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چکیده
یاد دوران گذشته سبب ایجادغم و اندوه در انسانها میشود .حسرت گذشتته هتای شتیرید در
تقابتتب بتته متتان حتتال تتته ا دست رفتتته انتتد ،نوستتتای ی یتتا غتتم غربت نامیتتده متتیشتتود .اوعتتا
سیاسی -اجتماعی واقتصادی حاتم بر جامعه به نحوی ا انهتا در نتدهگی انستان تتاریر گذاشتته
وهرگاه مخایف میب او باشند ،به یقید ته سبب دلتنگی و اندوه می گردند ،شتخ را وادار بته
افسوس خوردن به گذشتهیی میتنند ته در تقابب با رو گار حاییه قرار دارد یعنی تته در نن یتا
در عز نعم بوده ،یا ا جا و مقام عایی برخور دار بوده و یا احترام و عزت در میتان جامعته
داشته اس ؛ خاطرات شیرینی داشته و وقایع دلنشید را دیتده و ستیری تترده است ؛ ویتی حتا
دیگر برای فرد امکان دسترسی به نن ها نیس ؛ اید گونه نر و ها و امیال نه تنهای در اشتعار
عدیم؛ بلکه در در اشعار تمامی شاعران به گونه نشکار دیده میشتود و ا ایتد شتگرد ادبتی بته
یاد حلتوای شتیرید نتدهگی گذشتته چاشتنی گرفتته انتد و اگتر گذشتته شتان هتم تبتاه شتده باشتد بته
هردو حای اسف میخورند ،ته عدیم شغنانی نیتز ا ایتد شتگرد ادبتی بتی بهتره نبتوده و ماننتد
دیگتتر شتتاعران ا نن ستتود جستتته اس ت  .در ایتتد مقایتته پ ت ا بررستتی تتتاری و تعریتتف ایتتد
شتتگرد ادبتتی رد پتتای نن را در اشتتعار عتتدیم بتته جستتتجو گرفتتته و بتته گونتته یتتژ ویت هگتتی ادبتتی
مورد تنکاش قرار گرفته اس .

واژه های تلیدی :نوستای ی،شعر فارسی ،عدیم شغنانی.
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مقدمه
موعو نوستای ی ا یحاظ شکب یژ بحث تا هایس درادبیات و علوم انسانی؛ ویتی ا دیتد
محتتتوا هرگتتز بتته معنتتای بتتدیع و تتتا ه نیس ت ؛ بتتدید معنتتا تتته تتتا چنتتدی قبتتب عنتتوانی تتته ختتود
نوستای ی یا بخش های نن باشد به گونه یژ عنوان مشخ در نرار متقدمید دیده نهشده؛ ویتی
مثال هایی ته نمایندهگی ا اید عنوان بکنند در نرار گویندهگتان و نویستندهگتان قتدیمی بته وفتور
دیتتده متتی شتتود .اگتتر بتته متتتد موعتتو اشتتعار حماستتی ماننتتد شتتهنامه فردوستتی و گشتاستتب نامتته
دقیقی نگاه تنیم در نن به ا دس رفتد شکوه و قدرت تشور در مقابب به متان گذشتته ستخد
رفتتتته و در حقیقتتت شتتتاهان گذشتتتته و ختتتدم شتتتان را بتتتر ر حکتتتام متتتان ختتتود متتتیتشتتتند و
شتتکوهمنتتدی دور باستتتان تتته نشتتانی ا عگم ت گذشتتته بتتوده و در متتان خودشتتان(حال) دیتتده
نهشده ،اسف میخورنتد .در ادبیتات عرفتانی موعتو جتدا شتده رو انستانی ا مبتدا و مکتان

