
از آن را مطـرح کـرده    اي عميق توجه و جنبه هاي مهمي به اين موضوع به گونه» هالبواکس«
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شـود کـه علـي رغـم شخصـي بـودن خـاطره، آن را بـا          وي اين واقعيت را يادآور مـي . است
. يابد اجتماعي مي شود، مقامي  اي که به اشتراک گذاشته مي خاطره. کنيم ديگران تقسيم مي
توانم خاطراتم را بازگو کنم به اين دليل است که بازگو کردن يـک عمـل    اگر منِ نوعي مي

سـازد و   عملي اجتماعي که آناً خاطرة يکي را به خاطرة ديگري متصـل مـي  . اجتماعي است
يعني همان چيزي که فيلسـوف  . اطره ناميدتوان آن را تبادل خ شود که مي چيزي را سبب مي

بـه عبـارت ديگـر، مـا بـه حکايـاتي تعلـق        . نامد مي» پيچيدگي خاطره«آلماني ديگري آن را 
  .دهند داريم که به لطف بازگو کردنشان گويي برايمان به صورت جمعي رخ مي

شـانه  ن. بنابراين عمل بازگو کردن، اولين حلقة ارتباطي ميان خاطرة فردي و جمعي است
مـثالً اکثـر خـاطرات،    . وجـود دارد » مايملـک جمعـي  «هاي ديگري نيز از خاطره بـه عنـوان   

ايـم و يـا در خـانواده     خاطراتي شخصي نيستند، بخشي از اين خـاطرات را از ديگـران شـنيده   
اي تعلق دارنـد کـه مـن عضـوي از آن      اين خاطره ها به حکايت تاريخي جامعه. ايم فراگرفته

ه در خاطرة جمعي تعداد زيادي از انسـان هـا مشـترکند، حـس همـدردي      از آن جا ک. هستم
احساس دلتنگي و نوستالژي ممکن است نسـبت بـه يـک فرهنـگ و     . شود بيشتري ايجاد مي

ايـن دلتنگـي نسـبت بـه سـنّت و يـا       ... مثالً ايران باستان، صدر اسالم و . اجتماع گذشته باشد
رهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي عميقـي در يـک      آيد که تغييـرات ف  گذشته زماني به وجود مي

انـد در مـوارد    در آثار شاعراني که در اين مقالـه، بررسـي گرديـده   . جامعه شکل گرفته باشد
خوريم که هر کـدام بـا    متعدد به نوستالژي مربوط به خاطرات، چه فردي و چه جمعي، برمي

ي، مهـدي اخـوان ثالـث    به عنوان مثال در باب خاطرة جمعـ . زبان شعر آن را بازگو کرده اند
  . پيوسته در خاطرة جمعي ايران باستان شواهد بسيار دارد

  

  شاعران و خاطرة جمعي

يکي از جنبه هاي خاطرة جمعـي گذشـتة دور، روزگـار باسـتاني و حتـي اسـاطيري هـر        
داننـد و   در هر نسلي هنرمنداني هستند که عهد باستان را برتر از روزگار خود مي. است قومي

مـثالً برخـي از مـردم عصـر رنسـانس      . دهنـد  ي را به زنـدگي جديـد تـرجيح مـي    زندگي سنت
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دلتنگــي قــرون وســطي را داشــتند وشــاعران عصــر مســعودي دلتنــگ بخشــش هــاي عصــر  
اند و هستند کـه از پيشـرفت صـنعت و تکنولـوژي ابـراز بيـزاري        محمودند، و يا کساني بوده

  .ن زمان مشغول و مشعوف ساخته اندکرده اند و ذهن خود را با زندگي سنتي و با سادگي آ
يکي از شاعراني که در باب خاطرة جمعي ايران باستان حساسـيت خاصـي دارد، مهـدي    

بازگشت اخوان ثالـث پـيش از آن کـه بـه کـودکي و بـه آغـاز        . است) اميد. م(اخوان ثالث 
ه بازگشت بـ . زندگي باشد، تا خود را از مرگ دور کند، به گذشتة تاريخي وسيع تري است

رسـتم و زال، زرتشـت و   : عهد باسـتان، بـه دوران قهرمانـان جـاودان و اسـطوره هـاي نـاميرا       
. سوشـيانت و بهـرام ورجاونـد اسـت    : مانند» اسطوره هاي بازگشت«مزدک و به خصوص به 

کند که دورة زرين تاريخ قـوم   از رؤياي شاعري حکايت مي» آخر شاهنامه«اخوان ثالث در 
  :بيند ا در آن ملکوت گمشده ميرا به ياد آورده و خود ر

خـويش را در  / ..../ رام چنگ چنگـي شـوريده رنـگ پيـر    / اين شکسته چنگ بي قانون
/ با پريـزادي چمـان و سرمسـت   / طرفه چشم انداز شاد و شاهد زرتشت/ بارگاه پر فروغ مهر

  )۷۹، ص ۱۳۶۹آخر شاهنامه، . (بيند در چمنزاران پاک و روشن مهتاب مي
ّي  ّ و فـر  کند که امپراطوري ايران کر ه گذشتة درخشان باستاني اشاره ميشاعر در ادامه ب

  :داشت
يادگار عصمت / ما/ شاهدان شهرهاي شوکت هر قرن/ ما فاتحان قلعه هاي فخر تاريخيم

  )۸۳همان، ص .(غمگين اعصاريم
به طور کلي فضاي حاکم بر ايـن شـعر، نوميـدي و در هـم ريختگـي ارزش هاسـت کـه        

شاعر و آوازخوان قـوم، چنگـي   . کشد ه صورت شخصي و واقعي به تصوير ميشاعر آن را ب

توان گفت کـه شکسـت جنـبش     بنابراين مي. سرايد شکسته دارد و قصة غمگين غربت را مي

باعث شده که شاعر به گذشتة باستاني و تاريخي ايران برگردد و بـدين   ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ملّي 

در واقع بازگشت بـه  . ز، دردهاي خود را تسکين بخشدگونه با پناه بردن به گذشتة افتخارآمي

خواهد با اين اسـطوره سـازي    او مي. گذشتة پر افتخار نوعي اسطورة نجات براي شاعر است
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از موقعيـت  » راويان قصـه هـاي شـاد و شـيرينيم    »و يا » ما فاتحان قلعه هاي فخر تاريخيم»که 

  .نسالنش سخن گويد اجتماعي و سياسي عصر خود و هم

  
  )غم غربت(وستالژي دوري از وطن ن

دانـد كـه بـه وسـيلة      مفهوم غم غربت را درماندگي يـا اختاللـي مـي    (Thurber)توربر 
  ).٨٨،ص ١٩٩٩،  توربر( .شود جدايي مورد انتظار يا واقعي از محيط خانه و زندگي ايجاد مي

اخيـر  و دقيق تر در مورد احساس غربـت تنهـا در بيسـت سـال      با اين حال تعاريف علمي 
احسـاس  ) ۱۹۸۷ـ   ۱۹۸۸( (Hood)و هـود   (Fisher)بـراي مثـال، فيشـر    . بيان شـده اسـت  

دانند کـه حـاکي از غمگينـي،     غربت را يک حالت هيجاني، انگيزشي، و شناختي پيچيده مي
اصـطالح احسـاس   . تمايل به بازگشت به خانه و درماندگي ناشي از تفکر دربارة خانه اسـت 

شود که جدايي افـراد مـورد عالقـه و مکـان هـاي آشـنا را        مي هايي را شامل غربت، واکنش
نيــز نشــان داده اســت کــه  (Downs)دونــز  )407 ، ص١٩٩٨آرچــر، ( .گيــرد دربــر مــي

ترين تعاريف دربارة احساس غربت، اشاره به از دست دادن يا آرزوي در خانه بودن،  فراوان
  .ستو از دست دادن اعضاي خانواده و احساس تنهايي و غمگيني ا

دانـد   احساس غربت را يک حالت رواني و عادي براي انسـان مـي   (tilburg)تيلبورگ 
 Ruminativa)ردة انديشه ــواني گستــاني و بازخـــرده، شکايت جسمــق افســکه با خُل

thoughts)         شـود  دربارة خانـه و آرزوي بازگشـت بـه خانـه و محـيط آشـنا مشـخص مـي .
و انـدوه و افسـردگي    (griea)اضطراب جـدايي، غـم   : احساس غربت مفاهيم مشابهي مانند

