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 چکیده

 

نوستالژی یکی از مباحث مطرح در نقد روان شناسی است که در فارسی به حسررت سرروده یرا دل ینگری برازگردانی شرده اسرت         

حسرت گذشته های شیرین و یقابل زمان حال با گذشته، نوستالژی نامیده می شرود  مرغ مربرت و دوری از و رن، یرادکرد مرر ،       

وران باشکوه یاریخ، باستان گرایی و آرزومندی آرمان شهر از مولفه های آن به حسرت دوران کودکی و جوانی، جدایی معشوق، یاد د

شمار می روند  سعدی شیرازی نیز اشکال و ابعادی از دردمندی، حسرت و دل ینگی را در کالم خود به نمایش گذاشرته اسرت  بره    

رد دوران کودکی و جروانی، یرادکرد مرر  و    نظر می رسد می یوان در گلستان سعدی شواهد و مصادیقی برای یادکرد گذشته، یادک

ضعف و پیری و گذر عمر، یاد دوران عاشقی، اندوه از دست دادن عزیزان و یادکرد گذشتگان را مشاهده نمود  این مقالره در رویکررد   

 د  نوستالژیک وی در دو بعد خا ره فردی و خا ره جمعی، یامّلی نموده و در صدد برآمده یجلیّات هریک را یبیین ساز

 

 سعدی شیرازی، شعر، نوستالژی، خا ره ی فردی، خا ره ی جمعی واژگان کلیدی:
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Abstract 

Nostalgia is one of the issues discussed in the psychology criticism that is translated in Persian as 

yearning or gloom. The yearning for the sweet past and contrasting the present with the past is called 

nostalgia. Homesickness and being away from home, citing death, yearning for childhood and youth, the 

separation of beloved, remembering the glory days of the history archaism and aspiration for utopia are 

considered its components. Saadi Shirazi has displayed forms and dimensions of suffering, yearning and 

gloom is in his word. It seems that some evidence and examples can be found in Saadi's Golestan for 

citing the past, childhood and youth, death, weakness, old age and passing of life, those moments of love, 

the grief of losing the loved ones and remembrance of the deceased. This article studied his nostalgic 

approach to the two dimensions of individual and collective memory and attempted to explain the 

manifestations of each. 
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 هفت کشور نمی کنند امروز  

 بی مقاالت سعدی انجمنی  

 

 مقدمه-1

( روایت دلتنگی، احسراس بیگرانگی و بیرزاری از وااعیرات موجرود و      246: 1381)آشوری، « مغ مربت»( یا Nostalgiaنوستالژی )

ممکن، همچنین مجالی برای ورود به ساحات خوشایند از بین رفته و دست یابی به خوشی های گغ شده ی انسان است  ناسازگاری 

رضایتی از بودن در عرصه ی وااعیات نامطلوب زندگی، می یواند بازیاب های گونره گرون در   با محیط پیرامون و وااعیت های آن و نا

یکی از آن ها یالشی ذهنی برای انکار وااعیت ها و جبران آنچه از دست رفته، است  چنین یالشری مالبرا   »زندگی انسان پدید آورد، 

ایفا می کنند  اابلیّت های مختلفی که ذهرن در اختیرار دارد،    ناخواسته و ناخودآگاه است و عواملی پنهان، در شکل گیری آن نقش

( 175-176: 1391)علی زاده و باای نژاد، « در این حرکت به ابزارهای موثری برای التیام حسرت و دل ینگی انسان، بدل می شوند 

یی که با آنها روبررو شرده، بره یخیّرل     است، او برای یحقق آرزوهای فروکوفته و نومیدی ها« یخیّل»یکی از این یوانمندی های بشر، 

پناه می برد و با حسرت به واایع پیرامون خود می نگرد و به مسیر آرزومندی و آرمان جویی پا می گذارد؛ هرگاه ذهن راه رهرایی از  

خوانرده   «نوسرتالژی »مغ و اندوهی که حیات ذهنی و انتزاعی اش را در برگرفته، در گذشته جست و جو کند، حسرت و دلتنگی که 

می شود، در او پدید می آید  نومیدی ها و ناکامی های حیات این فرصت را به ذهرن بشرری مری دهرد کره بره گذشرته برازگردد و         

حسرت خود را در آن و از آن نشان دهد  این مساله ینها در حیطه ی پزشکی و روان شناسی یوام با ذهن بشر نیسرت، بلکره هنرر و    

جلوه گاه صادق اضرطراب و حسررت بروده    »چنین بازگشتی در انسان ایجاد نموده اند  آثار هنری نیز  ادبیات نیز بستری برای یجلّی

( و ینااضات درونی بشر را در خود در االب های مختلفری نشران داده انرد و مجسّرغ نمروده انرد  همچنرین        12: 1360)مندور، « اند

خود و ناسازگاری با وااعیت های حیات را در خود نمایان ساخته و یجلی  ادبیات به مثابه ی آیینه ای دیگر، بیگانگی انسان با روزگار