اصلی خود و نه و فریاد عرفا به خاطر رسیدن به اصب خویش ،نماینتدهگی ا شتگر نوستتای ی
می تند .اید مسأیه در نرتار بستیاری ا شتاعران عرفتانی ماننتد؛ ستنایی ،عاتار ،مویتوی ...بته
گونته نشتکار با تتتای یافتته و ابعتتاد گونتاگون نن قابتتب بررستی است  .بته عتتم عرفتا و شتتارحان
سخد شان گویتا موعتو دلتنگتی موجتود در اشتعار شتعرایی چتون ستنایی ،عاتار ،مویتوی و
دیگران اگرچه همراه با غتم و انتدوه است ؛ ویتی در عمتو وجتود نن نتوعی یتذت و شتادی متو
می ند ته قابب وصف نیس  ،غم غرب ایشان حاصب جتدایی رو ا جایگتاه نخستیتد ختویش

اس ته سعی دارند با نیتروی جذبته و تشتش و ا بتید بتردن تعلقتات دوبتاره صتافی گذشتته را
یافته و به سرمنزل مقصود برسند .ادبیات غنایی نیز مانند ادبیات حماسی و عرفانی در نفتاق و
انف نوستای یسیر میتند .سخد ا بی مهری مان خود می ند و معشوقهاش را بتی مهتر و
محب تر ا معشوقان گذشتته متیدانتد و حتال ختود را در مقایسته بته احتوال و رو گتار تستانی
قرار میدهد ته در عید سم و مقام ،فهم و دانش قرار داشته اند؛ ویتی احتترام و اهمیت شتان
در جامعه ا مقام و منزی بلندی برخور دار بوده امتا حتا دیگتر نن ار ش مقتام بتاقی نمانتده
اس  ،ا اید اوعا سخ رنج میبرد و اندوه متی ختورد .بعضتی هتا بته ا دست رفتتههتایی
حسرت میخورد ته با گش مجدد ننها غیرممکد اس و اید همتان دردی است تته نته تنهتا
موجب ن رده شده رو میگردد؛ بلکه در جسم نیز تاریر گذار بوده اس ؛ غمی ته در نن هتی
میشود و هرچه هس یتاس و نتا امیتدی است  .ادبیتات تعلیمتی فارستی
شور و شوقی مشاهده نه 
دری نیز بیشتر به حال وال عقب و خرد داد و فریاد میتشد.
عدیم ته عمر مشق باری را پش سر گذاشتته بتود تمتام امیتال و نر وی هتای ختویش را در
اشعارش بیان و به دق دیی خویش مرحم گذاشته اس .
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بیان مسأله
موعتتو نوستتتای ی تنهتتا وابستتته بتته اشتتعار عتتدیم نیس ت ؛ بلکتته در اشتتعار شتتعرای دیگر بتتان
فارستتی دری مصتتادیو نن نشتتکار تتتر اس ت  ،در ایتتد پ ت وهش ستتعی شتتده مویفتته هتتای بنیتتادید
نوستتتای ی ماننتتد( دوری ا وطتتد ،ا دست دادن عزیتتزان ،یتتاد جتتوانی ،نوستتتای ی اجتمتتاعی و
عرفانی -فلسفی) را متورد بررستی قترار دهتیم؛ تتا در پایتان ایتد پت وهش نکتاتی تته در اشتعار
عدیم ا دید نوستای ی نهفته اند به معرفی بگیرم.

پیشینۀ تحقیق
در مورد عنوانی ته در اید جا بحث شده تا اتنون تسی چیزی نهنوشته و تقریبا گفته میتتوانم
ته یژ بحث تا های اس ؛ اما مرتبط به اید موعو مقا ت دیگتری توستط افتراد و اشتخا
نوشته شده اند؛ مانند:بررسی فرایند نوستتای ی در اشتعار ستهرای ستیهری ا مهتدی شتریفیان،
نوستای ی در اشعار ستنایی ا ستید تتاظم موستوی و همکتارانش ،بررستی وجتوه ناستتای ی در
شعر حافظ ا نجمه نگتری ،نوستتای ی در دیتوان ناصرخسترو ا صتفری...نننه ایتد مقایته را
نستتب بتته مقایتته هتتای دیگتتر تفتتاوت متتی بخشتتد ایتتد است تتته شتتاعر متتان؛ ماننتتد ستتایر شتتاعران
رو گار و گذشته شیرید پرنا ونعم نهداشته تا ا یذات نتدهگی ختویش صتحب بکنتد؛ بلکته
ستتخنش بتته منگتتور پنتتد و نصتتیح عتام است  .همتته متتد هتتای فتتردی نوستتتای یژ وی متتد هتتای
شخصی نه بلکه نن ها هم جمعی هستند.