(depressin) توان داليل احساس غربت را در موارد زير مشاهده کرد در نتيجه مي. دارد:  
  ـ جدايي از محيط خانه و زندگي فرد

انســان، از دســت دادن اعضــاي خــانواده، مشــكالت ناســازگاري و   تغييــر مکــان دائمــي
  . احساس تنهايي

  اعضاي خانواده، مشکالت سازگاري، احساس تنهايياز دست دادن  
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اما آنچه که در پيدايش احسـاس غربـت در انسـان نقـش اساسـي دارد همـان جـدايي از        
 .اغلب روان شناسان نيز بر اين باورند ) ٨٠٢، ص ١٩٩٧تيلبرگ، (. است) وطن(محيط خانه 

کـه انسـان هـر     گردد نشستن در غربت، دور از دوستان و همزبانان و همدالن موجب مي
روزه و به طور متناوب به گذشتة خود بازگردد تا شايد بتواند کمبودهـاي روحـي و فکـري    

غم غربت و دلتنگي ميهن در افرادي که از وطـن خـود بـه دور دسـت     . خود را جبران نمايد
در زمينــة ارتبــاط نوســتالژي و مهــاجرت، بيليلــي . انــد، بســيار شــديد اســت مهــاجرت کــرده

(Bellelli)  آمــاتولي و(Amatulli)  نوســتالژي، مهــاجرت و خــاطرة جمعــي«در مقالــة «
شـوند   آنان متذكر مـي . دهند كه چگونه نوستالژي با پديدة مهاجرت ارتباط دارد توضيح مي

» حالـت جمعـي  «كه نبايـد ايـن حـس را بـه سـطح فـردي تنـزل دهـيم، بلكـه ايـن حـس در            
(interpersonal Level) ۱۰۶همان، . (هم كاركرد دارد (  

  

  هاي نوستالژي در اشعار نيمايوشيج و مهدي اخوان ثالث  بررسي زمينه

  )ش. هـ  1276ـ  1338(نيما يوشيج : الف

  
  نوستالژي غم غربت

يکي از درون مايه هاي شعر نيما، غم غربت است، او با تمام قدرت شـاعرانه و نـوآوري   
افتـد کـه    ه يـاد آن اجـاقي مـي   گاه ب. زند هاي بديع در بيان احوال خود، گريزي به روستا مي

پراکنــد و  روزي يــا شــبي يــا روزگــاراني آتــش در آن روشــن بــود و گرمــا و روشــني مــي 
. بخشـيد  آورد و شادي مي داد، و جمعي را بر گرد خويش مي گرسنگان را خوراک تازه مي

اکنــون افســرده و خــاموش افتــاده و تنهــا نقشــي پريشــان از روزگــار و زنــدگي رفتــه در آن 
اين همان درون پرشور و پرجـوش و خـروش شـاعر اسـت کـه اکنـون بـا انبـوهي         . پيداست

خاطره و طرحي ذهني از تب و تاب افتاده و افسرده؛ ايـن غـم غربـت در شـعرهايي چنـد از      
ها  را بر فراز کوه هـاي جنگلـي در    نيما به ياري فضاسازي شگفت، نگاه. نيما بيان شده است
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را از حال دل گرفتگي و غم غربت در خواننـده ايجـاد   برد، نيرومندترين احساس  غروب مي
  .كند مي

، از آستارا، خطاب بـه بـرادرش   ۱۳۱۰در نامه اي که نيما يوشيج به تاريخ هيجدهم بهمن 
بيـان  ) يـوش (نويسد، تعلق خـاطرِ بـيش از حـد خـود را بـه زادگـاهش        الدبن در شوروي مي

. ني که من چقدر بـه يـوش عالقـه دارم   دا مي«: کند کند و زادگاه خود را وطن معرفي مي مي
سرگذشت هايي را که از زندگي کوه نشين هاي ... قطعاً همان قدر هم تو به آن عالقه داري

خوانديم بيشتر از همين نقطه نظر، در نظر ما دلچسـب واقـع    قفقاز در يازده سال قبل با هم مي
هـا و دره هـاي    يـن کـوه  يـک تکـه از ا  . شد که شباهت به زندگاني ييالقي خود ما داشت مي

کلمـة وطـن    . مملو از خون و خيال ماست. قشنگ نيست که ما در آن خاطراتي نداشته باشيم
طاهبـاز،  (» ام ام، چه در شـعرم چـه در نوشـته    را من همه وقت براي همين نقطه استعمال کرده

مـن وطـنم را   . يـوش وطـن مـن اسـت    «: نويسد همچنين در جايي ديگر مي). ۱۹۳، ص۱۳۸۰
ان، ـــ هم(» کنـد نـه سسـتي و بـي اسـتقاللي      دارم براي اينکه طبيعت آن را خراب مي دوست

وطن نيما آن جـايي اسـت کـه    . وطن براي نيما همان روستاي کوچک زادگاه اوست). ۲۲۵
غـم  . او به دنيا آمده است و در آن با آب و خاک و درخت و کـوهش دوسـت بـوده اسـت    

نه هاي زيبايي کـه نيمـا در اشـعار خـود تصـوير      از نمو. غربت براي او دوري از جنگل است
قصـة  «کند، قسـمت هـايي از منظومـة زيبـاي      ماندگاري را از غم غربت به خواننده منتقل مي

آن هنگـام  . سـروده اسـت  ) روستا(که نيما در دوري از وطن . است» رنگ پريده، خون سرد
پس بـراي او  . تا را داردآيد، آرزوي دوبارة رفتن به روس كه او از زندگي شهري به ستوه مي

توان بدان پناه برد کوهسـتان و جنگـل و    تنها جايي که مي. هيچ چيز سر جاي خودش نيست
هـر کجـا   . طبيعت روستايي است که هنوز از هجوم مظاهر زندگي شهري مصون مانده است

  .كند آزارد، او تصويري از پاکي روستا در ذهن خود تصوير مي که اين غربت او را مي
/ کز بـدي بخـت در شـهر شـما    / خاطر پر درد کوهستانيم/ من از دونان شهرستان نيم .../

هـر کـه را يـک چيـز     / هر سري با عالم خاصي خـوش اسـت  / روزگاري رفت و هستم مبتال
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بـه  / چونکه عادت دارم از طفلي بـدان / من خوشم با زندگي کوهيان/ خوب و دلکش است
  )۲۶ص  ،۱۳۸۰، نيما()۳(مردم شهر ايمن استو ز سراسر / به از آن جا که مأواي من است

کشـد   نيما در پايان اين بند، به خاطر دوري از وطن، که همان زادگاهش است، فرياد مي
انس با طبيعت که يادگار سـال  . کند که کسي گرفتار چنين دوري و غربتي نشود و آرزو مي

ند و هـيچ جـاي   کشـا  هاي کودکي و جواني اوست همچنان او را به سوي زادگاه خـود مـي  
  .تواند شاعر را از طبيعت مأنوس خود جدا کند ديگر نمي

حاليا فرسـنگ هـا   / خانة من، جنگل من، کو، کجاست؟/ واي بر من کو ديار و خانمان؟
يـک  / کنـد  دورم از ديرينـه مسـکن مـي   / کنـد  بخت بد را بين چه با من مـي / از من جداست

  )۲۷همان، ص . (مباد کس گرفتار چنين بختي/ زمانم اندکي نگذاشت شاد
شـاعر در ايـن منظومـة    . است» به ياد وطنم« شعر يكي ديگر از شعرهاي نوستالژيكي نيما

در جـوار   كـه  كوهي است» فراكش«.نوستالژيكي كوه فراكش را مورد خطاب قرار مي دهد
رنجـي كـه    و شاعر در غم غربت ودوري از زادگاهش، از درد. يوش، زادگاه نيما قرار دارد

فراكش سخن مي گويد، وشـايد همـان رنجـي اسـت     كوه به جانش هجوم آورده با  در شهر
  ).٧٩٤ ، ص۱۳۷۱ براهني،(» .ماية اصلي اشعار من رنج است«:كند كه خود بدان اشاره مي

