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چکیده
نوستالژي که در زبان فارسی به غم غربت ترجمه شده 

ها نسبت به حسرت انساندر اصطالح حس دلتنگی و
آن چیزهایی است که در زمان حال آنها را از گذشته و

اجتماعی واحوال سیاسی،اوضاع و. دست داده است
حس نوستالژي ها در ایجادانوضع زندگی انسکالً

به تازگی وارد است این مفهوم با اینکه تقریباًمؤثر
به هیچ علوم شده است،هاي گوناگون هنر وحوزه

واژه نوستالژي در فرهنگ .وجه نوظهور نیست
حسرت نسبت به آن به معنی احساس رنج وآکسفورد

ما در . دست رفته استازچیزي است که گذشته و
تحلیلی به بررسی - ه با روش توصیفیاین مقال

بیان انواع نوستالژي مجموعه اشعار سیاوش کسرایی و
پردازیم تا بدین وسیله انواع غم موجود در آثار او می

این شاعر ۀدر ایجاد آنها در اندیشمؤثرغربت و عوامل 
ترین دستاورد این پژوهش مهم.بررسی و بیان گردد

ذهن شاعر ار بر فکر وگذتأثیرشناسایی عوامل مختلف 
بررسی میزان انعکاس آن در شعر براي درك وو

.باشدمیارتباط بهتر با اشعار او

سیاوش شعر معاصر،غم غربت،: هاکلیدواژه
.کسرایی
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Survey  on  the  Nostalgic
Concepts of  Siyavash  Kasrai’s

Poems
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Abstract
The word “Nostalgia”, in Persian  literature
described as `Homesick`, commonly
means the sense  of  regret  and  the  excess
longing for going back to the lost periods
and situations which are not available at
present time. Totally, social and Political
situations and the Conditions of human’s
life effectively effect on the nostalgic
senses  to  emerge. However,  this  concept
is recently introduced  to various fields of
arts  and science, it is not a newfangled
phenomenon. Based on Oxford  dictionary,
the term Nostalgia means a sense of regret
to something that is passed and to the  past.
In this review, we have focused on
siyavash kasrai’s poems and tried to
express various types of  nostalgia in his
works by an analytic-descriptive method
and hereby identify the kind  of  unbearable
grief in his thoughts and then its
efficacious factors would be demonstrated.
The most important achievement of this
research identified various factors
influential poet in though muted evaluate
the amount of its reflection in poems for
understand better with some rhetorical
declamation poems.
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مقدمه
بسیاري از مفاهیم غم غربت یا حسرت گذشته و

تحلیل آثارامروزه در ادبیات وشناسی،مدرن روان
به طور.استمندهنري شاعران از جایگاه رفیعی بهره

به گذشته خاطره خودکلی هرگاه فرد در ذهن و
اندوه نوعی حالت غم وآن دچارمرورباورددگباز

Nostaligiaاین همان ،شودهمراه با لذت سکرآور

» غم غربت«به است که در زبان فارسی آن را عموماً
تقریباً تمام.اندترجمه کرده»حسرت گذشته«و

غربتغمينحودر آثار خود بهو هنرمندانشاعران
يرا با ابزارها و تصویرهااز آنحاصليهایو دلتنگ

از یدر نزد بعضیول، اندکردهبیانگوناگونيشعر
بیاني، براخاصيابزار هنربه، تبدیلغماینآنان

.استشدهیشخصعواطف

و ضرورت تحقیقلهئبیان مس
- هدف از این پژوهش، شناسایی، استخراج و دسته

بندي موارد نوستالژي در شعر سیاوش کسرایی و
کارکردهاي آن و ها وهمچنین تحلیل ویژگی

عوامل مؤثّر بر ذهن و فکر این شاعر در بررسی
دلتنگی است، که به نوعی ایجاد این حس غربت و

شدن درك بار عاطفی ترتواند براي آسانمی
الزم به ذکر است که در این .اشعارش مؤثّر باشد

مقاله کسرایی به عنوان یکی از شاعران مطرح و
در زمان اجتماعی- گذار در تحوالت سیاسی تأثیر

مبناي مراجعه ما به وخود مورد نظر قرار گرفت
از مراجعه مجموعه آثار سیاوش کسرایی است و

این مقاله درصدد .شده استها خودداري به گزیده
:االتی از این قبیل استؤپاسخگویی به س

چه نوع نگاه نوستالژیک در شعر کسرایی : الف
شود؟دیده می

چقدر فراوانی نوستالژي در شعر این شاعر: ب
است؟

هریک از انواع غم غربت چه میزان از شعر : ج
گیرد؟شاعر را در بر می

.شودمیکه در طی مقاله به آنها پرداخته

تحقیقپیشینۀ
آثار بسیاري با موضوع نوستالژي تاکنون مقاالت و

به رشته تحریر درآمده که به بررسی آثار شاعران 
که هرکدام از ،دیگر در این زمینه پرداخته است

گیري آثار ساز تحقیقات و شکلتواند زمینهآنها می
مهدي اخوان ثالث، فریدون .نویسندگان دیگر شود

، حسن حسینی، شهریار، سهراب سپهري،مشیري
از جمله شاعرانی هستند که ... ناصرخسرو و 

نظر میزان محقّقان بسیاري به بررسی اشعارشان از
این اند، که درپذیري از این عامل پرداختهتأثیر

پیشینۀ تحقیق به ذکر بخش به عنوان نمونه و
.پردازیمتعدادي از آنها می

غم غربت «). 1387(آباد، یوسفعالی عباس.1
سال .نشریه علمی پژوهشی گویا.»معاصرشعردر

. 6ماره دوم، ش
بررسی فرایند «). 1387بهار (شریفیان، مهدي.2

.»فریدون مشیرياشعارنوستالژي غم غربت در
پژوهشی علوم انسانی دانشگاه - فصلنامه علمی

.68و69مارهسال هفدهم، ش.)س(الزهرا
هاي بررسی راه«). 1389بهار (رنجبر، ابراهیم .3

ه درـاي گذشتـهیـر از دلبستگـرهایی انسان معاص
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دانشکده .زباننشریه ادب و.»شعر سهراب سپهري
علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ادبیات و

.27ماره دوره جدید، ش
).1389زمستان (فاطمه کولیوند،؛ نظري، نجمه.4
فصلنامه .»بررسی نوستالژي در شعر حمید مصدق«

.46ش.ادبیات پارسیزبان و
). 1386بهار و تابستان (شریفیان، مهدي.5
بررسی فرایند نوستالژي در اشعار سهراب «

دانشگاه .ادبیات فارسیمجله زبان و.»سپهري
.بلوچستان، سال پنجمسیستان و

پاییز و (حسین شمسی،؛ صفري، جهانگیر.6
ان بررسی نوستالژي در دیو«). 1389زمستان 

دانشگاه .پژوهشنامه ادب غنایی.»ناصرخسرو
، صص15شبلوچستان، سال هشتم،سیستان و

89-75.
زمستان (فاطمه همایون،؛ موسوي، سیدکاظم.7

بست اگزیستانسیالیسم هدایت و بن«). 1388
.137- 156، صص10ش.ادب پژوهی.»نوستالژي

بهار (اکبر کریمی،؛حجازي، بهجت السادات.8
مثنوي اي از نوستالژي عارفانه درنهگو«). 1390

فصلنامه ادبیات  عرفانی و.»هاآبها ومرداب
.22ماره ، ش7ال ، سشناختیاسطوره

به دلیل نپرداختن به این موضوع در اشعار این 
، ادامه مباحث مقاله به تازگی تحقیقمنتخب وشاعر

.یابدشعر کسرایی اختصاص میاین عامل دربررسی

روش تحقیقمحدوده و
سرچشمۀ بسیاري از اشعار نوستالژیک را باید در

ان وـت زمـا گذشـرد، بـو کـوجدرون افراد جست

وقوع رویدادهاي مختلف در زندگی شاعران و
ها، سختی و مشکالت متعدد کمرنگ شدن ارزش

ساز حسرت و دلتنگی شاعران نسبت به زمینه
گاهی با شود کهشیرین و پر افتخارشان میگذشتۀ 