نوستالژی
نوستای ی ا روان شناسی وارد دنیای ادبیات شده و درون مایت بستیاری ا نرتار ادبتی را بته
خود اختصا داده و معانی مختلفی به خود گرفته اس  nostalgia .واژه یونانی بتوده و ا
دو ستتا ی یونتتانی  nostasبتته معنتتی با گش ت و  algosبتته معنتتی درد و رنتتج اس ت تتته در
فرهنگ ها به معنای اندوهگینی و گرفتهگتی روحتی بته علت دوری ا ستر مید متادری و درد
وطد؛ حزنی ته به واسا میب به دیدار دیار خود تویید شود ،حسرت گذشته ،میب بته با گشت
به خانه تاشانه و احستاس غربت ؛ نر وی چیتزی تته تستی ا گذشتته بته یتاد داشتته است  .در
بان فارسی اید واژه را غایبا به غم غرب و احساس غرب ( )Homesicknessو حسترت
گذشته ترجمه شده اس ( .)53 :5
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نوستای ی به طور تلی رفتاری اس ناخود نگاه ،ته در شاعر یا نویسنده برو ترده متجلتی
متیشتود .نتاخود نگتاهی جمعتی(  (collective unconsciousدر روانشناستی یونتگ عبتارت
اس ا  :تجربه اجداد ما در طی میلیون ها سال ته بسیاری ا ننها ناگفته باقی مانده اس و یتا
انعکاس رویداد های جهتان ماقبتب تتاری تته گذشت هرقترن تنهتا مقتدار بستیار تمتی بته نن متی
افزاید .ناخود نگاه جمعتی بتید تمتام انستان هتا مشتترو است و صتورت هتای ا یتی را در ختود
ذخیره می تند ،بنابرید ا عوامب ایجاد نوستای ی در فرد میتوان به موارد یر اشاره ترد:
 ا دستتت دادن اعضتتتای ختتتانواده یتتتا عزیتتتزی تتتته باعتتتث گریستتتتد و مرریتتته خوانتتتدنمیشود(اید عامب خود یکی ا عوامب احساس غرب اس ).
 حب و تبعید؛ ا مهمترید شکب نوستای ی اس ته شاعر و نویسنده به ختاطر افکتار واندیشه های شخصی و اجتماعی تد به ندان و یا تبعید ا وطد می دهد.
 حسرت برگذشته ته عامب گله و شکای ا اوعتا متان متی گتردد .ایتد مستایه ناشتیا نن اس ته شاعر در دورهی پیشید در شادتامی می یسته اس .
 مهاجرت؛ مهاجرت نیز عامب اصلی ادبیات نوستای یژ اس  .به وی ه نسب هتای بعتدیته عموما در غرب به دنیا می نیند ،همواره یاد ا خانواده به ارث می برند.
 یاد نوری خاطرات دوران تودتی و جوانی و... غم درد پیری و اندیشیدن به مرگ. وسایر مواردی ته جنبه ی روحی و راوانی دارد.نوستای ی به دو نو فردی و اجتماعی تقسیم می شود .نوستای ی فردی ته به یحتاظ متانی
بته نوستتای ی فتتردی ننتی و نوستتتای ی فتردی مستتتمر تقستیم متتیشتود .در نوستتتای ی فتردی ننتتی
نویسنده یاشاعر یحگه یا یحگاتی ا گذشته را در ارر خود منعک متی تنتد؛ امتا در نوستتای ی
فتتردی مستتتمر ،شتتاعر یتتا نویستتنده ،در سراستتر ارتتر ختتویش تمتتام و تمتتال بتته گذشتتتهی ختتود متتی
پردا د(.)52 :5
مفاهیم نوستالژی
نوستتتای ی ا یحتتاظ مفهتتوم بتته دو نتتو فتتردی و جمعتتی تقستتیم متتی شتتود .در نوستتتای ی فتتردی
شتتاعر یتتا نویستتنده بتته دورهای ا نتتدهگتتی ختتود نگتتر دارد و در نوستتتای ی جمعتتی بتته موقعیت
اجتماعی وی های توجه دارد.
 .1نوستالژی فردی :نوستای ی فتردی ا یحتاظ متانی بته دو دستت ننتی ومستتمر تقستیم متی
شود .منگور ا نوستای ی فردی ننی ،گرایش نفرینندی ارر به یحگته یتا یحگتاتی ا گذشتته
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در خویش اس ؛ نوستای ی فردی مستمر در بردارندی تمامی ارر شتاعر یتا نویستنده است .
شاعر یا نویسندهای ته متارر ا اید نو نوستای ی باشتد ،در سراستر ارتر ختویش تمتام و
تمال به گذشته می پردا د(.)173 :13
در نوستای ی فردی شاعر یا نویسنده یحگه یتا یحگتاتی ا گذشتته ختویش را ترستیم متیتنتد و
بتتر نن حستترت متتی ختتورد ،بتتی نن تتته دیگتتران را در ایتتد حستترت و انتتدوه بتتاخود همتتراه تنتتد.
ناییدن و شکای ا پیری با یاد تردی ا جوانی ،موهتای ستیید ،قدخمیتده و رتروت و مکنت ا
دس رفته ا جمل اید مفاهیم اس .
1.1