نيست بـا مـن دلـم زمـن     / كه من از روي دلكشت دورم/ گذرد دو سال مي» فراكش«اي 
همچو پرنـده در ميـان   / هاي شهر، اسير  ن خانهمن در اي/ كه چه سوي تو باز مهجورم / بپرد 

  ) ۱۰۸ص ،١٣٨٠، نيما. (ام در خور چنين محبس شده/ گوييا دزدم از بسي تقصير / قفس 
» تسليم شده«را سرود، منظومة ديگري به نام» به ياد وطنم«در همان سالي كه نيما منظومة 

شـاعر در ايـن   . م داردتقـد » مبه يـاد وطـن  «سروده بود كه از جهت زماني نسبت به منظومة را 
هـاي روزگـار    كنـد واز بـازي   منظومة نوستالژيكي احساس غربت وتنهايي خـود را بيـان مـي   

  : برد نالد وبرگذشته حسرت مي مي
هـاي صـعب    بـرده هنگامـه  / مثل يك شاخه در كف امواج / ام تسليم  ام فرد و گشته شده

  ) ۱۱۱همان، ص . (يكه ام هر كجا تن مانده/ هاي مرا گه تاراج  برگ/ والم
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نيما خود را مرغي مي داند كه از آشيانة خود دور شـده   ،)۴(»در جوار سخت سر«در شعر
  : است

/ همچو عمر رفته، امروزم فراموش از نظـر  / من كه دورم از ديار خود، چو مرغي از مقر 
نمـود؟  كند در پيش ايـن دريـا، غـم مـن، چـه       مي/ گرمرا پيوند از غم بگسلد او را چه سود؟

  ) ۱۵۸همان، ص (
در ادامه، شاعر با نگاه به موج هاي دريا كه آن را چـون انسـاني تصـوير كـرده، لـب بـه       

  : گشايد وغم هاي ديرينه را فرا ياد مي آورد سخن مي
. كنـد  حرف او در من غم ديرينه ام نو مـي / وبه هردم لب گشاده حرف غمگين مي زند 

  ) ۱۵۸همان، ص (
م غربت ودوري از خانه مي نالد وآرزوي در وطن بودن را در سـر  در پايان شاعر از غ و

  :مي پروراند
/ ....../ مي كند دريا هم از اندوه من با من بيـان  / هر نگاه من به سويي، فكر سوي آشيان 

 )۵(كاش بودم در وطن، اي كـاش بـودم در وطـن   / تا فرودآيم بدان سوهاي تو يك روز من 
  )۱۵۹همان، ص(

  

  ن كودكي وجوانينوستالژي دورا

كه مفاسد اجتماعي را به » دقصة رنگ پريده ، خون سر« نيما در قسمت هايي از منظومة 
سند اتهامي است كـه شـاعر برضـد جامعـة عصـر      «طور غير مستقيم تصوير مي كند ودر واقع

بـه يـاد دوران كـودكي مـي افتـد كـه در آن دوران       ) ٤٢ ص يـاحقي، (» كنـد  خود ارائه مـي  
بـا خـوني    اسـت،  دردمنـد  وا بوده است واكنون پريده رنگ، رنجـور ره وكامسرزند ،شادمان

  . سرد
چه شد آن رنگ من / تازگي ها،كامراني ها چه شد؟/ شادماني ها چه شد؟! كودكي كو

ايـن مـنم،   / شد پريده رنگ من از رنج ودرد / محو شد آن اولين آمال من .../ و آن حال من
  )۲۱، صمجموعه اشعار. (رنگ پريده، خون سرد
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اين كـه  ، شاعر به ياد روزگاران خوش كودكي مي افتد ،در جايي ديگر از همين منظومه
ــا كودكــان ديگــر شــادو خوشــحال   ون آدر  روزگــار قــت هــيچ غــم وغصــه اي نداشــته وب
پري شـده وحسـرت آن روزگـاران در ذهـن او بـاقي      ساما اكنون آن ايام ، استگذرانده  مي

  :مانده است
فكرسـاده، درك كـم،   / هـا،يكي   كه نمي ديدم از ايـن غـم  / كي اي دريغا روزگار كود

ياد بـاد آن  / اي خوشا آن روزگاران، اي خوشا / شادمان با كودكان دم مي زدم / اندوه كم 
خود چه ماند درگذر گـاه جهـان؟   / گم شد آن ايام، بگذشت آن زمان ! / روزگاران دلگشا

  ) ۳۲همان، (
با اشاره به زمان واعمـال وحـاالت كـودكي بـه زنـده       ،»يادگار« به نام ،اي ديگر در قطعه

كنـد   او در اين اشعار از روزهاي رفته به حسرت ياد مـي  .پردازد سازي خاطرات كودكي مي
   :روزهاي اولية زندگي خود كه در جنگل وطبيعت زيبا بزرگ شده، اشاره مي كند ياد و به

اينجاسـت كـه مـادر    / اسـت  واين قله كه سربه چرخ سوده / در دامن اين مخوف جنگل 
  )۶۷همان،. (گهوارة من نهاده بوده است/ من زار 

شـاره  ا ،وش بـوده آغـ  سپس شاعر به ايامي كه بـا بـره هـا در دل كوهسـتان وطبيعـت هـم      
   :كند مي

/ ابروگـل وكـوه پـيش چشـمم     / بودم با بره ها همـاغوش  / اينجاست كه من به ره فتادم 
  ) ۶۷همان، . (ها هماهنگ با نالة آب/ آوازة زنگ گله در گوش 

نيما، جنگل وطبيعت را خانة خود مي داند، زيرا در آنجاست كه نشان بچگـي هـا يافـت    
  :مي شود

/ اين شوم وزبون دلم كه گم كـرد  / جاي دل و پرفسانة من / اينجا همه جاست خانة من 
  ) ۶۷همان، . (اينجاست نشان بچگي ها/ از شوميش آشيانة من 

   :ياد مي كنددر آن دوره ه گفتن هاي مادربزرگش از قص آنگاه شاعر
نَقلـي بـه   / مي گفت براي من همه شب / پيره زنكي رفيق خانه / هيچم نرود ز ياد كآنجا 

  ) ۶۷همان، . (تا ديدة من به خواب مي رفت/ پسند بچگانه 
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خاطرات روزگار كودكي را بازگو مـي كنـد؛ از بـردن بـره هـا       ،شاعر در ادامة اين شعر
   :اله ها به صحرا تا بازي كودكانه بارفقايش وتا اين كهوبزغ

/ خنده بگريخـت از لـب مـن    / از حلقة بچه ها مرا دور / اينجاست كه عشق آمد ساخت 
  )۶۷همان، ص () ۶(ها ريخت ديده به فراق قطره/ دل ماند ز انبساط مهجور 

ايـن  . م اسـت أبـا عشـق تـو    بي گمان خاطرات جواني وروزهاي گذشتة ايام جواني نوعـاً 
افسـانه «نيما در شـعر . شود نوستالژيك درشخص مي ّ ام كودكي باعث حسحالت نيز مثل اي «

 ناكـامي و  قصـة عشـق و  و د وكـا  كه يادگار دورة جواني اوست، گوشه هاي دل خود را مـي 
هـاي زنـدگي خـود را طـرح      بدبيني ها ومـرارت  گي خويش را بازگو كرده ونهايتاًدرخورس

  .)٥٨٩، ص۱۳۷۶ ر،آرين پو.( كند مي
غول خوانـد  / ورمرا پير زن روستايي / گر مهيبم چو ديو صحاري / قصة عاشقي پرزبيمم

  ).۴۴ص مجموعه اشعار نيما،/ (زادة اضطراب جهانم / زآدم فراري
هـا و   يداري و زودگذري عمر و فريب رنـگ ادريافت خود را از ناپ ،نيما در اين منظومه

هـاي زيبـايي را از    هـا و منظـره   يابد صـحنه  هر جا فرصت ميكند و  ها وآرزوها بيان مي هوس
از لطافـت بهـار در    ،داري شـبانان در كنـار آتـش    گذشته ودوران جواني خود، از شب زنـده 