.اندمردم یک ملّت در شیرینی و لذّت آن سهیم بوده
سیاوش کسرایی است این پژوهش محدود به شعر

براي انجام آن، دفترهاي شعر شاعر مذکور به و
در عین حال از . گرفته استدقّت مورد مطالعه قرار

گرو شناخت آنجایی که شناخت اجزاي یک اثر در
ر این پژوهش به منظور رو دکلّیت اثر است، از این

مهم، عالوه بر استخراج انواع تحقّق این امر
نوستالژي به کار رفته در شعر این شاعر، به بیان 

معرفی اجمالی فرهنگی او ومختصر زندگی ادبی و
ذکر . پردازیمها و دفترهاي شعر وي میمجموعه

انواع نوستالژي موجود، در متن مقاله براساس توالی 
است و در نمودار ....)، جوانی، وکودکی(زمانی 

روش تحقیق مبنی .باشدبراساس بیشترین بسامد می
به مطالعۀ متون منتخب واي وبر رهیافت کتابخانه

.تحلیلی است- روش توصیفی

شناسیریشه
، استفرانسويايواژه) Nostaligia(نوستالژي

معنیبه) Nostos(یونانیةاز دو سازبرگرفته
واژهاین. درد و رنجمعنیبه) Algos(و ازگشتب

: استشدهو تعریفمعنیگونهها ایندر فرهنگ
از دوريعلتبهروحیو گرفتگیاندوهگینی

ۀواسطبهکهحزنی. و درد وطنمادريسرزمین
،گذشتهدیدار دیار خود تولید شود، حسرتبهمیل
وغربت، احساسو کاشانهخانهبهبازگشتبهمیل



یا یادآورياز وطندوريسبببهدلتنگی
اینفارسیدر زبان. و شیریندرخشانهايگذشته

Home(غربتو احساسغربتغمرا غالباً بهواژه

Sickness (اندکردهترجمهگذشتهو حسرت.

غم غربتایجادعوامل
نویسندگان بسیاري از شاعران وه آثارمراجعه ببا

-هاي مختلفی از شعر نوستالژیک میشاهد نمونه

گیري آنها مؤثر باشیم که عوامل مختلفی در شکل
:بوده است، این عوامل عبارت است از

.و زادگاهوطنبهبازگشتنبهمفرطگرایش.1
.مهاجرت.2
کهیا عزیزيخانوادهاعضايدادناز دست.3

.شودمیخواندنو مرثیهگریستنباعث
.و تبعیدحبس.4
و گلهباعثکهبر گذشتهحسرتدلتنگی و. 5

ناشیلهئمساین. گرددمیزماناز اوضاعشکایت
در شادکامیپیشینشاعر در دورةکهاستاز آن

.استزیستهمی
....ونیو جواکودکیدورانخاطراتیادآوري.6
.مرگبهو اندیشیدنو درد پیريغم.7
.پردازياسطوره.8
.)گراییباستان(آرکائیسم.9
.شهرآرمانبهبردنپناه.10
.صداعنصر بو و.11

مفهومسهطور که اشاره شد غم غربت با همان
در ارتباط است که شهر و آرمان، آرکائیسماسطوره

دریافت این ارتباط براي گاهی ممکن است
دربارةهایینکتهذکر بهذا ـوار باشد؛ لـاطب دشـخم

.پردازیممیاز آنها هر یک

پردازياسطوره.1
شناسـ روانگوستاویونگبار، کارلنخستین
اساطیر و ناخودآگاهمیانارتباطـ بهسوئیسی

ا الگو یکهناصطالحیونگ. کرداشارهجمعی
در کهايتصاویر بدويرا برايازلیصورت

این«. کار برددارد، بهبشر جايقومیناخودآگاه
، اوهام، خواب، مذهباسطورهشکلتصاویر به

در آثار ادبی، نمودهاییو در نهایتشخصی
)1380:203داد،(» .یابدمیانعکاس

، تاریخرهدر پیوند با خاطنوستالژيدر حقیقت
شد میانگفتهطور کههمان. یابدمعنا میو اسطوره

. استعمیقپیونديجمعیو نوستالژياسطوره
آرزوهايدربردارندةاسطورهاند کهبر آنبرخی
از پیشدر دورانهر قوم. بشر استکودکیدوران
آمیزيتوهمچیزهاي، از  آرزوهایشحیاتشتاریخ

اسطورهصورتبهتاریخیدر دورانسازد کهمی
)1377:145،آبراهام(» .گردندمینمایان

و ملیهايافسانهبهها توجهدر آثار رمانتیک
نشدناز محققناشیعامیانهاساطیر و فرهنگ

ها رمانتیک«. استواقعیآنها در دنیايهايآرمان
، خود نیز کهنهاياسطورهازبر استفادهعالوه
هايزنند و اسطورهمیاسطورهخلقبهدست
کار بهو فرديخالقانهايگونهرا نیز بهکهن
)294: 1378،جعفري(» .برندمی

خالّق خود را تخیلمدد اسطورهها بهرمانتیک
و تصاویر از مفاهیمگذارند و بسیاريمینمایشبه

کـیلقـخرايـبیـو مبنایالهامرا منبعاياسطوره
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از یکیطور کلیبه. اندقرار دادهآرمانیواقعیت
، در واقعاستپردازي، اسطورهغربتغمدالیل

از و یا بهشتآغازینجهانها، بازسازياسطوره
نیز از پردازياسطورهدلیلهمینبه. اندرفتهدست

از بخشیاسطوره. برخوردار استتالژیکیبار نوس
و سر آمدهبهکهاستبشریتکودکیدورانحیات

کودکیدورانآرزوهايحاويپوشیدهشکلیبه
میرچا الیاده)116: 1377،آبراهام(.استبشرنوع

سعادتدورانبهها مربوطاسطورهکهمعتقد است
استاو با خدایانتنگاتنگۀرابطوانسانو آزادي

از و آزاديسعادتاینبوطهبعدها در نتیجهکه
شدهگسستهو آسمانزمینبینارتباطورفتهبین

)58: 1374،الیاده(. است
. استبودهانسانهمیشگی، صفتنوستالژي

زمانآغاز شد و ماشینخلقتکهاز زمانیدرست
، حسرتگرفتشکلدر آمد و گذشتهحرکتبه

و ترینمطمئناً قدیمی. ها معنا پیدا کردرفتهاز دست
بشر، جمعیها در روححسرتاینفراگیرترین

. استبودهاز بهشت) ع(آدمشدنو راندهبوطه
خود کند از اصلمیشاعر احساسحالتدر این«

در اینتبعیدينند یکو مااستدور شده
)66: 1387،شریفیان(» .کنندمیزندگی» غریبستان«

معنا و دورياز عالمجداییۀدر نتیجحسرتاین
.دهدمیدستانسان، بهنخستینمعصومیتاز آن

شهرآرمان.2
بشر دفاعیهايشهر از اندیشهوجود آرمانۀندیشا

استروزگار بودهمشکالتها ودر برابر سختی
قدمتبهاي، پیشینهفاضلهۀشهر یا مدینوجود آرمان

تـ، دستـاسشهر جاییآرمان«. داردبشريتمدن
بشر آرزويدر افقهموارهتصور آنکهنیافتنی

و استبودهو رستگاريو زیباییخیر برینۀنمون
بهدستیابیتاریخطولدر آدمیاز آرزوهايیکی

حققترا خویشرستگاريدر آنکهبودهايجامعه
ها رهاییبشر از بند اسطورهکهبخشد هنگامی

یافتنی دستخود را در پرتو دانشو آرزوهايیافت
ها بهرا از دیار اسطوره، تصور شهر آرمانیدانست