بریش از هرر عصرر    »گاه دیگری برای روایت حسرت و دل ینگی بشری گردیده است  ادبیات معاصر نیز از این امر مستثنی نبروده و  

ف بر گذشته از موییف هرای رایرد در   ( بشری بوده است  حسرت و یاس11: 1371)براهنی، « دیگری، معبر یضادهای درونی و برونی

شراعران دوره ی سرلجوای بره دوره ی محمرودی حسررت مری خورنرد و شراعران دوره ی         »ادبیات به خصوص شعر فارسی اسرت،  

( اابل بیان است نوستالژی محدود بره شرعری خراص و    137: 1377)شمیسا، « محمودی از دوره ی رودکی با حسرت یاد می کنند 

الب گونه های شعر عرصه ای برای بازیاب دلتنگی و مغ و اندوه شده اند  شاعر دلتنگی و احسراس مربرت   سبک مشخصی نیست و م

را جان مایه ی کالم خود ارار داده و آن را مایه ی یسکین خا ر می داند و با این شیوه و نسق، اعتراض خود را به شررایط موجرود   

شریخ مشرر    »رسی، گاهی شعرش با دمدمه هرای نوسرتالژیک همرراه اسرت،     عصر بیان می کند  از جمله شاعرانی که در ادبیات پا

است که در این مقاله ی یحلیلی و یوصیفی به بیان برخی از مولفه های نوستالژی در شعر وی پرداخته مری  « الدین سعدی شیرازی

 ی ذکر نمایند   شود  پژوهشگران درصدد هستند مولفه های نوستالژی را در اشعار وی یافته و برای آنها شواهد
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در یبیین پیشینه ی این موضوع می یوان گفت در مورد نوستالژی و مولفه هرای آن در ادبیرات معاصرر     پیشینه ی پژوهش:-1-1

مقاالیی نوشته شده که بیشتر در زمینه ی اشعار شاعران ادبیات فارسی معاصر به یحریر درآمرده اسرت و برخری از آنهرا بره عنروان       

 در آن هرای  مولفره  و نوسرتالژی  مرورد  در گفرت  یوان می موضوع این ی پیشینه یبیین له ذکر گردیده اند و درمنبعی برای این مقا

  بره  یروان  می میان این از اند؛ گردیده ذکر مقاله این برای منبعی عنوان به آنها از برخی که است شده نوشته مقاالیی پارسی ادبیات

 آذرپیررا،  اصررر  علی و شریفیان مهدی نورایی، الیاس ی نوشته( 1392()کدکنی شفیعی) سرشک  م شعر در نوستالژیک رویکردهای

 رویکرررد و پررور امررین ایصررر  فرروالدی، یعقرروب و عباسرری محمررود پررژوهش( 1392)آیشرری منرروچهر شررعر در نوسررتالژی بررسرری

 از برخری  در( معشروق  از دوری) نوسرتالژیک  های مولفه از یکی بررسی نژاد، باای عباس و زاده علی ناصر الغ به( 1391)نوستالژیک

 شاعران نوستالژی یا کالسیک شاعران حسرت و مغ از شیروان، اصابان ربابه و ریحانی محمد ی نوشته( 1391)آیشی منوچهر اشعار

 بره ( 1390)«ها آب و ها مرداب» مثنوی در عارفانه نوستالژی از ای گونه زاده، عباس سمیه و محمدی برات یحریر( 1391)رمانتیک

 فا مره  و نظرری  نجمره  ی نوشرته ( 1389)مصردق  حمیرد  شرعر  در نوسرتالژی  بررسی  کریمی، اکبر و حجازی السادات بهجت الغ

 دیروان  در نوسرتالژی  بررسری  مفوری، فا مه یالش به( 1389)شهریار آثار و فردوسی شاهنامه در نوستالژی پدیده بررسی کولیوند،

، (1387)مشریری  فریدون اشعار در مربت مغ نوستالژی فرآیند بررسی شمسی، حسین و صفری جهانگیر الغ به( 1389)ناصرخسرو

 فارسی معاصر شعر در نوستالژی فرایند شریفیان، بررسی مهدی پژوهش( 1386) سپهری سهراب اشعار در نوستالژی فرایند بررسی

ییمروری و فردوی  واران و رویکررد      شرریف  و شرریفیان  مهدی الغ به( 1385( )ثالث اخوان مهدی و یوشید نیما: اشعار اساس بر)

 بررسری  ماننرد  اسرت؛  گردیده انجام یطبیقی صورت به موضوع این نیز گاه  نمود ( نوشته ی سولماز مظفری اشاره1394نوستالژیک)

 صالحی، پیمان و پور سبزیان وحید ی نوشته( 1392)زهاوی صدای جمیل و بهار الشعرای ملک شعر در سیاسی نوستالژی یطبیقی

 یطبیقری  ( بره الرغ سرولماز مظفرری و بررسری     1394نگاهی یطبیقی به اشعار نازک المالئکه و فروغ فرخزاد با رویکرد نوسرتالژیک) 