صحنه هايي كه با اندوه وحسرت دوري از آن عهد و زمان نابود ـ ها   ها ودامان كوه ميان دره
  :كند تصوير مي -درآميخته است ،شده

نااميـدي، پـراز   / قصة عاشـق بـي قـراري    / آري، آري .. افسانه/ »اي؟ ي قصهتو يك«عاشق
  ).همانجا/ (سالها در غم وانزوا زيست /كه به اندوه وشب زنده داري / اضطرابي 

ايـن  . دوموسـه دارد د آلفـر » Lesnuits«شباهت زيادي بـه شـعر   ،از حيث طرح »افسانه«
سـمبولي از   طرف ديگر افسانه، دقيقاًيوس واز أشعر از يك طرف گفتاري است بين عاشق م

  ) ١٨٩،ص ١٣٦٣آژند،(».وخاطرات گذشتة شاعر است بتجار
ثر از رمانتيسم فرانسه است وبعضي از وجـوه رمانتيسـم را   أبه هر حال نيما در اين دوره مت

دومـرغ  «و » افسـانة شـب  «شـهريار در . مـي بينـيم   -كه پيرو او بودند و شاعراني -در شعر نيما
  .ثر استأاز همين رمانتيسم مت» سرود آبشاران«ي دروحت» بهشتي
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  نوستالژي دوري از معشوق 

امـا دختـر   . دل باخـت » هلنـا «نيما يوشيج در دورة جواني به دختري از اهالي روستا به نـام 
. حاضر نشد به كيش وي درآيد، اين دلدادگي بي نتيجه مانـد وپيونـد محبـت گسـيخته شـد     

. دل بست» صفورا«دختر ديگري از اهالي كوهستان به نام پس از اين شكست عاطفي، نيما به
امابه دليل آنكه دختر حاضر نشد به تهـران   ،ازدواج اين دو راضي بودند اپدر وخانوادة نيما ب

. اين پيوند هم هرگز صورت نگرفت و به جدايي انجاميـد  ،بيايد ودر قفس شهر زنداني شود
خاطر پريشان او را بـه خـود مشـغول     ،برباد رفته ها انديشة عشق مدتو نيما ديگر او را نديد 

. تـر كـرد   روح سركش وخاطر آشفتة شاعر را آشـفته  ،شكست در دو عشق ناكام .داشت مي
نامـة   خود او بعـدها در زنـدگي   .هنر رفت غ دانش وابراي فرار از اين آشفتگي بود كه به سر

اي  زبان خـارجي راه تـازه   آشنايي با« :هايش اشاره كرده است خويش به اين قضية دلدادگي
از جــدايي از مدرســه  دثمــرة كــاوش مــن در ايــن راه بعــ. را در پــيش چشــم مــن گذاشــت

وگذرانيدن دوران دلدادگي بدانجا مي انجامد كه ممكن است در منظومة افسـانة مـن ديـده    
  )١٣٦٩،١٠اهباز،ط(» .شود

  :ندازيما به بازتاب شكست عاطفي در شعر نيما يوشيج مي گذرا نگاهي ،اكنون
در بيان آن عشق جان سوز » قصة رنگ پريده، خون سرد«هايي از منظومة  نيما در قسمت

  : گويد خود مي
آتش عشق اسـت وگيـرد   / عاقبت خواننده را مجنون كند / ام عشاق را دلخون كند، قصه

ام از  قصـه / اي دارم مـن از يـاران خـويش     قصه/ كاو ز سوز عشق، مي سوزد لبي / در كسي 
  )١٧مجموعة اشعار،(. دوران خويشاز  بخت و

اي  كشـد وخـود را آواره   و در ادامة اين شعر ناكـامي وشكسـت خـود را بـه تصـوير مـي      
  :داند كه نه غمخواري و نه ياري دارد مي

چه نيرنـگ وچـه   ! وه/ آخرم رسواي خاص وعام كرد / عشقم آخر در جهان بد نام كرد
نـه مـرا   / ام كـرد از ديـار،   عاقبـت آواره / او  كه مرا با جلـوه مفتـون داشـت   / افسون داشت او
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! كس به درد من مبادا مبـتالي !/ واي! واي بر حال من بدبخت/ ....../ غمخواري ونه هيچ يار
  )۲۱همان، (

فكـر سـاده، درك كـم،    / هـا، يكـي    كه نمي ديدم ازين غـم / اي دريغا روزگار كودكي
  ) ۳۲ن،هما/ ... .(شادمان با كودكان دم مي زدم / اندوه كم 

نتوانسـته   ،گفتـه اسـت  » صفورا«كه گفته اند اين شعر را به خاطر ،در شعر افسانه ،نيما ،اما
ايـن   رو از ايـن . ناديـده بگيـرد  ثر خود را از احساس نوستالژيكي حاصل از دوري معشـوق  أت

با اين حال نيما همان عاشق دردمنـدي اسـت    .له بر فضاي كلي شعر حاكم گرديده استأمس
نيما در اين يادگار دورة جواني، گوشه هاي دل خود را مي . نمايد نيز رخ مي» انهافس«كه در 

در واقـع بـدبيني هـا    . قصة عشـق وناكـامي وسـرخوردگي خـويش را بـاز مـي گويـد       . كاود
ع نـو اين منظومـه غـزل عاشـقانة پـر شـوري از      . كند ومرارت هاي زندگي خود را مطرح مي

همان عاشـق  » افسانه«عاشق .تي سروده شده استئاليسرجديد است كه با لحن وآهنگي سور
است، كه از زندگي بيزارتر ودر زير ضربه هاي غـم  » قصة رنگ پريده« رنج كشيده وبدبين 

عشـق ودل   ،عاشـق  ،در پايان ايـن داسـتان  . تر شده است سرسخت تر وآبديده ،ها ها وناكامي
ارد تـا اگـر روزگـاري    مي سپارد كـه او هـم خـود را بـه وي واگـذ     » افسانه«خود را به دست

بهـين  «فرصتي ماند با هم در صفا باشند وهمدل وهمزبـان وهماهنـگ در آن درة تنـگ كـه     
» افسـانه «با وجود اينكه نمي توان شـعر . ، غمزده ودلتنگ با هم بسرايند»خوابگاه شبان هاست

كنـيم   را خالصه كرد، اما ما در اينجا قطعات كوتاهي از اين شعر را به عنوان نمونـه نقـل مـي   
  :دهيم وبا اين شعر زيبا به داستان ناكامي عشق نيما يوشيج پايان مي

/ با همه خوبي وقـدر دعـوي   / بينوا؛ مضطرا، قابل من ! / اي دل من، دل من، دل من...../ 
» اي؟ تو يكي قصه« :عاشق/ ..../ جز سرشكي به رخسارة غم؟/ از تو آخر چه شد حاصل من 

كـه بـه انـدوه وشـب     / نااميدي، پر از اضطرابي ./ قراري ق بيقصة عاش/ »آري،آري«:افسانه/ 
مـن پـي دل كنـون بـي     / ناشناسي دلم برد وگم شـد  ./ ها در غم انزوا زيست سال/ داري زنده

جرعه اي بايـدم، تـا رهـم    / روم سرگردان وخمارم  مي/ اي دوش  ليكن از مستي باده/ قرارم 
  ».من
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بي بها مانده عشـق و  / ، يك غم سخت زيبا تو غمي/ تو دروغي، دروغي دالويز  :عاشق
بـه پـيش آي   ! هـان / كه تو خود را به من واگـذاري  / مي سپارم به تو،عشق ودل را / دل من،

تـا در  / كه كسي را نه راهـي بـر آن اسـت    / كه بهين خوابگاه شبان هاست / ازين درة تنگ 
  ) ۳۸-۵۹اشعار مجموعة / .... (بسرائيم دلتنگ با هم / اينجا كه هر چيز تنهاست

  
  )ش. هـ  ۱۳۰۷ـ  ۱۳۶۹) (اميد. م(مهدي اخوان ثالث  :ب
  

  نوستالژي غم غربت  

يكي همان غربت و تنهـايي اسـت كـه    . غربت اخوان را مي توان از دو جنبه بررسي كرد
ايـن نـوع    ؛شـوند  ن گرفتار مـي آانسان ها با جدايي از زادگاه ومحيط آشناي خود به  معموالً
افـرادي كـه محـل    . جدايي از محيط خانه وزنـدگي فـرد اسـت    ،ان شناساناز نظر رو ،غربت