)18: 1381،اصیل(» .قلمرو خرد آورد
نیز با ـ اسالمیایرانیو فرهنگدر ادب

، فیلسوفانعارفانو پرداختهساختهشهرهايآرمان
الدیناز شهابتوانمی. هستیممواجهو شاعران
» هشتماقلیم«و » ناکجاآباد«شهر و آرمانسهروردي
در شعر نو نیز از . یاد کردآواز پر جبریلدر کتاب

به. گرفتسراغتوانشهرها میآرماننوعاین
در هیچستانو دریاهاپشتشهريمثالعنوان

:استنوعاز ایناينمونهسپهريشعر سهراب
استدریاها شهريپشت

باز استتجلیهارو بهپنجرهدر آنکه
هوشةفواربهکهاستکبوترهاییها جايبام
نگردمیبشري

استمعرفتیشهر، شاخهسالهدهکودكهر دست
نگرندمیچنانچینهیکشهر بهمردم

لطیفخوابیکبهکه
شنودتو را میاحساس، موسیقیخاك

آید در باداساطیر میپرمرغانو صداي
)365تا 364: 1380، سپهري(

شهر در ذهنآرمانشدنو پرداختهساخته
،یـو اجتماعیـسیاساعـا اوضـاً بها مستقیمانسان

هاانسانو نیز با روحیاتبر جامعهحاکماقتصادي



مانند شهر همآرمان.استدر ارتباط
برايانساندفاعیۀاندیشو حاصلگراییاسطوره

در گیريشکلاز جهتولیاستگریز از حال
دلتنگیییگراقرار دارند اسطورههممقابلۀنقط

بهبردنپناهشهر در واقعو آرمانگذشتهبراي
.استآینده

آرکائیسم.3
اصطالحیکعنوانبهگرایییا باستانآرکائیسم

یا نحو ، واژگانزبانقدیمکاربرد صورتبهادبی
از مصادیق، زمانیآرکائیسم.شودمیقاطالآن
آنو ابزارهايزبانود کهشقلمداد میغربتغم

کار رفتهبهگذشتهیا فضاسازيبازسازيبراي
.باشد

نوستالژیکمفاهیمانواع
فردي «دو دستهبهنوستالژيدر یک بررسی کلی

منظور کهودشمیتقسیم» مستمرفردي «و » آنی
اثر بهةآفرینند، گرایشآنیفردياز نوستالژي

...استدر اثر خویشاز گذشتهلحظاتییالحظه
ةمستمر در بردارندفردينوستالژيابل،قدر مو

شاعر یا . استاثر شاعر یا نویسندهتمامی
نوستالژينوعمتأثر از اینکهاينویسنده

بهو کمالتمامدر سراسر اثر خویشباشد؛می
اما )1395: 1376،انوشه(» .پردازدمیگذشته
را به، نوستالژيجدید ادبیهايدر بررسیامروزه 
. کنندمیتقسیمنیزو اجتماعیشخصیۀدو گون

که به طور خالصه به بیان آنها )11: 1375شاملو،(
.می پردازیم

)فرديةخاطر(شخصیگرايگذشتهنوستالژي. 1

بهشاعر یا نویسندهاز نوستالژيگونهدر این
یا پردازد، لحظهخود میفردياز زندگیايدوره

کند و بر میرا ترسیمخویشۀاز گذشتلحظاتی
را در ایندیگرانآنکهخورد بیمیحسرتآن

مانند مفاهیمی. کندبا خود همراهو اندوهحسرت
سپید و قد ، موهاياز پیريو شکایتنالیدن
از و مکنت، ثروتاز جوانییادکرديباخمیده
.اندگونهاینۀ، از جملرفتهدست

)جمعیخاطره(اجتماعیگرايگذشتهنوستالژي.2
اجتماعی، فرد موقعیتاجتماعیاما در نوستالژي

. استاهمیتدارايدارد برایشکهايویژه
را با خاطراته، خوانندمفهومدر اینگراییگذشته

برايدور یا نزدیکۀدر گذشتکهو رویدادهایی
از منظر . کندآشنا میدادهشاعر رخجمعیهویت
ها و آید غصهشاعر میبر زبان، آنچهجمعی

و را آزردهايمنطقهخاطر مردمکهاستدردهایی
به. استساختهناگوار مشتركرا در حقیقتیایشان
از زبانگذشتهخوبدکرد دورانیاکهطوري

در . کندمیزندهرا در اذهانهمگانیشاعر، حسرتی
موقعیتبهنویسنده، شاعر یایجمعنوستالژي
)1395:همان(. داردتوجهايو ویژهخاصاجتماعی

گذشتهخاطراتاز حد بهبیشاگر پرداختن
موجود شود ایطشربهبدبینیایجاد نوعیباعث
کند کهرا در فرد ایجاد مینوستالژیکحس

طیف.نامندمی1)خاطرهتراکم(را آنانـشناسخاطره

1. Recollection
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-روانکه،استکمبود خاطرهحالتدیگر این

خاطره. گویندمی1)فراموشی(را آنپزشکان
و فردياست و عمدتاً مفهومگذشتهیادآوري
شخصیرغمبهرا خاطرهگاههر. داردشخصی
را تشکیلجمعیخاطرهتقسیمبا دیگرانبودنش

.دهدمی
اجتماعیعملیکبازگو کردنعملبنابراین

را بهیکیخاطرهکهاجتماعیعملی. است
را سببسازد و چیزيمیمتصلدیگريةخاطر

عبارتویند بهگمیخاطرهتبادلآنبهشود کهمی
بازگو لطفبهکهداریمتعلقحکایاتیدیگر ما به 

رخجمعیصورتبهبرایمانگوییکردنشان
ۀحلقناولیبازگو کردنعملدهند بنابراین می

. استو جمعیفرديةخاطرمیانارتباطی
مایملک«عنوانبهنیز از خاطرهدیگريهاينشانه

، خاطراتیمثالً اکثر خاطرات. وجود دارد« جمعی
را از خاطراتاز اینبخشی. نیستندشخصی
. ایمفرا گرفتهو یا در خانوادهایمشنیدهدیگران

تاریخیهايحکایتبهها گاهیخاطرهاین
از آنها هستیمما عضويدارند کهتعلقايجامعه

از تعداد زیاديجمعیةدر خاطراز آنجا که
بیشتريهمدردياند، حسمشتركها در آنانسان

ممکنکنوستالژیاحساساین. کندرا ایجاد می
گذشتهو اجتماعفرهنگیکبهنسبتاست
این... و، صدر اسالمباستانمثالً ایران. باشد

تغییراتشود کهمیایجادزمانیاحساس
جامعهدر یکعمیقی، سیاسیعی، اجتمافرهنگی

.باشدگرفتهشکل

1. Forgetting

جمعیو خاطرهشاعران
دور، گذشته،جمعیخاطرههاياز جنبهیکی

.استهر قومیاساطیريو حتیروزگار باستانی
را عهد باستانهستند کههنرمندانیدر هر نسلی

راسنتیدانند و زندگیبرتر از روزگار خود می
از مثالً برخی. دهندمیجدید ترجیحزندگیبه

داشتند وسطیقروندلتنگیعصر رنسانسمردم
هايبخششدلتنگعصر مسعوديو شاعران

در بابکهاز شاعرانیعصر محمود بودند یکی
دارد خاصیحساسیتباستانایرانجمعیةخاطر
در ثالثاخوان.است) امید.م(ثالثاخوانمهدي