انواع نوستالژی در شعر عدیم

 2.1دوری از وطن
دهگی و غم غرب متیشتود ،دور ا
چنانته گذش  ،یکی ا د یب مهمی ته موجب حسرت 

وطد اس  .اید دوری هتا گتاهی بته خواست شتخ متیشتود چتون ایشتان متیخواهنتد بترای
گریتتز ا یامتته هتتای ستتاختارهای پتتدر ستتا ن ختتانوادهگتتی و نگتتام غایتتب اجتمتتاعی ا وطتتد
ختتویش جتتن شتتوند؛ ویتتی عتتده دیگتتری بتته ور و جبتتر ا وطتتد توچانتتده متتیشتتوند ،بتترای
بسیاری ا ید افراد ،صدمات ناشی ا جدایی اجباری و ا دس دادن موطد ،بته افستردهگتی
منجر میشود .خانوادی عدیم ته مانند سایر ختانواده روحتانی بته جترم ختدا بتاوریش در متان
استایید مجبور به ترو وطد گردید غم دوری ا وطد اصلیاش در ژرفای یه هتای رو
و روان او ریشه دوانیده بود.
گ دم غرب در دفعه نتیش ختود را در جگتر عتدیم خلیتده؛ یتژ دفعته بته جترم روحتانی بتودن
توستتط دستتتگاه قتتدرت متتان شتتوروی ا وطتتد اصتتلی ختتویش تتته همانتتا بدخشتتان تاجیکستتتان
اس تبعید می شود و باری هم به وسیله نگام حاتمه مان افغانستان به قول ختودش بته جترم
مذهبی بودن برای مدت سیزده سال تبعید میشود؛ مرغ جانش در قف تده تبعید میسراید:
نبود به غیر تلبه احزان گذر مرا
بینم تیره رنگیی اید چر

نیب فام

جز درد و نه و نایه نماند ارر مرا
یکسان شده اس جلوه شام وسحرمرا...