كنند واز شهري ديگر نقل مكان مي كنند بـه طـور هـم زمـان در      سكونت خود را عوض مي
معرض ويژگي هاي محيط جديد ونيز جداشدن از ويژگي هاي امـن وآشـناي محـيط قبلـي     

اخـوان ثالـث    .انه مي گردندقرار مي گيرند ودستخوش هيجانات پس از جدايي از محيط خ
بـويژه  ازتاب اين غم غربت در اشعار كالسيك اخوان ب. استنبوده  يهم از اين قاعده مستثن

شمسي كه تازه براي سـكونت از   ١٣٢٧اخوان ثالث در سال  .به خوبي نمايان است» ارغنون«
دگي اندوه غربت ودشواري زنـ  ،سواي مشقات وسختي هاي ديگر ،توس به تهران آمده بود

كنـد  يـاد  يار و ديـار خـود   از  در شهري ناآشنا وبي رحم نيز از جمله موجباتي بود كه بيشتر 
ايـن احسـاس خـود را در     ،اخـوان  .تـر گردانـد   وبه اصطالح نوسـتالژي وطـن را در او عميـق   

اي  بيان مي كند وخود را در دام بالافتـاده سروده است » گلشن آزادي« شعري كه براي استاد
  :از يار و ديار خود دور گشته استمي داند كه 

  

  ام ادهـدا افتـــود جـــار خـــار وديـــه از يـــتــا كــ
  

  دي تشنه لبردن همچون رهنوــاز بهشت ع

  
  ام راست مي خواهي بگويم در بـال افتـاده  
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  ام تادهـري افـــــــالق ام   فتةـين تـــر زمـــبــ
  

  ) ١٠٩، ص۱۳۸۳ ارغنون،(     

شـهر   و »گلستان رضا«و »بهشت«: ا باالقابي چونزادگاه خود ر ،سپس شاعر در ادامة شعر
شاعر رنج وغـم را ماننـد دو سـنگ آسـيا     . كند خطاب مي »خانة طمع يزيد«و »جحيم«ري را 

  :كه در ميان اين دو سنگ گرفتار شده استداند  مياي  مي داند وخود را مانند دانه
  

    وار يا، من حبهرنج وغم همچون دو سنگ آس
ــاده    ــيا افت ــنگ آس ــن دو س ــان اي   ام در مي

  

   )١١٠همان،(    
مـي دانـد كـه از    ... و شرف مجد ،ادب، خود را گلشن فضل شاعر زادگاه ،در پايان شعر

در  چرا كه در غير اين صـورت اميدوار است كه لطف فراگير شاملش شود  ن دور گشته وآ
  :بيابان فنا ونابودي افتاده است

  

ــاز گــردد شــاملم هــم مگــ   ر لطــف عمــيمش ب
  

  
ــه ــد«اي  ورنـ ــاده » اميـ ــا افتـ ــه فنـ   ام در تيـ

  

  )١١٠صهمان، (

» شـكايت از ري «ر عشـ  ،يكي ديگر از شعرهاي نوستالژيكي اخوان ثالـث در همـين ايـام   
دانـد كـه درد    نالد وخود را جـوان غريبـي مـي    است، اخوان در اين شعر دوباره از غربت مي

  :كرده است دچاربالي عظيم  و عذاب اليم به غربت او را 
  

  مــــــن كيســــــتم؟ غريــــــب جــــــواني
  

  ز خطــــــــة تهــــــــران اي در گوشــــــــه
  

  
  عــــــذاب اليمــــــي  همــــــزاد بــــــا

  
ــي  ــالي عظيمـــــ ــاده در بـــــ   افتـــــ

  

  )١٢٩ص همان،(     
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بـودم امـا غـم غريبـي نـامم را بـه       » اميـد «گويد كه مـن   سپس شاعر در ادامة اين شعر مي
  :نزول داده است» بيمي«

  

ــ   ربتـوغـــــــم غـــــــ ودم اميـــــــديـبـــــ
  

ــا   ــويش، دريغــــــ ــهر خــــــ   دورم زشــــــ
  

  
ــي  ــه بيمــــ ــزول داده بــــ ــامم نــــ   نــــ

  
ــ ــي ـدرد بـــــ ــالي عظيمـــــ   دي، بـــــ

  

   )١٣٠همان، ص(     
شاعر در ايـن كتـاب   . وري استو د اخوان ثالث سرشار از غم غربت» ارغنون«مجموعة 

اما غربت ديگري كـه  ) ٧(.است سر داده آميز هاي شكوه  در ستوه تنهايي و غربت خويش ناله
لي سواي دوري از زادگـاه بـراي آن   دلي و نگارنده  ـ  منعكس شده اخوان در بعضي از اشعار

اسـت كـه رنگـي ديگـر بـه       )سياسي و اجتماعي( لة شكستأبازتاب مسدر نظر گرفته است، 
ر روحيـة  بـ ن را آثير أدر ادامة اين گفتار مسئلة شكست وت .اين نوستالژي وغربت او مي دهد

ار مبـارزان  اخوان ثالث به عنوان شاعري سياسي خـود را هـواد   :كنيم اخوان ثالث بررسي مي
جامعـه در وجـود   . ي، شكستي سـخت بـود  شكست جنبش ملّ« دانست مبارزان چپ ميبويژه 

مي قـد ينده اي درخشان چشم مـي دوخـت وپيـروزي را در دو    آنبرد آزمايان جديد به  نبرد
مردم تجربه هاي عميق سياسي نداشتند واز موقعيت جهـان وبنـد وبسـت هـاي      .ديد خود مي

» سرنوشـت « همچـون فرمـان قـاطع    ،شكست ،از اين رو هنگامي كه .پس پرده بي خبر بودند
  ) ١٢٠ ، ص۱۳۷۳ دستغيب،(» .بر حيرتشان افزود ،فرود آمد

از ياري او  .اين مردم از پاي در آمده اند« : دورة شكست براي اخوان دوره اي است كه
اجتمـاع  « تـا اينكـه   ) ٤٤٩، ص۱۳۷۲ اري،مختـ (» ....سر باز زده اند وسبب شكست شده انـد 

اخوان را عقب زده، هوش وهوشياري او راسخت در هم كوبيده، ونوعي شكست را پـس از  
  شكسـت شـعر  قبـول كـرده اسـت وشـعرش     در پـي  اين همه سر خوردن از حركت هاي پي 

از همين روي او شاخص تـرين چهـرة   ) ١٠٠١، ص۱۳۷۱ براهني،(» شكستي اجتماعي، است
ش يثير را در انديشـة شـعر  أاعي عميق ترين تشاعري معاصر است كه شكست سياسي واجتم
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 -از جملـه اخـوان ثالـث    -يكي از ويژگي هاي شعري شاعران اين عصـر  .برجاي نهاده است
س ونااميـدي عجيـب وغريبـي    أيـ  ،به وجود آمـد ١٣٣٢مرداد ٢٨كه در نتيجة شكست بعد از 

هاي دقيقـي   س ونااميدي ها وصفأاز اين ي اخوان. ايه افكنده استس اناست كه در اشعارش
  :به نمايش گذاشته است

در / در سازها چون راز پنهـان  / با طور و طومار غم قومش / روح سيه پوش قبيلة ماست 
از قتـل عـام هولنـاك قـرن هـا      / ايـن روح مجـروح از قبيلـة ماسـت     / آتش آوازها پيداست 

  ) ۵۸، ص ۱۳۸۲از اين اوست، ... . (جسته
ــدوهگين ــارزان شكســت خــو  ،شــاعر ان ــاي نســل مب ــود٢٨ردة كودت ــرداد ب ــه  .م او مرثي

 ،۱۳۷۱ براهنـي، (اسـت  » .....چاووشي خـوان قوافـل حسـرت و   « و» وطن مردة خويش«خوان
  :او به راستي مرثيه خوان وطن مردة خويش است) ٩٦٧
  