کند میحکایتشاعريپايرداز» آخر شاهنامه«
و خود یاد آوردهرا بهقومتاریخزرینةدورکه

:بیندمیگمشدهملکوترا در آن
قانونبیچنگشکستهاین
...پیر رنگشوریدهچنگیچنگرام

مهرپر فروغرا در بارگاهخویش
انداز شاد و شاهد زردشتچشمطرفه

و سرمستچمانبا پریزادي
بیندمیمهتابو روشنپاكزاراندر چمن

)79: 1369،ثالثاخوان(
اشارهباستانیدرخشانۀگذشتبهشاعر در ادامه

:داشتکر و فريایرانامپراطوريکند کهمی
فخر تاریخیمهايقلعهما فاتحان

هر قرنشوکتشهرهايشاهدان
اعصاریمغمگینیادگار عصمتما

)83:همان(
شعر، در اینحاکمفضايطور کلیبه

رـشاعکههاستارزشریختگیو درهمنومیدي



تصویر بهو واقعیشخصیصورترا بهآن
ۀگذشتبهبردنبا پناهگونهبدینوکشدمی

.بخشدد را تسکینخوافتخارآمیز دردهاي

در شعر معاصرغربتغم
بهگوناگونهايصورتدر شعر معاصر بهغربتغم

پیشرفتآنهاياز علتیکیخورد کهمیچشم
کهدر کنار رفاهیکهاستو صنعتتمدنسریع
ها،از دلبستگیآورد بخشیوجود میافراد بهبراي

در . کندبشر را نابود میهايو ارزشگذشتهعواطف
بهو تنهاییوحشتبر اینغلبهبرايشاعراننتیجه
یاد با حسرتبرند و از آنمیپناهخویشۀگذشت

ازبعضییا اجباريخودخواستهمهاجرت. کنندمی
به.استنوستالژيمهمعلتدومینایرانشاعران
و زندگیگذشتهحسرتاقعدر اکثر مودلیلهمین
خود مشغولرا بهشاعرانذهنآنآالیشو بیساده
ـ سیاسیلئمساگفتتوانمیطور کلیبه.استکرده

و روحیهاي، ویژگیفرديو مشکالتاجتماعی
معاصر جهانو صنعت، تأثیر مدرنیسمشاعرانروانی

غمدیگر طرحاز عواملهاانسانو روحیۀبر روابط
.استدر شعر معاصر بودهغربت

شاعران آن دورهاجتماعی بر- شرایط سیاسی تأثیر
که –شکست نهضت ملی باعث گردید که شاعران 

به شدت سرخورده - غالباً روشنفکران مبارز بودند
این شکست اجتماعی، در نهاد بسیاري از . شوند

له بعدي، به آنها به شکست عاطفی و در مرح
در نتیجه شاعران به . شکست فلسفی منجر شد

وان،ـل اخـی، مثـبرخ. دـم شدنـه تقسیـند دستـچ

در جغرافیاي شدند و) حماسه شکست(سراینده 
هاي ها و خوش باشیخیال و واقعی به میخانه

سراي این ها مرثیهتا سالتخدیري پناه بردند و
دارها (دیدنداینان که می. دشکست بزرگ بودن

کرد کسی سر برنیارد«و) اندها شستهخونبرچیده،
، سرانجام به این »دیدار یاران راپاسخ گفتن و

سوزي نبود و نتیجه رسیدند که آنچه بود آش دهن
رساي پیر تلذا به سراغ .پشت تپه هم روزي نبود

تا بلکه او سالمشان را پاسخ پیرهن چرکین رفتند
تلخی این میخانه،ی ودر پناه فراموشی مگوید و

گروهی به سراغ .شکست را از جانشان بزداید
چه بوي سیاست متنفر از هرشعر اروتیک رفتند و

داد، در جغرافیاي شعرشان به مردم میمبارزه وو
.مانند فروق فرخزاد، گناه روي آوردندبوسه و

سرودن آرش کمانگیرها برمعدودي هم باتعداد
- مرگةزندگی را به پیکروامید آن شدند که روح

اي پس از غوغدر این آلود فرهنگ تزریق کنند و
طوفان، ریسمان محکمی باشند براي اعتصام 

آلود دیگران یا اینکه در مقابل حکم عظیم شعر گناه
از این هوسناك، متوسل به اخالق شوند وو

در اندیشه نجات این کشتی به گل نشسته طریق،
لو پس از مدتی سرگیجه برخی هم مثل شام.بودند

همچنان و ناشی از شکست، دوباره سرپا ایستادند
این شرایط بنابراین،.سراینده شعر مبارزه شدند

هم ،بیانةهم در نحواجتماعی،- خاص سیاسی
عاطفی شعر این در ساختار معنایی، تصویري و

: 1383زرقانی،(. جاي نهادات عمیقی برتأثیردهه 
این دوره اي مذهبی که درصداي نیروه)370- 371

گذشت درجه چه میهرنوسانات آن زیاد بود
نقطه اوج صداي .شدعمق آن بیشتر میثبات و
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توان نیروهاي مذهبی را در قیام پانزده خرداد می
فعالیت معدود افرادي که به دنبال تزریق .شنید

ةحیات به پیکرگرایی واخالقروحیه امیدواري،
همین صداها ةز باید در زمرنیرا، فرهنگ بودند

هوشنگ میان شاعران سیاوش کسرایی،در.دانست
کردند وامید میشاملو دعوت به مبارزه وابتهاج و

مله جعبدالحمید آیتی هم از سیروس پرهام و
که نگاه خود را متوجه هدایت بودند منتقدانی 

صداي با این همه،.اخالقی شاعران کرده بودند
پنجاه است ر شعر دهه چهل ونیروهاي مذهبی د
.رسدبه خوبی به گوش میکه رساتر شده و

بررسی آنچه تاکنون کسرایی به با)373: همان(
توانیم قضاوتی البته اینک میدست ما داده است،
او ۀدرباره کار شاعران- قطعینه چندان قاضیانه و

سنج، کسرایی و نکتهونظردوستی صاحب.بکنیم
» چهار سوار سرنوشت«و ابتهاج را اخوان شاملو و

اگر کالهمان را .خواندشعر معاصر فارسی می
این تشبیه برچندان سختگیر نباشیم،قاضی کنیم و

سیاوش کسرایی .زیاد خرده نخواهیم گرفت
گرچه اسبش در نیرو وچهارمین آن چهار سوار،

رسد اما شتاب به پاي اسبان آن سه تن دیگر نمی
. آن پیشی گرفته استام بردودر پایداري و

کسرایی اگرچه در راهی که پیش پاي آن چهار 
مخافت این بیابان هول وتک مانده وسوار بود،

هیچگاه از ، امادر سیاهی دامی برابر او گسترده
هاي تنگ اسب خود فرود نیامده و در کوچه

هاي افسونی فراموشی گام عرصهسرگردانی و
این راه بی سامان ناپیدا نگذاشته، همچنان سواره بر

تازد و هرچند هم اسبش تن بفرساید سرانجام می
نفس بکاهد، او مرد فرود آمدن واز نیرو وو

رهرو رها کند خواهد راه را بینمیدرنگ نیست و
شمس لنگرودي،(.اي بیارامدخود در گوشهو

سیاوش کسرایی تا آخرین روزهاي )89-58: 1370
ها پیش بارزات انقالبی تودهانقالب، گام به گام م

هایش به روزمرّگی در آخرین سرودهرود ومی
سراید که حتّی در اشعاري میشود ودچار می

چراکه توده ؛ شعر متعهد هم کاربردي نداردةحوز
آرزوهاي دیرین ،1357انقالبیون در سال مردم و

شعر او، دیگر نه پیشتاز، کردند واو را زندگی می
لذا دیگر جذابیت ورو مردم بود وبلکه دنباله

طور که مشاهده شد همان.چندان بازتابی نداشت
ۀجامعاجتماعی حاکم بر- بازتاب عوامل سیاسی 

عصر شاعر در ایجاد فضاي نوستالژیک در مضامین 
که به شعري شاعران این دوره نقش بسزایی دارد

از زدگی شاعردلنوعی باعث سرخوردگی و
و براي بازگشت به دوران خوش میل ااوضاع و

این درون مایه، خاص کسرایی .شودگذشته می
او همچون ةدوردر اشعار شاعران همنیست و

این .نیز شاهد آن هستیم... نادرپور وابتهاج،
پردازند که داراي بار شاعران به سرودن اشعاري می

گریز به این ترتیب بانوستالژیکی بوده وعاطفی و
در ذهن خود دهند وخود را تسکین میبه گذشته، 