حاسد خرای باد و سیه رو و دربدر

خاتش به سر ته ترد چنید دربدرمرا

اید شاه بی ناصرخسرو چه نکتهایس

ن رده ترد ت دم غرب جگر مرا...
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عدیم به دیارش سخ دیبستهگی و همیشه در فکتر نن بتوده است  ،ایتد نرمتان ختود را هتم بته
گونتته نوستتتای ی یفگتتی و هتتم بتته شتتکب نوستتتای ی معنتتوی بیتتان تتترده اس ت ؛ (هتتد متتان ا
نوستای ی معنوی نن اس ته عدیم نر وی رفتد به دیار و سیری نمتودن بتا اهتب دیتارش را
به صتراح تتام بیتان تترده؛ ویتی در معنتوی بته گونته نشتکارا چیتزی نهگفتته ؛امتا ا فحتوای
تنمش بوی نوستای ی به مشام میرسد؛ اگر به اید ابیات نگر بیندا یم
بهارس و مد ا ایام راح برتنار هستم
جدا ا دوستان همدم و یار و دیار هستم
چمد خوش گب خوش و بلبب خوش و اغ و غد هم خوش
بگو ای طایع واژون چرا مد سوگوار هستم...
بیا ای دهر دون پرور بگو باما چه ها داری
چرا دور ا وطد همنون غریب و خار ار هستم
عدیم هرچند نومیدم ا ید طوفان وحش ناو
به ایاا

خداوندی مگر امیدوار هستم
()217 :9

تبعید عتدیم ا ادگتاهش شتانه هتای وجتود وی را متی فشترده و حسترت دوری ا وطتد تتار
عمرش را در سو ن نوستای ی تیر نموده اس  ،تا ا وی اید فریاد را به یاد گار بگذارد:
بند دو ساحب گر برگشایند

برروی مردم چون بای احسان

فرخنده رو یس گربا بینم

چون صبح خندان شام غریبان
()10: 9

 3.1دوری از عزیزان و خانواده
هجران و دوری ا معشوقه و عزیزان را میتوان ا قوی ترید دیدقی هایی دانست سرمنشتا
اصتتلی نوستتتای ی اس ت  ،بیشتتتر تستتانی تتته دچتتار ایتتد بیمتتاری شتتده انتتد تستتانی بودنتتد تتته ا
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خانواده ،عزیتزان و تشتور دور شتده بودنتد .عتدیم در ایتد ربتاعی بته یحتاظ دور ا ختویش و
اقاری خویش حسرت میخورد:
فردا عید اس هردیی شاد خوش اس

با قوم و قبایب و به او د خوش اس

در تنج فراق باش خاموش عدیم

ید بزم طری مردم ن اد خوش اس
()244 :9

ا اید نو اشعار در دیوان عدیم به وفتور دیتده متی شتود یترا وی تستی بتود تته عمترش در
جر و محن و دوری ا وطد و عزیزانش گذشته ،اگر سرن همه شان را دنبال تتنم ستخد
به درا ا می تشد و به گونه نمونه به مثال های تمی به نسب یادی قناع خواهم ترد.
 4.1مرگ دوستان و عزیزان
عدیم در ندهگی خویش شاهد مرگ یادی ا نزدیکانش بوده ،به همید سبب بتا تنگتیم واژه
هتتای پرستتو گتتدا  ،درد دل و ستتو ستتینه ختتویش را در قبتتال ا دس ت دادن عزیتتزانش بتته
تصویر تشیده؛ چون مرگ عزیزان ا جمله اندوه های روان فرسای ندمی است  .تستانی تته
در تانون ماتم عزیزان خویش نشسته باشند ا عوارض عاطفی و روانی مرگ نن هتا بیشتتر
تاریر را می پذیرند و حا ت روانی و عاطفی وی ه ای را به تجربه می گیرند.
حسرت مرگ ،حسرت ا دس دادن جان اس نه نتان چتون مترگ عزیتزان واتتنش هتای
متنتتوعی ا نتتو واتتتنش جستتمانی ،حتتا ت ذهنتتی را در وجتتود انستتان بتترمن متتی ستتا ند و
هرتدام اید رفتاری هایی ا احساس گناه ،خشم ،اعتارای ،نتاایمنی ،نتا بتاوری ،اختتنل در
خوای و اشتها را در وجود انسان به وجود می نورند و انسان همیشه در فکر حضور متتوفی
در تتوهم شتنیدن صتدا و در پنتدار دیتدار وی است  .اگتر انستان تمتی تکلیتف بتا شتخ متوفتتا
ذرهای تاستته میشتود؛ ویتی اگتر مترگ ناگهتانی
بکشد ،ا محب هتای وی در قبتال متری
باشد ویا هم شخ فرص خدم برای متوفا نهداشته اید مان درد انسان در قبتال تدرفتته
بیشتر میشود ،عدیم یادترید اید نو رنج ها را مانی تشتیده تته در غربت بته ستربرده و
اجتا ه رفتتد بته دیتتارش را نتهداشتته است  ،اگتر وی بترادرش را ا دست داد و یتا هتم عزیتتز
دیگتتترش در متتتانی استتت تتتته ا یتتتژطتتتر دروی وطتتتد و ا جانتتتب دیگتتتر همتتتان متتترگ
عزیزان؛ چه یژ حای جانکاهی بته وی ر داده است غمیست تته تتوه را تتاه میستا د،
دردیس بی دوا .وقتی ته وی نخرید عزیزدل ،و میوه وجودش را ا دس داد چنتید داد و
فریادی تشید:
پوهندوی اقبال حسام
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گردیده با گونه رنگم دگر دگر