مطرابق برا مطالعرات      اسرماعیلی  سرجاد  و پروینی خلیل الغ به( 1390)نادرپور نادر و حجازی المعطی عبد احمد شعر در نوستالژی

 یافتن مولفه های نوستالژی در کالم سعدی، اثری مشاهده نگردید    پژوهشگران در زمینه ی

 

 بحث و بررسی   -2

 نوستالژی و مولفه های آن  -2-1

: 1382نوستالژی واژه ای فرانسوی است که برای آن معانی همچون میل به بازگشرت بره خانره و کاشرانه و مرغ مربت)پورافکراری،       

( آمرده  3539: 1380( و فراق، درد دوری، درد جدایی و آرزوی گذشرته )آریران پرور،    572: 1380( و حسرت گذشته)با نی،1011

( ایرن اصرطالح مربروه بره     630و  383: 1406راب، الرربه و الحنین است  )فیروزآبرادی،  است  معادل این کلمه در زبان عربی، االمت

سربازانی به کار می رفته که بر اثرر دور شردن از خانره و خرانواده دچرار نروعی افسرردگی و        »حوزه ی روان شناسی بوده و در مورد 

( از مهرغ  202: 1381)یقری زاده،  « مله ادبیات شده است بیماری شدند، رفته رفته وارد سایر حوزه ها مخصوصا علوم انسانی و از ج
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مسائل سیاسی و اجتمراعی، مشرکالت فرردی، ویژگری     »یرین و یاثیرگذاریرین عوامل در ایجاد حالت نوستالژی در شاعر و نویسنده، 

-179: 1387براد،  )عرالی عبراس آ  « های روحی و روانی، یاثیر مدرنیسغ و صنعت جهان معاصر بر روابط و روحیه ی انسان هاسرت  

( ادبیات معاصر و مکتب شعری رمانتیسغ به سبب داشتن اصولی همچون  بیعت گرایی، آزردگی از محیط و زمان فعلی و گذر 155

به خا رات و گریز به بازآوری خوشی های از دست رفته، بسامدگاهی برای فرایند روانی نوستالژی است  به نظر می رسرد شراعر یرا    

ین اصول را به عنوان یک اندیشه و مضمون شعری به محتوا و درون مایه ی کالم خود وارد کرده است  یوجه به نویسنده ی معاصر ا

اوضاع سیاسری، احتمراعی و ااتصرادی    »این مقوله در شعرمعاصر فارسی به  ور ویژه ای دنبال شده است  از علل یوجه می یوان به 

مهاجرت و یبعید، نحوه ی زندگی شاعران، مسائل خاص زندگی، مغ و حسررت از  حاکغ بر جامعه، یرییر خلقیات و روحیات شاعران، 

)شرریفیان،  « دست دادن ا رافیان، مغ و درد پیری و اندیشیدن به مر ، یادآوری خا رات دوران کودکی و نوجوانی و     اشاره کرد 

1386 :52 ) 

و و ن، جدایی از یار، خا رات دوران کودکی و نوجوانی و جوانی و نوستالژی می یواند فردی یا جمعی باشد؛ دوری از زادگاه          

یادکرد حسرت آمیز آن، یادکرد مر ، مغ و حسرت از دست دادن عزیزان مربوه به حوزه ی نوستالژی فردی است و یرادکرد دوران  

سطوره پردازی و باستان گرایی یروام  با شکوه  و صالبت یاریخ یک اوم و سرزمین و خا رایی که ریشه در یاریخ و فرهنگ دارد و با ا

 است، در حیطه ی نوستالژی جمعی ارار می گیرد   

 

 گلستان سعدی   -2-2

مشر  الدین مصلح بن عبداهلل سعدی شیرازی یکی از ستاره های ادر اول آسمان ادب ایرران اسرت کره نظرغ و نثرر بردیع او زبران        

ی بالمت را بره دسرت آورد و در هرر عصرر مقبرول اهرل ذوق و ادب اررار        فارسی را به اعلی درجه ی فصاحت رسانید و بهتر نمونه 

ه ق آن را به نظغ و نثر بره رشرته ی   656است که در سال « گلستان»: مقدمه( یکی از آثار ارزشمند شیخ اجلّ، 1384دارد )سعدی، 

لستان در حقیقرت کترابی اسرت در    گ»یحریر درآورد  این اثر در هشت باب در نثری شعر گونه و مسجع نوشته و سروده شده است  

آموزش و پرورش و هد  املب حکایات و امثال آن ادب و یربیت و یهذیب نفس است و از هنرهای ]سعدی[ آنکره حقرایق را بردون    

همان: مقدمه( سعدی گلسرتان را برابرر   «)ورود به استدالل و  ول مقال، از راه یمصیل با عبارایی بس شیرین و جزیل بیان می کند 

خوانده است که حکایت از سرنوشت ها، ماجراها، یجربه ها و فراز و نشیب های زنردگانی افرراد بشرر دارد )کمرالی     «  بق گل»د نها

( همه ی فرهنگ شناسان و ادب پژوهان گلستان سعدی را گنجینه ای می دانند که منادی حکمرت عملری،   92: 1386سروستانی، 