گردند تا بار دیگر به دنبال جهانی آرمانی می
.اخالقیات در جامعه حاکم شودها وارزش

نوستالژي در آثار سیاوش کسرایی
زندگینامه اجمالی. 1

در اصفهان متولد1305سیاوش کسرایی در اسفند 
،»کولـی«هـاي مستعـار شد، شاعري است بـا نـام



.»آورفرهاد ره«و » رشید خلقی«،»بان بزرگ امیدش«
ۀدر نوجوانی به تهران رفت و تحصیالت متوسط

1331در سال .خود را در این شهر به پایان رسانید
در وزارت بهداري استخدام شد اما چندي بعد به 
وزارت آبادانی و مسکن رفت و تا زمان انقالب در 

الب اسالمی پس از انق.آنجا مشغول به کار گردید
از راه افغانستان به شوروي مهاجرت کرد و به سبب 

اي که با بعضی از مقامات آن کشور روابط دوستانه
بعد از .داشت در وضع نسبتاً خوبی به سر برد

فروپاشی شوروي به اتریش رفت و در وین ماندگار 
پیوسته » حزب تودة ایران«شد او از اوان جوانی به 
ها تا مدت1332مرداد 28بود و بعد از کودتاي 

کلی ه انقالب اسالمی بۀالقلم بود، در بحبوحممنوع
هاي باره جذب فعالیتتغییر روحیه داد و یک

در اشعارش، هم از خود . سیاسی و حزبی شد
گوید و هم از اجتماع در این شعرها هم سخن می

روح اجتماعی و حماسی و هم روح غنایی و تغزلی 
اما از آنجا ،یابددیگر نمود میکمابیش به موازات یک

ةکه او شخصاً فردي سیاسی و وابسته به حزب تود
داوري آثارش همواره با نوعی پیش. ایران بود

روي هم رفته شعرهاي او ساده . سنجیده شده است
و به دور از ابهام و سرشار از تشبیهات و تعبیرات 

اش عینی و ملموس خوش آهنگ و مضامین انتخابی
وي در بهمن )1160- 1161: 1387رهنگ، ف(.است
و ر اثر بیماري قلبی در وین درگذشتب1374ماه 

.در همان جا به خاك سپرده شد
آثار سیاوش کسرایی. 1- 1

، خون سیاوش )1336(آوا : دفترهاي شعر
مقدمهبه انضمام منظومۀ آرش کمانگیر با) 1341(

، با دماوند )1344(هوشنگ ابتهاج، سنگ و شبنم 
، به سرخی )1346(، خانگی )1345(موش خا

، از قرق تا )1355(آتش، به طعم دود 
، )1358(، به پاخیز ایران من )1357(خروسخوان 

، )1360(، چهل کلید )1358(آمریکا ! آمریکا
، )1368(، ستارگان سپیده دم )1363(پیوند 

، )1368(، هدیه براي خاك )1362(هاي تبر تراشه
.)1381(آفتاب ، هواي )1374(سرخ ةمهر

نوستالژي در شعر سیاوش کسرایی.2
کودکی.2- 1

یکی از عوامل ایجاد غم غربت در فرد میل 
میل بازگشت به . بازگشت به دوران کودکی است

ها ودورانی که در آن فارغ از تمامی سختی
در کنار دمن ورها در دشت وآسوده ومشکالت،

دکانه هاي کوسال خود به بازيسن وکودکان هم
دیدار خواب «کسرایی در شعر .پرداخته استمی
گوید که شبی او را به خواب از کسی سخن می»تو

دیده است شخصی که با دیدن او به سرزمین 
هاي کودکی به اش بازگشته و در کوچهکودکی

جست و خیز و بازي پرداخته است اما به ناگاه با 
.پردهایشان از خواب میرها شدن دست

وباره آمده بود به خواب مندیشب د
دیدار خوب تو

ام برد پا به پاهاي کودکیتا کوچه
شاد و شکفته، ما

فارغ ز هست و نیست
هادر کوچه باغ

وزیدسر خوش ز عطر بوي نسیمی که می
یک لحظه دست تو

از دست من رها شد و 
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خواب از سرم پرید  
)865:همان(

طور کلی با بررسی اشعار سیاوش کسرایی به 
شود مورد نوستالژي حسرت کودکی دیده میدو

)نمودارك.ن(
جوانی. 2- 2

یکی دیگر از کارکردهاي خاطرة فردي، هویت 
شک بی. بخشی از فرد در دورة جوانی است

خاطرات دوران جوانی نوعاً با عشق توأم است 
شود خواه هایی که به کامیابی ختم میخواه عشق

این حالت نیز .وردههاي ناکام و شکست خعشق
مثل ایام کودکی باعث حس نوستالژیک در 

به طور کلی در شعر کسرایی . شودشخص می
مورد نوستالژي حسرت جوانی استخراج هفت

)نمودارك .ن(.استگردیده
کسرایی به یاد جوانی و روزهاي از دست 

دهد و از اینکه مانند آیینه رفته شکوه سر می
خسته و ملول گردیده و یکرنگی و صفا داشته 

خواهان این است که در پیري دیگر به دنبال 
.آبرومندي نباشد

ام تصویر نبودنمن از آینه بودن خسته
بر آنم تا بپوشانم رخ و رنگی کنم چندي
جوانی را ز کف دادم به عشقِ آبرومندي

...چه باشد گر که پیري را به می، ننگی کنم چندي  
پهلوانان راسمند چابک رهوار بودم 

ام، بگذار تا لنگی کنم چنديز پا افتاده
)824تا 823:همان(

شاعر اندوه خود را در از دست دادن جوانی 
کند اي مطرح میو آمدن پیري و ناتوانی به گونه

داند که در پی اي میکه پیري را همچون تیشه
کن کردن است، او را سوخته و نابود کرده  ریشه

ز دودي پراکنده در آفاق چیزي از به طوري که ج
.او باقی نمانده است

آه از این تیشه مرا
کند ز من ریشه مرا
کندم و افروخت مرا
سوخت مرا سوخت مرا
کنده شدم کنده شدم
آتش افکنده شدم
در همه آفاق جهان

دمـــده شـــنـراکــدود پ
)877تا 876:همان(

در شعر پیام با یاد جوانی خود افسوس 
خورد و باقی عمر خود را همچون شمعی فرو می

داند که دوامی برایش باقی نیست و تنها کاسته می
.یک نفس از عمرش باقی مانده است

افسوس که جز یک نَفَس از عمر نمانده ست
ایـن شمـعِ فـرو کـاستـه را نیـست دوامـی

)919:همان(
معشوق. 3- 2

ه به دلیل شاعر یا نویسنددر این نوع از نوستالژي
دوري از معشوق یا روزهاي خوشی که در کنار 

کند و با یار خود داشته احساس حسرت می
وجود گذشت سالیان دراز باز هم به یادآوري آن

پردازد و خواهان بازگشت به آن ایامخاطرات می
نـران ایـی از شاعـر بعضـی در شعـگاه.تـاس



به طور کلی در.معشوق عرفانی و آسمانی است
مورد نوستالژي دوري از 19شعر کسرایی 

)نمودارك .ن(. استمعشوق استخراج گردیده 
دختر دشت و / عشق من گردبادي است وحشی

/ روزي او در برم خواهد آمد / ... / ي کوه آشفته
روزي آن برهنه پاي / بگذرد روزي از کشور من 

اند این هبادها داد/ از شتابش بگیرد بر من / وحشی 
همچو موهاي /روزي آید ز ره عشق کولی / گواهی 

روزي / …/ دور ساق چنار کهنسال / فرتوت جنگل 
سرزمین غبار آورِ دل رنگ / آید وي و طی کند باز 
/ پاي گیرد در آید ز رؤیا / گیرد رخ محو و تارش 