گوشم شنید نغمه مرغ سحر سحر

بر یاد دوستان هوس سیر بوستان

در خاطرم فتاد و نمودم سفر سفر...

بی یار دینوا ی احبا و دوستان

باشد مرا محیط بدخشان سقر سقر...

بر یاد روی دختر تم اشژ یه گون

ریزد فرو

دیده گریان مار مار

واحسرتا ته رف و ترحم به مد نکرد

سنگید دیی ته بود دیش چون حجرحجر
()92 :9

 5.1نومیدی از پیری و یاد طفلی
عتتدیم در جتتایی ا دیتتوانش بتتدون هتتی منحگتتهای و پروایتتی ،نومیتتدیاش را بتته تصتتویر
تشیده؛ هرجایی ته سخد ا خودش می گف صتفاتی چتون بینتوا ،خستته ،بینتاره ،عتاجز ...را
نیز استفاده می ترد و شتاید ایتد نومیتدی متانی بیشتتر شتده باشتند تته نفتتای عمتر وی بتر تتوه
غروی نزدیژ شده باشد و نن مرغ طفلی را ته او نتوانس در فق مراد ختویش جتای دهتد و
نگهداری تند ا پیشش رو به فرار اس ؛ چون پیری بیشتر مفهومی تتارر انگیتز و نومیتد تننتده
دارد و پیام نور مرگ و وال اس .
یادم نمد ا

مان تودتی

ا همه یذات دنیا بی خبر

داشتم نغوش

مادر متکی

تکیه گاهم بود دامان پدر

نا و نوشی عشرت اید اغبری

اتب شربم بود شیر مادر...

جان خود را شاد می باید نمود

ید فق

ن اد میخواهم نمود

اید معانی تا ته مد بشناختم

نقد جن

نده گی را باختم
()173 :9

ا دیتتد عتتدیم جتتوانی یتتژ فرصتت و نعمتت ار شتتمندی استت تتته نتته بایتتد بتته رایگتتانش
بفروخ  ،ا اید رو حسرت رو گار جوانی عمر رفته بتا وجتود همته مشتق هتایی را تته در
نن تشیده در شعر او ا جایگاه پر بهرهای برختور دار است  ،بته جوانتان توصتیه هتایی پیرانته
مان جوانی را بته نستب بتی تتوجهی نشتکنند و ا نن ستود هتایی بته نفتع ختود و
دارد تاظر
اجتما عقب مانده خویش بجوینتد و دست تستانی تته بته متال تهنته بیگانگتان درا است را بتا
سعی و توشش علمی خویش بگیرند؛ وی با وجودی ته در جوانی هم ا نا و نعمت رو گتار
برخور دار نبوده؛ ویی در سال های پیری فقر بیشتر به سراغش نمده چون ایتد فقتر ،فقتر تلتی
پوهندوی اقبال حسام
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بود و تمتام اهتب جامعتهاش را یتر بتال ختویش گرفت  ،پت در چنتید فقترو درمانتدهگی واعتع
اس ته سخد اید پیر را حزن انگیز ساخته اس  ،ملویی طبعش را ا پیش افزونی بخشید.
گذش ا سیرعمرم شص ونه سال
تنون هم بهتر ا