ست که در آن یجربه های سالیانی زندگی آدمی اندوخته گردیده است و گلستان ایرن  ارزش های اخالای و دوراندیشی فرهیختاری ا

( یمامی گلستان به جز دیباچه ی منی و نررز  93منای فرهنگی را در جای جای حکایت های خود برجسته و یاکید می کند )همان: 

ر فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضرعف  آن در هشت باب است: در سیرت پادشاهان، در اخالق درویشان، در فضیلت اناعت، د

و پیری، در یاثیر یربیت و در آداب صحبت  نکات نرز اخالای و اجتماعی و یربیتی سودمندی که در این اثر گنجانده شده، به ایفراق  

بره اینکره    ارار می دهد  بره نظرر مری رسرد برا یوجره      « سرحلقه ی ادبیات جهان»نظر همه ی ادیبان و صاحب نظران این کتاب را 
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گلستان سعدی مجموعه ای از یجربیات بشری است، می یوان نمودهایی از نوسرتالژی را در آن یافرت، حسررت و دلتنگری بشرری،      

بشری که گرفتار افس ین و دنیا و مافیهاست و اکنون می خواهد از آنچه در ذهن و روح اوست سخن بگوید، خواه از گذشته، خرواه  

 یندگی   از حسرت امروزی یا اندوه آ

 

 مولفه های نوستالژی در گلستان سعدی شیرازی    -2-3

 خاطره ی فردی در گلستان  -2-3-1

یکرار آنها به سبب »عشق و زندگی عاشقانه و سفرهایی که به نوعی در زندگی فرد یاثیر گذاشته است، همه خا رات فردی است که 

( خا ره و یراد همره ی حرواد  و    48: 1392)عباسی و فوالدی،  «نارضایتی از وضع موجود است و منجر به حس دلتنگی می شود 

برخی از این پیشامدها بره گونره ای   »رخدادهای گذشته که در زندگی ادبا پیش آمده، به شکل بارز در آثار آنها منعکس شده است، 

ی شیرازی نیز کره روشرن و   ( به نظر می رسد گلستان سعد56: 1386شریفیان، «)است که شاعر یماما در فضای آن به سر می برد 

خا ره ی فردی که می یوان در گلستان دیرد،  دور از هرگونه مموض است، از حضور این خا رات خالی نیست، از جمله مولفه های 

می یوان به از دست دادن عزیزان، حسرت و اندوه نبود یار، دلتنگی از گذر عمر و آمدن پیری، حسررت دوران جروانی، نزدیکری بره     

در زیرر بررای    معشوق سفرکرده، دلتنگی برای گذشته ای که سپری شده و شاعر در آرزوی بازگشت آن است، اشاره نمود مر ، یاد 

 هر کدام از این موارد شواهد و مصادیقی از سروده های وی ذکر می شود و مورد یحلیل ارار می گیرد   

 

مر  و یادکرد آن یکی از دمدمه های اصلی نوستالژیک سعدی است و بازیاب فراوانری در نوشرته و سرروده    نوستالژی مرگ: ( الف

یکی از پارادایغ های فکری سعدی است که در کالمش آن را بره یصرویر کشریده اسرت، وی در االرب      « مر  اندیشی»ی وی دارد  

سخن می گوید و فردی که به مر  خود نزدیک می شود و گراه   حکایات و یمثیالت گلستان به مر  اشارایی می کند، گاه از پیری

اشاره ای عبرت آمیز به آن دارد، با گفتن حکایات نیز پند و اندرزی در ان می نهد یا خواننده با دیدی پندآمیز به آن بنگررد و نکتره   

 مویّد این مطلب است  « ضعف و پیری»گلستان سعدی با عنوان  6ی ان را دریابد  باب 

 و از دست دادن به عنوان یکی از مولفه های نوستالژیک در شکل هایی در سخن وی نمود یافته است:مر  

 

 ( دریغ بر پیری:  1الف/

 سوال کردم و گفتغ جمال روی یو را               چه شد که مورچه بر گرد ماه جوشیده است

 (99: 1384سنغ سیاه پوشیده است  )سعدی، جواب داد: ندانغ چه بود رویغ را                   مگر به مایغ ح

 یا در سخنی دیگر:  آنکه ارارش نگرفتیّ و خواب       یا گل و نسرین نفشاندی نخست

 ( 104گردش گیتی گل رویش بریخت    خار بُنان بر سر خاکش برُست )همان:                                  
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بسیار اشاره کرده است و یادآور مری شرود کره دیگرر آن جروانی و یرری و       سعدی با آوردن حکایات به گذر عمر ( گذر عمر: 2الف/

یازگی و شادابی سپری شده و عمر در گذر است، حسرت و دریغ بر گذشته ای که روزگاری پر از شرادابی بروده، در سرخنان وی برا     

 نصیحت همراه می شود و اثر وی وجهه ی یعلیمی خود را با نمود بیشتری نشان می دهد:

 هارا ورات زرد شد         دیگ منه کآیش ما سرد شدیازه ب

 (99چند خرامیّ و یکبّر کنی         دولت پارینه یصوّر کنی )همان: 

 یا در جایی دیگر:

 بدین امید به سر شد دریغ عمر عزیز       که آنچه در دلغ است از درم فراز آید

 (26عمر گذشته بازآید)همان:  امید بسته برامد ولی چه فایده زانک        امید نیست که

 

یکی از پارادایغ های فکری سعدی است که با ابعاد خاص خود در « مر »همان  ور که گفته شد،  ( اشاره به آمدن مرگ:3الف/

فکر و ذهن سعدی نقش بسته است و پی در پی در حکایات خود آن را یادآور می شود، حسررت برر دوران زنردگی و خوشری هرای      

وی، یادآور مرگی است که نزدیک می شود و انسان را دربر می گیرد، گاهی هغ مرگی را یادآور می شود که پس از  جوانی در سخن

دوران جهالت و نادانی فرا می رسد و انسان با ادرندانستن دوران زندگی و سپری کردن آن با جهالت و حماات اکنون باید مرر  را  

 در آموش بگیرد:

 ای دو چشمغ وداع سر بکنید    کوس رحلت بکوفت دست اجل  

 ای کف دست و ساعد و بازو       همه یودیع یکدگر بکنید

 بر من اوفتاده دشمن کام        آخر ای دوستان گذر بکنید

 (  26روزگارم بشد به نادانی          من نکردم شما حذر بکنید )همان: 

همه را فانی و میرا می « کل شیء ذائقه الموت»یا در سخن دیگر یلنگری دوباره بر فرارسیدن زمان مر  می کند و مطابق با سخن 

خواند، چه نام آوران و چه بی نام و نشان ها؛ ضمن حکایتی درمورد محمود سبکتگین که به خواب یکی از ملکو خراسان می آیرد و  

ه و خاک شده اما چشمان او همچنان در چشمخانه می گردید و درویشی خواب را یعبیرر مری کنرد    درحالی که جمله وجود او ریخت

 ( بر این مساله صحه می گذارد:  20همان: «)هنوز نگران است که ملکش با دگران است »که: 

 بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند     کز هستیش به روی زمین بر، نشان نماند

 سپردند زیر گل        خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماندوان پیر الشه را که 

 زنده است نام فرّخ نوشین روان به خیر    گرچه بسی گذشت که نوشین روان نماند

 (20خیری کن ای فالن و منیمت شمار عمر    زان پیشتر که بانگ برآید فالن نماند)همان: 

د و اشاره بره ایرن مری کنرد کره برازار دنیرا مانردگار نیسرت و سرپری مری            یا در سخنی دیگر مر  را برای زیردست آزار می خواه

 ( 122( اشاره به مر  را می یوان در حکایت یوانگر زاده و درویش بچه نیز مشاهده کرد )همان: 27شود)همان: 
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 در دیباچه گلستان نیز به مر  و امتنام فرصت بسیار اشاره شده است:

 کی ماند و خواجه مرّه هنوزعمر بر  است و آفتاب یموز      اند

 ای یهیدست رفته در بازار     یرسمت پر نیاوری دستار

 (14هرکه مزروع خود بخورد به خوید    وات خرمنش خوشه باید چید)همان:

 کنونت که امکان گفتار هست      بگو ای برادر به لطف و خوشی

 (14درکشی)همان: که فردا چو پیک اجل دررسید     به حکغ ضرورت زبان 

 

عشق ورزیدن ویژگی خاص دنیای انسان هاست که از آماز آفرینش یاکنون با جلوه های رنگارنگ، نرامکرر  »ب( جدایی از معشوق: 

( یکی از ابعراد نوسرتالژیک سرخن سرعدی     68: 1377)مختاری، « و دلنشین خود، رند حیات را برای انسان یحمل پذیر کرده است 

ی عشقی اوست  رفتن معشوق یکی از موضوعایی است که سبب شده شاعر با حسرت و انردوه از آن یراد    عشق و حسرت بر گذشته

کند  مغ رفتن یار موجب گردیده زخغ یاد او بر دل شاعر باای بماند و از بودن و سپس رفتن او یاد کنرد، ایرن بعرد هرچنرد کره در      

 ی مورد اشاره ارار گرفته است:مزلیات سعدی نمود واضح یری دارد، در جکایات سعدی نیز گاه

 خبرت خراب یر کرد جراحت جدایی      چو خیال آب روشن که به یشنگان نمایی

 (578یو چه ارمرانی آری، که به دوستان فرستی؟    چه ازین به ارمرانی که یو خویشتن بیایی)همان، مزلیات: 

 (432اره بشمارد)همان، مزلیات: حکایت شب هجران که بازداند گفت؟        مگر کسی که چو سعدی ست

 امروز در فراق یو دیگر به شام شد      ای دیده پاس دار که خفتن حرام شد

 (450بیش احتمال سنگ جفا خوردنغ نماند   کز راّت اندرون ضعیفغ چو جام شد)همان، مزلیات: 