ــه  ــد كـ ــد «گوينـ ــه نوميـ ــد وچـ ــد» !اميـ   نداننـ
  

  
ــم    ــردة خويش ــن م ــوي وط ــه گ ــن مرثي   م

  

  )٦٧ارغنون،(     

اسـت شـهري   » شهر سنگستان«انگار شهريار ؛كند زندگي مي او در وطني مرده وخاموش
  :اميدي به رستگاري اش نيست هواره وخموش ك، آدزد زده وثروت به يغما رفته

از (» !آري نيسـت؟ ....«:/ صدا نالنـده پاسـخ داد  / بگو آيا مرا ديگر اميد رستگاري نيست 
  )۲۷اين اوستا، 

س أاعي عصـر شـاعر اسـت كـه سـاية يـ      بازتاب همان ناماليمات اجتم سراسراين مسائل 
 .نها را بدين گونه در اشعار خود منعكس كـرده اسـت  آ ونااميدي در اشعارش سايه افكنده و

پـس از رويـدادهاي دردنـاك    . [پردازيم در ادامة اين گفتار به بررسي چند شعر از اخوان مي
از در آن سـروده كـه    »فراموش«در زندان شعري به نام  .به زندان افتاد »اميد« ، دو سال سي و

بايـد  نشانش را در زنـدان   و هفراموش شد وه اي ياد كرده است كه دميد خود به منزلة باغچه
اما ادامة ايـن شكسـت    .نمونه هاي انديشة شكست را بايد در اين شعر يافتگمان  بي. جست

از كه ضربه هايي اسـت كـه دريافـت كـرده وتصـويري      » فرياد« رعوتنهايي اميد را بايد در ش
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تشـي فريـاد   آاميد كه ايـن شـعر را در زنـدان سـروده از      .جستجو كرد ،آيينة زندگاني است
خفتـه در  و كند كه در خانه وهسـتي اش افتـاده اسـت وهـيچكس از همسـايگان آسـوده        مي

همه چيزش در حال خاكسـتر شـدن   كه او همچنان از اين  چنان شبي به ياريش نمي شتابند و
  :نهاستفرياد بر مي آورد وت ،است

وآنچـه  / آنچه دارم يادگار ودفتر وديـوان / واي برمن، همچنان مي سوزد اين آتش ..../ 
اي فرياد ! مي كنم فرياد، اي فرياد/ سوزدم اين آتش بيدادگر بنياد / ....../ دارد منظر وايوان 

  ) ۷۸زمستان، (
مشـعل  « در شـعر  ،پـس از ايـن   ،اما اندوه ودريغ وافسردن در تنهـايي اجتمـاعي شكسـت   

  :عمق بيشتري به خود مي گيرد وبر حسرت شاعر رنگي ديگر مي بخشد» خاموش
/ رخساره پر غبارِ غـم از سـالهاي دور   / لب ها پريده رنگ وزبان خشك وچاك چاك 

افتـاده  / جوي غريب ماندة بـي آب وتشـنه كـام    / در گوشه اي زخلوت اين دشت هولناك 
  ) ۷۹همان، / ... . (سوت وكور 

دريـغ   و. پريشان وسوت وكور مانده است ؛ن آشيانة متروك در سياه دشتاين شعر چو
 تـا اينكـه در شـعر    .كيـد بهـره دارد كـه چـه شـد چنـين شـد       أشاعر در پرسش پاياني از اين ت

شـود   نمايي محو از محورهـاي ذهنـي پـس از شكسـت هماهنـگ مـي       ،»اي در دوزخ پرنده«
رونـد شـكل   ، از تنهايي شـديداجتماعي  ،»زمستان« و » رنادر يا اسكند«وسرانجام در شعرهاي

  .دهد گيري قطعي انديشة شكست خبر مي
كه باز ادامة همـان حـاالت درونـي شـاعر در همـان عصـر       » زمستان«اخوان ثالث در شعر

از غم تنهايي وبيگـانگي بـيش از حـدي كـه در جـانش چنـگ انداختـه اسـت واو را          ،است
 ٢٨كودتـاي  عر است با فضاي كشور پس از اين نمودار برخورد شا .كند آزارد شكوه مي مي

 نبـودن آزادي قلـم و   محـيط تنـگ وبسـته وخـاموش،    «: آنچه او را مي آزارد و ١٣٣٢ مرداد
» .... پراكندگي يـاران وهمفكـران، بـي وفـايي هـا و     و هاي تلخ  تجربه ،ها بيان، نابودي آرمان

زمسـتان   ،ردر اين سردي وپژمردگـي وتـاريكي اسـت كـه شـاع      .)٧٣٥، ص۱۳۷۴ يوسفي،(
انديشه وپويندگي را احساس مي كند ودر ايـن ميـان آنچـه او را بـيش از هـر چيـز ديگـري        
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وصـف  آنگـاه  آزارد غم تنهايي وبيگـانگي اسـت كـه در جـان او چنـگ انداختـه اسـت         مي
  :زمستان را چنين آغاز مي كند

كسـي سـر بـر نيـارد كـرد      ./ سرها در گريبان اسـت / سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت
/ كه ره تاريـك ولغـزان اسـت    / نگه جز پيش پا را ديد نتواند / پاسخ گفتن وديدار ياران را 

كه سرما سـخت و  / به اكراه آورد دست از بغل بيرون / وگر دست محبت سوي كس يازي 
  ) ۹۷زمستان، ص / ... . (سوزان است 

را چگونـه   احـوال خـود  ، در اينجا مي بينيم كه شاعر با وصف زمستان ومـردم سـرما زده  
تصـويري زيبـا وعـالي از ايـن زمسـتان بـه دسـت         ،تا اينكه در بند آخر شعر .بيان كرده است

هــوا، خانــه هــا، حالــت عــابران، درخــت هــا، زمــين، مــاه (  آنچــه او از پديــده هــا .دهــد مــي
نمايشـي اسـت محسـوس وگويـا از ايـن فصـل       ، در اين شعر به تصوير مي كشـد ) وخورشيد

در پس هر جز از آن گوشه اي از اجتماع ترسيم شده كـه چـون همـه    سرد؛ اما در عين حال 
تابلويي تمـام از زمسـتاني عبـوس وغمگـين كـه شـاعر در جـان         ،دركنار يكديگر قرار گيرد

  :خويش ودر دل جامعه احساس مي كند به دست مي دهد
هوا دلگير، درها بسته، سرها در گريبان، دسـت هـا   / سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت 

زمـين دل  / درختـان اسـكلت هـاي بلـور آجـين      / نفس ها ابر، دل ها خسته وغمگين / نهان پ
  )۹۹، ص همان. (زمستان است/ غبارآلود مهر وماه / مرده، سقف آسمان كوتاه 

» شكست«مي توان گفت كه  ،در شعر اخوان ثالث» شكست«لة أدر يك نگاه كلي به مس
حـالتي كـه از يـك خشـم      .بخشـيده اسـت  مضمون وحالت واحدي به بسياري از شعرهايش 

ــه بــه ســوي يــك نوحــه ســرايي خــون بــار مــي رود   شــاعر در اشــعارش  .وخــروش نوميدان
آواز  .ها، حسرت ها، دريغ ها ونوميدي هاي خود را با طنيني گريه آلود مـي سـرايد   شكست

» روح سـيه پـوش قبيلـه   «چگوري است كه از گور بر مـي خيـزد وچنـين آوازي   نالة چون او 
رثـاي   سته است وـُمني جأسته ودر اين كنج حسرت مه از قتل عام هولناك قرن ها جاست ك

  .عهد وآيين عزيزانش را مي خواند
  ) ١٤٧آخر شاهنامه، ( »دست بردار از اين در وطن خويش غريب«
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  نوستالژي دوران كودكي وجواني

يـري،  اخوان در نوستالژي دوران كودكي وجواني به پيـري توجـه خاصـي دارد گـويي پ    
  . منزل آخر يا فصل آخر است

پـرواز ايـام، ارغنـون،    (كه خواهد همه چيزاز ناتواني / كمين كرده پيري چو دزدي توانا 
  )۱۳۱ص