حوادث سوخ

مغز استخوانم

عهد جوانی

چنان مرغ سحرخوان نغمه خوانم

عدیم هر چند پیرم ییژ گویم

جوانم

محب

پرور

نسب

()282 :9
 .2نوستالژی جمعی :در نوستای ی جمعی شاعران خواننده و یا خواننتدهگتان را بتا ختاطرات
و رویداد هایی تته در گذشتته دور یتا نزدیتژ بترای وی ر داده نشتنا متیتنتد .ا منگتر
جمعی ،نننه بر بان شاعر مینید غصه ها و درد هتایی است تته ختاطر متردم مناقتهای
را ن ده و ایشان را در حقیقتی ناگوار مشترو ساخته اس  .به طتور ی تته یتاد تتردن نن
ا بان شاعر دردی همگانی را در اذهان نتده متیتنتد .در نوستتای ی جمعتی ،شتاعر یتا
نویستنده بتته موقعیت اجتمتتاعی ختا و ویت های توجته دارد .در نوستتتای ی جمعتی تتته در
ناخود نگتاه جمعتی شتکب گرفتته و حسترت بتر دردهتای مشتترو و قتومی است  ،ا مویفته
هتتایی ماننتتد استتاوره پتتردا ی ،نرتاریستتم و گتترایش بتته نرمتتانشتتهر در تنتتار برختتی ا
تارتردهای بانی استفاده میشود(.)174 :13
نوستتتای ی جمعتتی بتته نستتب داشتتتد حستترت هتتا ،فریتتاد هتتا ،و دری ت هتتای مشتتترو و
جمعی نسب به نوستای ی فردی بتا اهمیت تتر است تته میتتوان بتا تصتاویر شتاعرانه ا
مر های مان و مکان فراتر رف و به مر های اعصتار و قترون پیونتد داد .ایتد نتو
نوستای ی ارتباط به عمیر ناخودنگاه جمعی دارد.
وقتی ته شاعرما به احتوال و اوعتا سیاستی-اجتمتاعی متانش نگتاه میتنتد حایت گتی
تننتتتدهای بتتته وی ر میدهتتتد تتتته ستتتردمداران و غتتتو ن قتتتدرت ا متتتردم و اجتمتتتا چتتته
میخواهنتتد و بتته تتتدام ستتویی روان هستتتند و بینتتاره جامعتته در دست چنتتد تتتد در حای ت
خورد و خمیر شدن است  ،تیرهگتی و تتاریکی نتدهگی ختدادادی عتدهای ا افتراد بشتر را
در نوردیده ،ناامنی و بویناتی فساد بر فضای اجتمتا حتاتم است  .بتی ربتاتی است و تتار
شتتتکنی ،بتتتی اعتبتتتاری افتتتراد سیاستتتی و امثتتتال نن درد حستتترت و انتتتدوه شتتتاعر را بیشتتتتر
میسا د ،او خود را در اید نشفته با ار با تسانی ته هم رنج او اند همزبان میبیند وبعتد
با بان تجاهب عار میگوید:
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خار ا جانب غری اس یا تاتار یاهردو
جهانی یر بمبار اس یا پیکار یا هردو
معید نیس اید معنی ته طیارات بم افگد
خرای نباد اسنم اند یا تفار یا هردو
قوای جنگ اسراییب در خاور نشد روشد
تجاو پیشه اعرای اند یا احبار یا هردو ...
محرو گر اتا ونی س نن هم نیس تردیدی
به عد شوروی یا جنگ استعمار یا هردو
بان هایی ته با دل ها هم نهنگ و یکی نبود
نه میدانم ته مجبور اند یا مختار یا هردو
بهظاهرصلح نمیزی به باطد جنگ وخونریزی
شبان میگویمش یا گرگ مردم خوار یا هردو
خاا نبود اگر گویم ته طراران غارتگر
به نام غول یا دیو جنای تار یا هردو
()317 :9
اید سخد عدیم درد مشترو اس تته انستانهای بتی گنتاه و بتی خبتر ا مکتر اهتب دنیتا بتا
ایتتد حای ت ستتردچار و ا نتتدهگی چیتتزی بتته جتتز ختتون ریختتتد و حستترت ختتوردن را
نهمیدانند.
نوستالژی عرفانی -فلسفی
نمدن ندم بر روی مید پت ا ختوردن میتوه ممنوعته بحتث داغ در عرفتان و تصتو
اس ؛ مانی ته رو انسان ته نفخه ایهتی است  ،ستفر بته تشتور تتد میتنتد و ستی در
تره خاتی هبوط میتند و به نسب جدا ماندن ا اصب خویش همیشه در تمنای با گشت
و وصال اس .
دری ای مرغ جان ا نشیان خود جدا گشتی اسیر گیرو دار دان حر و هوا گشتی
تو نن مرغ سلیمان ته پیژ حضرتش بودی به امید وفا در روعه شهر سبا گشتی
در اید ویرانه با جغد بیابان هم نواگشتی
در نن بستان سرا هم نغمه مرغ سحر بودی
قدت چون سرودرگلزار وحدت داش ن ادی تنون ا تثرت بارغم دنیا دو تا گشتی...
نوای علم و عرفان بود نن جا دستگاه تو به چنگال هوس ننجا گدایی بینواگشتی
چرادادی مران سرمایه را ا دس ای غافب فرو در بحر گردای غنای اغنیا گشتی
پوهندوی اقبال حسام
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ایتتد غتتزل تقریبتتا شتتر غربت و دوری رو انستتان ا اصتتلش است  ،ستتخد ا دوری و
هجتتران اس ت تتته بتته نگتتر گوینتتده عتتایم ختتاتی ماننتتد قفستتی اس ت تتته بتترا ی رو ستتاخته
نهشده ،به جدایی ا اصب خویش افسوس میخورد ته به یکبارهگی ا بهشت جتدا شتده و
دنیا ویرانه هم نوا گشته اس .
فنا پذیری دنیا و اهب دنیا در محور اندیشه عدیم قترار دارد ،بررستی اشتعارش بته ختوبی
نشان میدهد ته فنا پذیری دنیتا حتمتی بتوده وبته هتی وجته ا نن خنصتی نیست  ،وی در
بنی اشعارش پیوستته در غتم فنتا پتذیری و وال ندمتی ،انتدوه مترگ و نگتاه بدبینانته بته
دنیا میپردا د؛ ویی چیزی ته در نگرش متی توانتد انتدتی ا تلختی یتاد مترگ متی تاهتد،
اغتتنام فرص اس .
گذشته رفته چو برق جهیده می ماند
تمام حاصب دنیای دون به راه شتای
چو صید رفت ا تف پریده میماند
دری یذت اسبای ندهگی نخر
ته پش دس به دندان گزیده می ماند
د بخیز خود امرو فکر فردا تد