 ز آن یاد می کند:و در گلستان، جدایی از دوست به مر  او منجر شده است و سعدی با حسرت و دریغ ا

مرا در عهد جوانی با جوانی ایفاق مخالطت بود و صدق مودّت یا به جایی که ابلره ی چشرمغ جمرال او برودی و سررمایه ی عمررم       

وصال او    ناگهان پای وجودش به گل اجل فرو رفت و دود فراق از دودمانش برآمد  روزها بر سر خاکش مجاورت کردم وزجمله کره  

 :بر فراق او گفتغ

 کاش کان روز که در پای یو شد خار اجل     دست گیتی بزدی ییغ هالکغ بر سر

 (104یا درین روز جهان بی یو ندیدی چشمغ       این منغ بر سر خاک یو که خاکغ بر سر)همان: 

 لحن مایوسانه و اندوهگین شاعر در سخن او نشان از دردی است که از هجران بیان می کند   

 

 ج( دل تنگی برای گذشته 

بُعدی دیگر از نوستالژی شعری سعدی مربوه به دل ینگی و حسرت برای گذشته و روزگارِ سپری شده است، روزهرایی کره پری در    

و « بقرا نداشرتن گرل بسرتان    »پی می گذرند و زمینه ی دل ینگی او را فراهغ می سازند  حس دردمندی او در پس مضامینی چون 
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یامّل بر ایّام گذشته و یاسّف بر عمر یلرف کررده و سرفتن    »و « یبدیل  یش خریف به جای عیش ربیع»و « زاندست یطاول باد خ»

 حضور دارد   در دیباچه مشاهده می شود:«سنگ سراچه ی دل به الماس آب دیده با رفتن عمر

ل به الماس آب دیده مری سُرفتغ و   یک شب یامّل ایام گذشته می کردم و بر عمر یلف کرده یاسّف می خوردم و سنگ سراچه ی د»

 این بیت ها مناسب حال خود می گفتغ:

 هردم از عمر می رود نفسی      چون نگه می کنغ نماند بسی

 ای که پنجاه رفت و در خوابی     مگر این پند روز دریابی

 (13-14همان: «)خجل ان کس که رفت و کار نساخت    کوس رحلت زدند و بار نساخت

وری حکایایی در گذشته و سخن راندن از آنها، بر بودن گذشته ای خوب و دلنشین اشاره مری کنرد و بره یراد مانردن      سعدی با یادآ

 خا رات نشان از یوجه وی به گذشته ای است که سپری کرده:

 (  57یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر    )همان: 

 ( 49یاد دارم که در ایّام  فولیت    )همان: 

 (102یاد دارم که در ایّام جوانی     )همان:

یادآوری ایام کودکی و جوانی در االب حکایت نشان از حسرت و دریغ سعدی بر گذشته دارد  گراهی گررایش بره گذشرته در االرب      

 حکایایی از بزرگان و پادشاهان نمود می یابد که در خا ره ی جمعی به آن اشاره می شود    

 

 ( یادکرد حسرت آمیز دوران کودکی و جوانی 1ج/

یادآوری دوران کودکی و جوانی و نشانه هایی از آنها، یوانسته اند ساحتی برای ظهور عوا رف سرعدی فرراهغ کننرد  او در اشرعارش      

ا جمرالی کره   نظر داشتن ب»رجعتی به خا رات کودکی و جوانی داشته و دلتنگی خود را نشان داده است  سعدی با مضامینی چون 

متعبد بودن در  فولیّت و شب خیز و مولع زهرد و  »، «جشغ اوفتادن بر فرخنده  الع»، «زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید

سعی در یادآوری دوران جوانی و کودکی خود داشته است  در حقیقت با یادآوری این دوران کره اکنرون گذشرته اسرت، بره      « پرهیز

 شه های بکر و یازه و انسان اندیشانه ی خود دارد  دنبال مجالی برای اندی

 ( 49یاد دارم که در ایّام  فولیت متعبّد بودمی و شب خیز و مولّع زهد و پرهیز، شبی در خدمت پدر   )همان: 

 (102یاد دارم که در ایّام جوانی گذر داشتغ به کویی و نظر با رویی در یموزی    )همان:

 

   د( حسرت نبود عشق و فراق  

عشق ورزیدن ویژگی خاص دنیای انسان هاست که از آماز آفرینش یاکنون با جلوه های رنگارنرگ، نرامکرر و دلنشرین خرود، رنرد      »

( یکی دیگر از ابعاد نوستالژیک سخن سعدی، نبود عشق اسرت،  68: 1377)مختاری، « حیات را برای انسان یحمل پذیر کرده است 

است، عشقی که ابتدا بوده و سپس با پیری و از بین رفتن جلوه ی زیبایی ظاهر از بین رفتره   اما عشقی که در گذر زمان رنگ باخته
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می یوان مصادیقی برای آن دریافت  فراق و هجران نیز نشان از حسرت و دلتنگی « عشق و جوانی»و « ضعف و پیری»است، در باب 