…/ ها این گواهی بادها داده

)37تا 36:همان( 
ن خموش درختم از کسرایی در شعر من آ

خود را در فراق یار ) خون سیاوش(مجموعۀ 
داند که اي میهمچون درخت خموش و خشکیده

یش صدایی هاالي شاخهتنها با هجوم باد در البه
و همچنان نیازمند این رسداز او به گوش می

ها است که یار مانند گل نیلوفر به دور شاخه
.ساندبپیچد و شبی را در کنار او به صبح بر
زقعر ظلمت / هزار شاخه کشیدم به روشنایی روز

به هر پیالۀ برگی ستاره چین / با جان نشسته در آغوش
چه /..../ زآبگیر فلک در تک شب خاموش/ گشتم
هاي که آلود به قله/ ها که چو مرغان عشق پردادمپیک

/ ها که به دست نوازش افشاندمچه سایه/ و محو آینده
من آن سترگ درختم/ ره گشایندهبه خستگان گرانبار 

هاست چشم بر شکسته بال نشست/ که در کنارة راه
/ من آن خموش درختم که نغمه در من نیست/ صحرا

من و باز شکسته ساق/ مگر که باد برآرد زجان من آوا
/ نیاز پیچش نیلوفري به پیکر من/ هم چنان مانده است

و اـبیبیا / ويـی خـوحشاهـا اي گیـشب آمده است بی
مندر برسحر کن شبی تو

)225تا 224:همان(
شاعر در شعر اي عشق، عشق را بانوي سیه 

داند که دیري است گلبانگ زیباي او به فامی می
رسد و با اینکه از این عشق کامی گوش نمی

نگرفته است اما هنوز خواهان آن است زیرا عشق 
.داندرا آغاز و انجام خود می

زیباي خموش / وي سیه فام منیاي عشق تو بان
دیري است در این باغ که گلبانگت / عمر و ایامِ منی

هر / …! / اي مرغ غمین که بر سرِ بام منی/نیست
چون طعمِ طرب هنوز در / چند که ناکام گذشتیم زِهم

شادا به تو / ام، خوشا آن آغازآغاز تو بودي/کامِ منی
/ …! / چون غم، که سرانجام منی

)921:نهما(
وطن. 4- 2

به طور کلی مفهوم غم غربت از وطن درماندگی یا 
اختاللی است که به وسیلۀ جدایی مورد انتظار یا 
ناگهانی از محیط خانه، زندگی و یا وطن ایجاد 

شود و حالتی مانند غم، میل بازگشت به وطن و می
هایی از این دست را شامل جایگاه اصلی و واکنش

عار سیاوش کسرایی به بررسی شود که ما در اشمی
سیاوس کسرایی در واپسین .ایمآنها پرداخته

برد و اش دور از وطن به سر میهاي زندگیسال
دوري از زادگاه و وطنش احساس ۀطبیعتاً به واسط

کند، این احساس اندوه و غربت غربت و دلتنگی می
شود و در جاي جاي اشعارش به خوبی دیده می

به طور کلی .دد به ایران استخواهان بازگشت مج
مورد غم غربت 22در شعر سیاوش کسرایی

)نمودارك .ن(.استخراج گردیدشناسایی و
از جمله اشعاري»به سبز جاودان من«شعر 
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است که غم و اندوه دوري شاعر از وطن را به 
سیاوش کسرایی هنگامی که . کندخوبی بازگو می

یران سرود و در در کابل بود این شعر را به یاد ا
آن از عشق و عالقه و دلبستگی خود به وطن 

.گویدسخن می
به هر کجا، / نظر فکن به من که من!/ وطن، وطن

همیشه با /امکه زیرِ آسمانِ دیگري غنوده/ غریب وار
تو !/ وطن! وطن/ ... / امهمیشه با تو بوده/ امتو بوده

ز فراز اي مهاجرم که اپرنده/سبز جاودان بمان که من
ام به دوردست مه گرفته پر گشوده/ باغِ باصفاي تو

)835تا 834:همان(
مدن بهار دلش هواي آبا »بوي وطن«در شعر 
غربت در فراق آن ۀکند و در گوشوطن را می
.خوردحسرت می

بلبل، دل و / کشَدمبیداري گل، سويِ چمن می
خاك غربتم، بوي ۀدر گوش/ کشدمباد، پیرهن می

کشدم آید و جانب وطن میهارمیب
)858:همان(

کسرایی در سفري که به باکو داشته در آن 
سوي دریاي خزر نشسته و دریا و امواجش را 

چشم انتظار امواجی است تا پیام . گر استنظاره
.دلتنگی خود را از طریق دریا به ایران بفرستد

پوشانده / نفسدوباره دیدمت، افسوس بی! دریا
کشان به ساحلِ دامن/در زیر خار و خس/ زچشم سب

دوباره دیدمت، آرام و بی ! دریا!/ بیرون ز دسترس
کبود سراپا نگاه و ۀدر جام/ دلتنگ و تلخکام/کالم
/هاي کاکلشموجت کجاست تا به شکن/ …/ بس

موجت / خود جستجو کنمۀعطري زخاك و خان
بر ساکنانِ ساحل / کجاست تا که پیامی به صدقِ دل

کاینجا غریب مانده، پراکنده / همراه او کنم/یگرد
!شما و به امید هیچکسۀدلبست/ خاطري ست

خواهد همچون مادري در ادامه از دریا می
خود را در آغوش بگیرد و از این دیار غربت فرزند

.برهاند و به سمت وطن و مأواي اصلی خود ببرد
تو مادر / با من سخن بگوي/ متاب روي! دریا

و رخسارِ گرد غریبی از سر/ ، به محبت مرا ببويمنی
بگذار / دریا مرا دوباره بگیر و بکن ز جاي/من بشوي

در تند !/بارِ دیگر ز دامنِ تو سر برآورم/ موجهمچو
ها دستی به دادخواهیِ دل/ خیزِ حادثه، فانوس برکشم

ممان مرا و مخواهم چنین عبث ! دریا/ درآورم
)900تا 898: همان(

اسطوره. 5- 2
سیاوش کسرایی در بعضی از اشعارش هنگامی که 

هاي گوید به نوعی با شخصیتاز اسطوره سخن می
یعنی اگر .کندحماسی داستان همزاد پنداري می

گوید خود را به گاهی از مرگ سهراب سخن می
جاي سهراب قرار داده و گویا بر سر مزار خود 

دهد به ر میگرید، ار غربت و تنهایی خود ناله سمی
:طوري که در اشعار زیر شاهد آن هستیم

که از جمله آثار کسرایی مهرة سرخمجموعۀ 
است، گاه شناسانندة تبار کسی ست، گاه زیب و 
زیور گیسوان یا دست و گردن و کاله و بازوبند و 

تواند چون اي پشتوانۀ رفاه، گاه مییا چون اندوخته
داز منش و پراي تعهدآور، نمودار و نقشسپرده

در مهرة سرخ سخن از خطاهاي . کردار آدمی باشد
خطیر و نیک خواهانی است که شیفتگی را به 

مجموعه شعر، (. گیرندجاي شناخت در کار می
توان سهراب داستان را در گاهی می)753: 1387

جایگاه افرادي قرار داد که براي شناخت حقیقت و 
ته بهمبارزه با پلیدي جان خود را در کف گرف

گرتواند نمایانادر سهراب میـم. پردازندمبارزه می



مادران چشم انتظاري باشند که به جاي در آغوش 
جان او گرفتن فرزند بعد از فراق طوالنی جسد بی

تواند به سیاوش کسرایی می. گیردرا در آغوش می
عنوان راوي، اندوه خود در مرگ یاران و عزیزان 

کشد بگ سهراب به تصویر را از زبان تهمینه در مر
طور که تهمینه خواهان دیدار مجدد فرزند و همان

هاي جوانش است او نیز خواهان بازگشت سهراب
شان دستخوش جوان دیگر است که گاهی زندگی

ها و نیرنگ ظالمان گردیده به نوعی در این دسیسه
هاي اسطوره همزاد پنداري داستان با شخصیت