  : جاي ديگر گويد
/ غم سرم بردست ودست آرنج وبر زانو نهاد / ديدي آخر لعنت پيري به من هم رو نهاد 

رين شدة بن بسـت سـويم رو نهـاد    كاين شب نف/ است  تروزها ديگر برايم كوچه هاي غرب
  . )٤٠ص تو را اي كهن بوم وبر،(

  :مي گويد» شكست جام جوانيم«اخوان در جاي ديگر، با عنوان
بـد  / دگر زجان، به درستي كه سير شـد دل مـن   / شكست جام جوانيم و پير شد دل من  

  ) ١٠٨ص همان،(شكست جام جوانيم وپير شد دل من / از بدتر آن زمان كه سنگ سپهر 
 ،بـاز اخـوان از ايـن كـه بـه مـرز پيـري رسـيده اسـت         » يزئدر حياط كوچـك پـا  «در دفتر
  :سرايد ميدردمندانه 

كـه از عقـد چهـل نگذشـته، چـون      / دو چندان جور،جان چندان كشيد از عمـر دلگيـرم   
  )٦٩ص مرغ تصوير،.. در حياط( هشتاديان پيرم

ر حسرت دوران جواني چنين از آخر شاهنامه، اخوان بار ديگر د» پيغام«در منظومة 
  : سرايد مي

هـر چـه از   / هرچه برگم بود و بـارم بـود،   / ابر زمستاني چون درختي در صميم سرد و بي
پيغـام،  (سـت   ريختـه / هر چه ياد و يادگـارم بـود،   / بلوغ گرم تابستان و ميراث بهارم بود،  ّ فر

  )١٠٧ ص آخر شاهنامه،

  
  نوستالژي دوري از معشوق  
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معشـوق  . وخلوت اوسـت  اخوان تكيه گاه وپناه زيباترين لحظه هاي تنهاييمعشوق براي 
تكيـه گـاه    ،معشـوق  .او ديگر آن معشوق آرماني وتكراري سنتي در ادبيـات فارسـي نيسـت   

غمگين ترين لحظـه هـاي عاشـق اسـت كـه اكنـون در دوري از او حسـرت نگـاه هـايش را          
  :خورد مي

/ تنهايي وخلوت مـن  / پر عصمت وپرشكوه / ي زيباترين لحظه ها/ اي تكيه گاه و پناه  
غمگين ترين لحظـه هـاي اكنـون    / اي تكيه گاه وپناه / ......../ اي شط شيرين پر شوكت من 

در كوچه هـاي چـه شـب    / در كوچه باغ گل تيره وتلخ اندوه / بي نگاهت تهي مانده از نور 
  .٧٥ص آخر شاهنامه،(ها كه اكنون همه كو 
از معشـوق دارد بـه بررسـي ايـن نوسـتالژي از ديـدگاه وي        وان ثالـث با اين تفسير كه اخ

  :پردازيم مي
در ميان شاعران مورد نظر در اين پژوهش ماجراي عشق اخوان بـه معشـوق خـود بسـيار     

از » تـوران «بـه نـام  دختـري  اخـوان در دوران جـواني عاشـق     .دردناك وناراحت كننده است
جامي خـوش بـراي او بـه همـراه نـدارد ومنجـر بـه        اما اين عشق نيز فر .اهالي گيالن مي شود

و برخـي از   )۸(»ارغنـون «بازتاب اين شكست در بسـياري از شـعرهاي دفتـر    .شود شكست مي
  :ديده مي شود» زمستان«شعرهاي دفتر

/ به زلفي با هزاران آرزو داديم پيونـدش / ولي ما را دلي آشفته بود آن هم كه در گيالن 
بـه وصـل آن گـل انـدامي كـه خـوار اسـت        / آرزومنـدم  كنون در گوشة غربت به وصـلش  

  )٤٧ ص ارغنون،(آرزومندش 
كه بيشترين مضمون نوستالژيكي را بـه خـود اختصـاص     ياما در اين ميان هستند شعرهاي

از تركيب بندهاي اخوان ثالث » عشق فرجام«و» ...داستان عشق ما«از جمله شعرهاي .داده اند
رها ماجراهاي تلخ عشق را با زباني ساده بيان وخواننـده را  شاعر در اين شع .»ارغنون«در دفتر

اجراها داستان سفر اخوان ثالـث در  ميكي از اين  .مجذوب خود مي كند از اين همه خلوص
معشـوق   ،او بـه اميـد آن كـه در سـال نـو     . به رشت براي ديدار معشوق است ١٣٢٨اسفند ماه

مين تا دشت هاي پـر گـل رشـت را بـر     راه دراز سفر از پلشت ورا ،ومحبوب خويش را ببيند
اما با بي مهري معشوق مواجه مي شود كه اين امر باعث بروز شكسـت  . خود هموار مي كند
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بازتـاب زيبـاي ايـن شكسـت     » ...استان عشـق مـا  د«شعر  .گردد در اخوان مي يعاطفي وعشق
 وهمين شكست در عشق باعث سـرودن اشـعار غمگنانـه در دوري وفـراق يـار      استعاشقانه 

  . گردد وگله وشكايت از او مي
  

  ن حـالتي جانكـاه بـود   ـالت مـ ـاز ديشب حـ ــب
  

  
  

ــــــا نــــر ســوداي دل بـتــا سحــ   ــود وآه ب   ود ـاله ب
  

  مـن نگذاشـتم   ،چشم شوق گريه در سرداشت
  

  

ــــــان روح مــــه از طوفــــورن     ودـن خــدا آگــاه ب
  
  

  وران مـن ـتـ ، گدلـر آشـناي سنـ  ـــ آري اي دي
  

  

  اه بـود  ـــ وتــمـبهم وك  ،اما ،تو فت وگو بود ازـگ  
  

  شـكند ندل  ،پـا بشـكند   ،ي سر بشـكند ـاشكـك
  

  

  ود ـسرگذشت دل شكستن بـود وبـس جانكـاه بـ      
  

ـــآمــ ـــدم ت ــر روي تــوران ن   مـنـــو كـاسال را ب
  

  

  ودـگاه بــــــدن اســفندمه بيــــورنـه زي رشــت آم   
  

ــ ـــآم ـــا نـدم، ام ــاهرويـدي   دم مهــري از آن م
  

  

  كه مهري در دل ايـن مـاه بـود    دي ـياد از آن عه  
  

  وروزم عـزا شـد، ايـن هـم از اقبـال مـن      ـد نـعي
  

  

  د، آري گريـه دارد حـال مـن   ـيـ ــربر هم مـي گ ا  
  ج

  »اميـد «اش اين نـوروز هـم اينجـا نمـي آمـد     ـك
  

  

ــا چــ   ــد ـنين گـــت ــا خنــدة ســال جدي   ريان شــود ب
  

)٢٣٧-٢٣٨ ص ارغنون،(   
 ،ان چگونه از هجران واز طرفي بي وفايي معشـوق بنابراين در اين اشعار مي بينيم كه اخو

  . سر مي دهد آميزناله هاي شكوه 
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  نتيجه

نوستالژي به معنـي غـم غربـت و حسـرت برگذشـته اسـت و در اصـطالح روان شناسـي         
  :عبارت است از

ايـن  . توان تا حدودي آن را با حسرت مترادف دانسـت  ميل و بازگشت به گذشته که مي
يـادآوري  . کنـد  است و بـه صـورت ناخودآگـاه در فـرد بـروز مـي      و طبيعي  احساس عمومي

بـه همـين جهـت    . خاطرات گذشته باعث تراوش دروني فرد براي نوشـتن يـا سـرودن اسـت    
اين گفتـه هـا معمـوالً داراي روحـي سـوزان و      . است که نوستالژي با خاطره در ارتباط است

برجسـتة ايـن پيونـد     اشعار حماسـي مهـدي اخـوان ثالـث نمونـه هـاي      . حسرت آگين هستند
. ي از وطـن نيـز از عوامـل ايجـاد نوسـتالژي درشـاعران اسـت        دور. نوستالژي و خاطره است

نيمـا  . وطن براي نيما و اخوان ثالث عبارت است از زادگاه آنها که در آنجا به دنيا آمده انـد 
دوران کند ـ بـه يـاد     شود ـ در واقع آن را تحمل مي  هر زماني که از زندگي شهري خسته مي