 سعدی بر عشق یار دارد     

 صحبت گل خوش بدی گر نیستی یشویش خار       سود دریا نیک بودی گر نبودی بیغ موج 

 (113: 1384دوش چون  اووس می نازیدم اندر باغ وصل    دیگر امروز از فراق یار می پیچغ چو مار )سعدی، 

 یا مغ داشتن رایب نیز زبان گالیه و شکایت سعدی را می گشاید:

  بع یو را یا هوس نحو کرد     صورت صبر از دل ما محو کرد

 (103عشاق به دام یو صید    ما به یو مشرول و یو با عمرو و زید)همان:  ای دل

 سفر معشوق نیز سبب می گردد دلتنگی سعدی اینگونه بیان گردد:

 این بگفت و سفر کرد و پریشانی او در من اثر »

 فقدتُ زمان الوصل و المرءُ جاهل       بقدر لذیذ العیش ابل المصائب

 (98پیشت مردن     خوش یر که پس از یو زندگانی کردن)همان:بازآی و مرا بکش که 

 

 ه(اندوه از دست دادن عزیزان:

یکی دیگر از موارد نوستالژیک مشهود در گلستان سعدی، اندوه از دست دادن یاران و عزیزان است، برای این مرورد نیرز مصرادیقی    

گل به یاراج رفت و خار »از زبان شوی اینگونه بیان می کند: هرچند اندک دیده شد، در حکایتی مر  زنی صاحب جمال و جوان را 

 ( یا در مر  دوست خود، سعدی چنین می گوید:  101همان: «)بماند

 کاش کان روز که در پای یو شد خار اجل    دست گیتی بزدی ییغ هالکغ بر سر

 ( 104)همان: این منغ بر سر خاک یو که خاکغ بر سر  یا درین روز جهان بی یو ندیدی چشمغ    

بعد از مفارات او عزم کردم و نیّت جزم که بقیّت زندگانی فررش  »سعدی اندوه خود را در از دست دادن یار چنین بیان می کند که: 

 ( 104همان: «)هوس درنوردم و گرد مجالست نگردم 

 

 خاطره ی جمعی در گلستان -2-3-2

افزایش یابد، خا ره از المرو فردی خارج و به حروزه ی جمعری وارد مری     هرچه یعداد افرادی که اادر به یادآوری خا رات هستند،

چرارچوب خرا ره ی   »در کتراب   1925واژه ی خا ره ی جمعی که بررای اولرین برار یوسرط مروریس هرالبواکس در سرال        »شود  

گران انتقرال داده و در شرکل   به کار رفته، به معنای خا رایی است که گروهی از انسان ها در آن سهیغ بوده، آن را به دی« اجتماعی

( از میان مولفه های خا ره جمعی که شامل اسطوره گرایی، باستان گرایی و 15-17: 1387)میرمقتدایی، « گیری آن دخالت دارند 

آرکائیسغ و آرمان شهر است، می یوان مصادیقی برای آرکائیسغ در گلستان سعدی مشاهده کرد  یادکرد شاهان و بزرگران و عارفران   
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حکایات نشان از این دارد که سعدی به دوران گذشته نیز نگاهی داشته است و سخنان بزرگان را در حکایات خود گنجانده است   در

  حکایایی از نوشیروان، بزرگمهر و دیگر گذشتگان نمونه هایی است که در گلستان یافت می شود:

هرمز را گفتند: وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی؟ گفت: خطایی معلوم نکردم، ولریکن دیردم کره مهابرت مرن در دل      »

ایشان بی کران است و بر عهد من اعتماد کلی ندارند، یرسیدم از بیغ گزند خویش آهنگ هالک من کنند، پرس ارول حکمرا را کرار     

 ( 26: 1384سعدی،    «)بستغ که 

ه اند که نوشین روان عادل را در شکارگاهی کباب کردند و نمک نبود  مالمی به روستا رفرت یرا نمرک آرد  نوشریروان گفرت:      آورد»

نمک به ایمت بستان یا رسمی نشود و ده خراب نگردد  گفتند: ازین ادر چه خلل آید؟ گفت: بنیاد ظلغ در جهان اول انردکی بروده   

( سعدی در این حکایت بر جامعه ی آن روزی خرود نیرز مری    34)همان: « بدین مایت رسیدهاست هر که آمد بر او مزیدی کرده یا 

یازد و می خواهد یلنگری بر ستمگران زمانه بزند و حسرت روزهای گذشته را بر دل دارد که اینگونه یفکری از نوشریروان سرر مری    

 زده است   

ررب به چه گرفتی که ملوک پیشین را خزاین و عمر و ملک و لشرکر  اسکندر رومی را پرسیدند: دیار مشرق و م»یا در حکایت دیگر: 

بیش ازین بوده است و ایشان را چنین فتحی میسّر نشده؟ گفتا: به عون خدای عزّوجلّ، هر مملکتی را که گرفتغ رعیّتش نیرازردم و  