هاي به جاي شخصیتکند و گاه گاه خود رامی
دهد در اندوه آنان اندوهگین و از داستان قرار می

زیرا اسطوره نیز بخشی از .شودشادي آنها شاد می
زند که طبیعتاً ترکیب تاریخ گذشته ایران را رقم می

پلیدي ظالمان وهاها، شهامتاي از رشادتو آمیزه
مورد نوستالژي 5شعر کسراییدر.بوده است

لتنگی براي اساطیر شناسایی و حسرت و د
)نمودارك .ن(.استخراج گردید

از پاي تا به / تهمینه، باره را/ ها، لگامدر دست
بر زین و برگ و گردن او دست / بویدسر، همه، می

فشارد و میرخساره/ هاي اودر یال/کشدمی
جوانی و عشقم ةتک میو!/ یکتاي من، پسر«:/ مویدمی

چون شد کزین / امیدۀگل جواناي جن/؟!کجا شدي
بیگه جدا شدي؟/ درخت پر از شاخ آرزو

)760:همان(
و باز هم در شعري دیگر با اساطیري همزاد 

خواهد آمدن آزادي و کند و هرگاه میپنداري می
رهایی را نوید بخشد افراد گرفتار را به سهراب 

اما . کندتشبیه می) رستم(وآمدن آزادي را به پدر 
رستگـاري این بار باعث شادي و نویدرستمی که

است نه رستمی که از شنیدن داستانش دل نازك 
.به درد آید

در خاك و خون تپیدن مردانه درد نیست
! رسد بمان در میـه پـگو کـسهراب را ب

)860:همان(
دوستان. 6- 2

در این نوع از نوستالژي شاعر یا نویسنده بنا به 
دت، مهاجرت، حبس یا دالیلی از قبیل، مرگ، شها

تبعید از دوستان و یاران همیشگی خود دور مانده 
و روزهاي هوي با مرور خاطرات گذشت.است

شادي که در کنار دوستان سپري کرده است، 
سراید که حسرت خورده و ملول اشعاري را می

حاکی از میل شدید شاعر براي بازگشت به آن 
سرایی به طور کلی در شعر سیاوش ک.دوران است

مورد شعر نوستالژیک حسرت دیدار دوستان 24
که به )نمودارك .ن(.استخراج گردیده است
.شودپرداخته میترین آنهاطور اجمال به برجسته

را به دلیل مرگ فروغ »شبنم و آه«کسرایی شعر 
فرخزاد سروده و احساس غم و اندوه بسیار خود 

و با را در مرگ او در قالب شعر بیان کرده است
بازگشت او سخن حسرت از جدایی و رفتن بی

خورد و معتقد است حتی گوید و حسرت میمی
.شویداي داغ این گل سرخ را از یاد نمیهیچ باده

شاعري دست نوازشگر از پشت جهان بر / …
دختر عاصی و / گردیدزشتی از بند رها می/ داشتمی

اهد او نخو/ ماند با سنگ صبورش تنها/ زیباي گناه
که بیابان / اینک آن آوازي است» او نخواهد آمد«/ آمد

عطر تنهایی دارد با / »او نخواهد آمد«/ را دربردارد
که به دروازه رسیده / همره قافلۀ شاد بهار/ خویش

تريـچهـزم کـو در این ب/ است کنون او نخواهد آمد
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/ اي نیست که بتواند شستن از یادباده/زده یادش بر ما
ترین گل، فریادین سرخداغ ا

)                                                   1387:389مجموعه شعر، (
هاي از مجموعۀ تراشه»در رهگذر باد«شعر 

تبر به یاد سهراب سپهري شاعر و نقاش سروده 
ترین شده است که بعد از مرگ او دیگر کوچک

صدایی از پاي آب نیست همه چیز خاموش و 
اي از دشت گذر کرده و یب است، گویا پروانهغر

.دشت خالی و تنها باقی مانده است
/ جنگ بزرگ باد و مباد است/ در کوچه، همچنان

/ بر بام سرخ فام خیابان/بحث بلند بود و نمود است
هاي در باغ/ هاي آتش و دود استگل گل، شکوفه

هاي پر مد و مهتاب و برگ در دره/ اما/سهرابةساد
با آنکه در کویر /رشد بهار نیمه تمام است/ بادو

-کوچک/ حتی سراب نیست/ سرایش ز هیچ سوي

در قاب هم به / اما/از پاي آب نیست/ ترین صدا
/ گیرآن گوشه/ کشد هنوزقد می/ رودیوار روبهۀسین
مرغی شبی به صخره نشست /ۀ خردش کنار سنگالل

و دشت، اي ز دشت گذر کرد پروانه/ و غریب خواند
خاموش / سروداو رنگ می/نگاشتاو شعر می/ ماند

با هیچ کس نگفت که چشم انتظار / و اي دریغ
»در رهگذر باد، نگهبان الله بود«/کیست

)687تا 686:همان(
را براي نیما یوشیج پدر شعر »دریایی«شعر 

.نو و از جمله دوستان قدیمی خود سروده است
ش آوردي از سینه چه خو!/ آي نیما نفس دریایی

و از آن گمشده آواي / یاد از نیما، یاد/ ... / خروش
اینک از / دادکه خبر از تپش و جنبشِ دریا می/بلند

/در تک قایق دلتنگ روان/ آن شب و دریا ماییم
گوش بر زنگ صدایی /گمشده، در طلب گمشدگان

بر سر موج به هر سو نگران/ که ز جان برخیزد
)881تا 880:همان(

)گراییآرمان(:روشنة آیند. 7- 2
در این نوع از غم غربت که همواره نگاهی به آینده 
دارد، شاعر همیشه به دنبال راه فرار از شرایط کنونی 

- این راه رهایی را در آینده جستخویش است و

شهر در آرمانشدنو پرداختهساخته.کندمیجوو
واجتماعی،یاسیسها مستقیماً با اوضاعانسانذهن

ها انسانو نیز با روحیاتبر جامعهحاکماقتصادي
نگري براي گریز از گاهی این آینده.استدر ارتباط

امید به گشایشی در گرایی وحال در قالب آرمان
شاعر با آروزي فردایی بهتر،.کندمیآینده نمود پیدا

آزادي خود را به صبر ورسیدن به پیروزي و
مشکالت دعوت ها وبایی در مقابل سختیشکی

- شهر با آرمانماناي که آرتفاوت عمده.کندیـم

شهر شاعر به این است که در آرماندر،گرایی دارد
فاضله، شهري رویایی وبه دور از ۀدنبال مدین

گرایی شاعر به دنبال ولی در آرمان، باشدها میديـب
ازهاي تمامی ارزشآزادي وبازگشت خوبی،

این نوع . یا وطن خود استدست رفته در کشور و
از نوستالژي در شعر کسرایی از بسامد باالیی 

نوستالژيمورد20کلیطوربه. برخوردار است
کسراییسیاوششعردرنگرآیندهوگراآرمان

)نمودارك.ن(. گردیداستخراج
در شعر آرش کمانگیر که اوج امید به آینده در 

ود کسرایی همواره فرا رسیدن شآن دیده می
ها، طلوع آفتاب مهر و آمدن روشنایی را نوید خوبی

.کنددهد که همگی از امیدي سرشار حکایت میمی
برآ، اي / !ۀ امیدبرآ، اي آفتاب، اي توش/ …

اي اي من تشنهتو جوشان چشمه/خورشیدۀخوش
…/ برآ، سرریز کن، تا جان شود سیراب/ تاببی

)112:همان(



با دیدن غم »خون سیاوش«کسرایی در شعر 
زدة آن روزگار حسرتۀو رنج مردم و جامع

گردد که غم و اندوه را همواره به دنبال کسی می
جوي بهار ودر جست. از میان مردم جامعه بزداید

کشد تا نهال کند و انتظار میروزها را سر می
عشق و محبت در میان مردم به شکوفه بنشیند و 