اخـوان  . کند  افتد و با حسرتي عميق از آن ياد مي زندگي در روستا و جنگل و کوهستان مي
کند و از ديگـر سـو بـر وطـن باسـتاني و تـاريخي        ثالث نيز از يک سو زادگاه خود را ياد مي

  .خورد خود، که شکوه و عظمت آن بر باد رفته است، حسرت مي
  

  

  ها نوشت پي

بــه ترتيــب از فرهنگهــاي، انوشــه، الروس، نفيســي، پورافكــاري، » نوســتالژي«ـــ معنــي لغــوي ۱
  .آكسفورد و انوري ذيل همين واژه نقل شده است

ــه آن  Psycnopathologyـ    ۲  ــا » روان شناســي مرضــي«کــه ب روان شناســي رفتارهــاي «ي
دانشي اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش هـا، مفـاهيم، اصـول، قـوانين و         . شود نيز اطالق مي» غيرعادي

. پـردازد  کشفيات علوم روان شناسـي و روان پزشـکي بـه شـناخت رفتارهـاي غيرعـادي انسـان مـي        
  )۱۱شاملو، (

گـويي  . اثر شاتو بريان اسـت » آتاال و رنه«ـ اين قسمت از اشعار نيما، يادآور بخشي از داستان ۳
  ).۲۰۵: ۱۳۶۹شاتو بريان، . (که نيما تحت تأثير اين کتاب، اين اشعار را سروده است

  ـ نام قديم رامسر۴
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هـاي غربـت و دوري از زادگـاه را در آنهـا      توان مايـه  ـ از ديگر اشعار نوستالژيكي نيما كه مي۵
كه در هر كدام از اين اشعار نيمـا بـه   . است» صبح«و » خوشي من«، »ديهقانا«مشاهده كرد؛ شعرهاي 

ن را بـراي او زنـده   افتـد و بـازآفريني خـاطرات روسـتا، آرزوي برگشـتن بـه وطـ        ياد زادگاهش مي
  . كند مي

ز نـان بيختـه بـا گنـدم     / به ياد رفته و ذكر گذشته جوشيدن/ شب دراز نشستن به صحبت ياران 
/ شـكار كـردن و كـار و كتـاب و گوشـة يـوش      / نوشـيدن » كـالر «از آب چشمة كوه / سيه خوردن

  ).۱۶۰همان، (چنانكه زيبدبر مرد، ساده پوشيدن 
گويد اين دره از دوران كودكي جايگاه من بود و با زنـده   اعر ميش» امزناسر«ـ در شعر خاطرة ۶

مجموعـة اشـعار،   . (اش دارد آور بـه دنيـاي كـودكي    سازي خاطرات دورة كودكي، بازگشتي لذت
  )۱۶۱ص

اسـت كـه شـاعر در آن    » نسيم شهريور«ـ يكي ديگر از شعرهاي نوستالژيكي اين كتاب، شعر ۷
  :كشد غم غربت خويش را به تصوير مي

آن قـدر در گـرد بـاد    / ياد باد از آشيان و بال مهر مادرم/ گرد غربت پرده زد بر دامن بال و پرم
  )۶۳ارغنون، ص (تا غبار آلود غم شد چهرة حزن آورم / رنج و حسرت گم شدم

نوستالژي دوري از معشـوق را ايـن گونـه بـه     » فرجام عشق بي«هايي از شعر  ـ اخوان در قسمت۸
  :كشد تصوير مي
دانـي   هـيچ مـي  ! اي دلبر من/ دادم، وليكن رايگاني، رايگاني/ جواني را به راه عشق دادم جان و
  )۲۴۵ارغنون، ص(زندگاني  تو روي  رنگي ندارد، بي/ كه هرگز
  

  منابع و مĤخذ 

 .، از نيما تا روزگار ما، تهران، انتشارات زوار)۱۳۷۶: (پور، يحيي ـ آرين۱

  .انتشارات اميركبير ن ايران، تهران،، ادبيات نوي)١٣٦٣: (ـ آژند، يعقوب٢
  .تهران، انتشارات مرواريد. ؛ چاپ نهمآخر شاهنامه، )۱۳۶۹: (ـ اخوان ثالث، مهدي٣
  .تهران، انتشارات مرواريد ،؛ چاپ دوازدهماز اين اوستا، )۱۳۸۲: (ــــــــــــــــ  ـ٤

 .رات مرواريدتهران، انتشا ،، چاپ سيزدهمارغنون، )۱۳۸۳: (ـ ــــــــــــــــ ٥

  .تهران، انتشارات مرواريد ،؛، چاپ دهمزمستان ،)۱۳۶۹: (ـ ــــــــــــــــ ٦
 .جلد، تهران، سخن ۷؛ فرهنگ بزرگ سخن، )۱۳۸۱: (ـ انوري، حسن٧
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  .، تهران، سازمان چاپ و انتشارات۲؛ ج فرهنگ نامة ادبي فارسي، )۱۳۷۶: (ـ انوشه، حسن٨
  .نويسنده: جلد، تهران، ناشر ۳؛ مسطال در ، )۱۳۷۱: (ـ براهني، رضا٩

 ،؛ چـاپ دوم فرهنـگ جـامع روان شناسـي و روان پزشـکي    ، )۱۳۷۶: (ـ پورافکاري، نصـرت الـه  ١٠
  . تهران، فرهنگ معاصر

  .؛ تهران، انتشارات مرواريدنگاهي به مهدي اخوان ثالث، )۱۳۷۳: (ـ دستغيب، عبدالعلي١١
 .تهران، انتشارات نيل، هاي ادبي مكتب، )۱۳۶۶: (ـ سيد حسيني، رضا۱٢

  .تهران، نشر مرکز ،؛ ترجمة ميرجالل الدين کزازي؛ چاپ سومآتاال و رنه، )۱۳۶۹: (ـ شاتوبريان۱٣
  .تهران، انتشارات رشد،؛ چاپ ششم آسيب شناسي رواني، )۱۳۷۵: (ـ شاملو، سعيد۱٤
  .؛ تهران، نشر ثالثزندگي و شعر يوشيج، )۱۳۸۰: (ـ طاهباز، سيروس۱٥
  .تهران، انتشارات نگاه ،؛ چاپ پنجممجموعه اشعار نيما يوشيج، )۱۳۸۰: (ــــــــــ ـ ــــــ۱٦
  .انتشارات اميركبير ، تهران،)نثر(، برگزيده آثار نيما يوشيج )١٣٦٩: (ـ ــــــــــــــــ ١٧
، ارمـــــ اپ چهـــ، چ A. S. Hornboy، )۱۹۹۳): (انگليسي به انگليسي(ـ فرهنگ آکسفورد ۱٨

  .انتشارات دانشگاه آکسفورد آكسفورد،
  .جلد ، پاريس ۵، ) فرانسه به فرانسه(، )م ۱۹۸۷ـ ۱۹۸۹: (ـ فرهنگ الروس۱٩
 .تهران، نشر کتاب نادر ،؛ چاپ پنجمآرش کمانگير، )۱۳۸۱: (ـ کسرايي، سياوش٢٠

  .انتشارات توس ،، انسان در شعر معاصر، تهران)۱۳۷۲: (ـ مختاري، محمد٢١
  .جلد، تهران، انتشارات صفي عليشاه ۲؛ فرهنگ فرانسه ـ فارسي، )۱۳۷۱: (ـ  نفيسي، سعيد٢٢
  .و فرهنگي ، انتشارات علمي ششم  ؛، چاپچشمة روشن، )۱۳۷۴: (ـ يوسفي، غالمحسين۲٣

  

  : مقاالت

 ،۲شمارة  تهران، ،»ارغنون«، رمانتيسم و تفكر اجتماعي، )۱۳۸۳: (ير، رابرت ولووي ميشل ـ سه۱
  .انتشارات سازمان چاپ

  . ۸۲، تابستان ۸، فصلنامة گفتگو، شمارة خاطره، تاريخ و فراموشي، )۱۳۷۴: (ـ ريكور، پل۲
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