 (45همان: «)نام پادشاهان جز به نکویی نبردم 

 وزهای گذشته اینگونه گفته است:یا در اشاره به ناپایداری دنیا و حسرت ر

 بر یاج کیخسرو نبشته بود: »

 چه سال های فراوان و عمرهای دراز               که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت

 (38همان: «)چنانکه دست به دست آمده ست مُلک به ما    به دست های دگر همچنین بخواهد رفت

ان نمود خاصی یافته است، حکایایی از ذوالنون مصرری و عبردالقادر گیالنری و ابروالفرج برن      حکایات از عارفان گذشته نیز در گلست

 جوزی نشان از یوجه سعدی به گذشتگان دارد  

 

 نتیجه ی بحث  -3

نوستالژی در اصطالح ادبی به شیوه ای از نگارش ا الق می گردد که برپایه ی آن خرالق اثرر، گذشرته ای کره در ذهرن داشرته یرا        

( حسرت آمیز و حزن انگیز یرسیغ می کند  نمونه های موفق نوستالژی از 295: 1392نورایی، «)سرزمینی که یادش را در دل دارد»

، اندوه از دست دادن عزیزان، ضعف و پیری و یاد از دوران جوانی و کودکی و یاد گذشتگان در جمله یادکرد گذشته، نوستالژی مر 

سخن سعدی نمود دارند  از میان این مولفه ها، وی به نوستالژی یاد گذشته و مر  یوجه خاصی دارد و حسرت و دل ینگری ناشری   

ی با یادکرد گذشته و ایام خوشی که با دوستان صرر  شرد و   از گذر عمر و پیری و نزدیک شدن به مر  بیشتر نمود یافته است، و

زمانه ای که می گذرد، در هین سخن به ناپایداری دنیا و بی وفایی روزگار نیز اشارایی اا ع و محکغ می کند و حسررت خرود را برر    
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وید این مطلب می یواند باشرد  گذشته به وضوح بیان می دارد  این پژوهش نشان از نگاه نوستالژی گرای سعدی در گلستان دارد و م

 که می یوان مصادیق و شواهدی برای خا ره ی فردی و جمعی در دیگر آثار سعدی نیز یافت     

 

 

 

 

 

 منابع:  فهرست 

 الف( کتاب ها

 فارسی(، یهران: جهان رایانه –)انگلیسی فرهنگ پیشرو آریان پور( 1380آریان پور، منوچهر) -

 ، یهران: نشر مرکزانسانیفرهنگ علوم ( 1381آشوری، داریوش) -

 فارسی(، یهران: فرهنگ معاصر -) انگلیسیفرهنگ معاصر( 1380با نی، محمدرضا) -

 ، یهران: انتشارات نویسندهطال در مس( 1371براهنی، رضا) -

 ، یهران: فرهنگ معاصر فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی( 1382پورافکاری، نصرت اهلل) -

 ، به کوشش محمد صدری، یهران: نشر نامککلیات سعدی از روی نسخه محمدعلی فروغی( 1384سعدی، مصلح بن عبداهلل) -

 ، یهران: یوسشعر معاصر عرب( 1359شفیعی کدکنی، محمدرضا) -

 ، بیروت: موسسه الرسالهالقاموس المحیط( 1406فیروزآبادی، مجدالدین) -

 دفتر دهغ(، شیراز: مرکز سعدی شناسی)سعدی شناسی( 1386کمالی سروستانی، کورش) -

 ، یهران: ییراژههفتاد سال عاشقانه ها( 1377مختاری، محمد) -

 ، بازگردانی علی شریعتی، یهران: انتشار در نقد ادب( 1360مندور، محمد) -

 ب( مقاالت

 201-205، صص 24، مجله ی فرهنگ و هنر بخارا، شماره ی نوستالژی (1381یقی زاده، صفدر) -

، مجله ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بررسی فرآیند نوستالژی در اشعار سهراب سپهری( 1386هدی)شریفیان، م -

 51-72، صص 8بلوچستان، سال پنجغ، شماره ی 

 33-62، صص 6، مجله ی گوهر گویا، شماره غم غربت در شعر معاصر( 1387عالی عباس آباد، یوسف) -

، ادبیات پارسی معاصر، سال سوم، شرماره ی  بررسی نوستالژی در شعر منوچهر آتشی (1392عباسی، محمود و یعقوب فوالدی) -

 43-73، صص 2

، مجلره ی بوسرتان ادب دانشرگاه شریراز، سرال      قیصر امین پور و رویکرد نوستالژیک( 1391علی زاده، ناصر و عباس باای نژاد) -

 175-204(، صص 12)پیاپی 2چهارم، شماره ی 
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، نشرریه ی هنرهرای   معیارهای سنجش شکل گیری، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر تهران( 1387میرمقتدایی، مهتا) -

 5-17، صص 37زیبا، شماره ی 

، پژوهش نامه ی ادب منایی رویکردهای نوستالژیک در شعر م.سرشک( 1392نورایی، الیاس، مهدی شریفیان و علی اصرر آذرپیرا)

   279-298، صص 20اره ی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال یازدهغ، شم
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