نتیجه
در بحث نوستای ی نخستتد پدیتدهای تته عتدیم بتا نن ستردچار شتده موعتو دوری ا
وطتد و یتا اده گتاهش بتوده تته وی در متان استتایید ا وطتنش بته جترم روحتانی بتودن
خانواده اش توچانده می شود .به یقید ته اید حای رو یایتف تودتانته اش را ا همتان
ابتدا صدمه ده و تانخر عمر بی تاریرنخواهد ماند .و بار دیگری هم به جترم بهتتان بترای
متتدت ستتیزده ستتال ا خانتته و ختتانواده اش بتته گونتته تبعیتتدی دور گذاشتتته شتتده بتتود .چتتون
هرفردی نسب به میهد خویش دلبستگی وی های دارد .اید عنقه مانی فزونی متی یابتد
ته فرد به ستبب مهتاجرت ،ا وطتد بته شترایط نتا ستا گاری مواجته شتده باشتد ،مترگ ا
دس دادن عزیتزان ،یتاد جتوانی و هتم حتال و احتوال بتودن بتا جهانیتانی تته ا شتر افتراد
فرصت طلتتب در امتتان نیستتتند و حستترت ختتوردن ا جتتدا شتتدن ندمتتی ا اصتتلش بتته امیتتد
وصال محتوای سخد او را ا دید نوستای ی تشکیب میدهند.
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