.را به مردم نوید بخشدشادي 
اي دست / درها به روي مردم آواره بسته است.../ 

آیا کسی ز بینوایی تو شرم /کند؟کَست گرم می! بی پناه
نالد ار می/ دستان سرد توستۀدست من آشیان/ کند؟می
اي / …/ این درد درد توست/لختی و تنهاییز

/هاي مضطربدلۀکز روزن دریچ!/ هاي عاشقدست
آمد بهار عشق، چه / زنیدلبخند می/ یان به روي همگر

زنید؟پیوند می/ مادر باغ چشم!/ هاوقت اي نهال
)157تا 156:همان(

از آمدن بهار سخن »بوي بهار«کسرایی در شعر 
گوید، بهاري که با آمدنش شادي و خوشی را با می

اما گویا در ابیات پایانی شعرش .خود به همراه دارد
زند به فضاي سیاسی حاکم بر جامعه یزي میباز گر

که 1332مرداد 28هاي بعد از کودتاي در سال
همواره ذهن شاعر را درگیر کرده است و هرگاه 

زند به فضاي یابد با اشعارش گریزي میفرصتی می
آور آن دوران و خواهان آن است که بهار خفقان

همچون بهار آزادي که از وطن و خانه رخت بر 
.است دوباره بازگردد و همه چیز را تغییر دهدبسته
کم کمک این !/ اي بهار، اي میهمان دیر آینده/ …

/ما همۀهمسایۀتک درخت خان/ خانه آماده است
همره پرواز / گاه گاهی هم/ اي داده اسهاي تازهبرگ

/هاي کوهی رابوي عطر نارس گل/ ابري در گذار باد
/هـر شبگویدمهمه میاین / ام آزاددر نفس پیچیده

رفته از آید بهارباز می/گویدم هر روزاین هم می
آید بهار زندگی افروز باز می/ خانه

)187تا 186:همان(
به سرخی آتش به «سیاوش کسرایی در شعر 

گوید و با آزادي سخن میةاز واژ»طعم دود
ها باز تولد ها و ناامیديوجود مشکالت، شکست

.نشیندتظار میآزادي را به ان
با این / با این همه خطا!/ آزاديۀخجستةاي واژ

آیا به عمر من تو تولد/ همه شکست که ما راست
خواهی / خواهی شکفت اي گل پنهان/خواهی یافت؟

آیا تو پا به پاي / نشست آیا روزي به شعر من؟
آیا / ۀ نهفتهاي دان/فرزندانم رشد خواهی داشت؟

زند؟ویر به ما چتر میروزي در این ک/ درخت تو
)447:همان(

نوستالژي حیوانات. 8- 2
اي نوظهور است و این نوع از نوستالژي به گونه

شاعر . تاکنون در شعر شاعري بررسی نشده است
یا نویسنده به دلیل عالقۀ وافري که به طبیعت و 

. کنددر اشعار خود به آنها اشاره می. حیوانات دارد
دوران کودکی یا جوانی شاعر گاهی در گذشته و

خود، حیوانات خانگی متعددي را در نزد خود 
کرده و با آنها انس و الفت دیرینه نگهداري می

داشته و به دالیل مختلفی آنها را از دست داده و یا 
از آنها دور شده است و به دلیل وابستگی عمیقی

کرده خواهان دیدار که نسبت به آنها احساس می
ازگشت به دورانی است که روزهاي مجدد آنها یا ب

کرده است این خوشی را در جوار آنها سپري می
تواند ناشی از احساسات لطیفنوع از اشعار می

شاعر و روح رقیق او باشد که حتی عالقۀ شدید 
ه حیوانات را نیز در اشعارش بیانـت بـود نسبـخ
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این شاعران سیاوش کسرایی ۀکند از جملمی
جمله افرادي بود که در مقابل کسرایی از . است

کرد و به یاري افراد ظلم و افراد ظالم ایستادگی می
رسید، فردي بود که دیدن فقر و مظلوم می

آزرد و حتی با مردم بیچارگی هموطنانش او را می
محروم کشورهاي دیگر از جمله فلسطین نیز 

وي با انگیزه حمایت و . کرداحساس همدردي می
ردم محروم مدتی را به عضویت یاري رساندن به م

» دریاي خزرۀسازمان بهداشت همگانی ناحی«
چنین . درآمد تا به یاري افراد نیازمند بشتابد

شاعري با احساسات عمیق حتی به دلیل دوري از 
کند حیوانات خانگی خود نیز احساس حسرت می

حیوانات او گاهی کبوتران سفید زیبایی است که 
آیند و شاعر به نظارة آنها میدر آسمان به پرواز در 

توان این کبوتران را نمادي البته گاهی می.نشیندمی
از عشق و معشوق وي دانست که به طور 

کند ولی در لفظ کبوتر از آنها یاد میغیرمستقیم با
کند که هایی اثبات میبیشتر موارد با آوردن قرینه

این کبوتران تنها کبوترانی هستند که در گذشته 
گاهی چلچله و . اندنند دوست همراه شاعر بودهما

حیواناتی دیگر بخشی از غم غربت شاعر را در بر 
به طور کلی نوستالژي حیوانات در شعر .گیردمی

)نمودارك . ن(. مورد است3سیاوش کسرایی 
/ گاه دو کبوتر بودندجلوه/ هاي نگاهم روزيآسمان

گاهان در صبح/ پاك چون مروارید/ برخی و بال سپید
نگهم از پی شان هر طرفی / زیر این گنبد سبز/ دشت

جام خونین به سرا پردة / شامگاهان که افق/ گردیدمی
باد، / روي دیوارة باغ/ دیدمشانباز می/ نوشیدشب می

/ گاه در گوشۀ بام/ پوییدنازك پریشان را به هوس می
/یکی مست دل آرایی دوستاین/ زد چترآن یکی می

زندگی زیبا بود /چرخیدبرده به گرد پر او میسر فرو 
اي هم سایه/ باغةآوخ امروز به دیوار/ خندیدآسمان می

روي / جز پر سوخته و خون آلود/ز کبوترها نیست
/ هاي نگاهم امروزآسمان/ بامم اثري بر جا نیست

پر بال و/ که در این شام سیاه/آشیان دو کبوتر هستند
لغزندریخته بر گونه من می

)141تا 140:همان(
کسرایی در شعر کبوتران قاصد غروبی را به 

کشد و چشمان منتظر خود را که به تصویر می
گر بازگشت کبوتران آسمان دوخته است و نظاره

قاصد خود است که به سوي آسمان پرواز کرده و 
اند و شاعر نگران و حسرت خورده از بازنگشته

.دوري آنهاست
و من دلم / بوتران قاصدم نیامدندغروب آمد و ک

به پولک / کنمبه آسمان نگاه می/ زندچه شور می
کجا «/ کشدتکیده تیر میو یادشان در این/هاستاره

و بر پر سفیدتان کنون / کدام بام ناشناس/ فرود آمدید
اي به دور از چه فکر تلخ و تیره/کشد؟که دست می

/دریغ/ هایتان؟نوار خون که بسته در میان بال/ شما
هنوز از کنار این / پرندپیام و بیستارگان کبوتران بی
کنمبه آسمان نگاه می/ دریچه من در انتظار

)326:همان(

گیرينتیجهبحث و 
تر هاي بزرگ کسرایی در بیشیکی از دغدغه

رغم به. اش، انسان استهاي شعريلحظه
روي پیوندهاي گسترده با ایدئولوژي چپ و با

او . دن به سوي امید و چهره نمودن به آرزوبر
هاي ها و شکستشاعري است که با وجود اندوه

با . یابدگه گاه، با ایمان و شور زندگی را درمی
ودـر را از خـس فراگیـن حـه ایـه البتـري کـشع



الي ها و نمادهایی که در البهتمثیل. تراواندمی
اً جز هدایت آید، غالبهاي شعر او به دید میکلمه

اي ها به سوي فردا و آیندهمطمئن و آرام واژه
در اشعارش . شناسدروشن، راهی دیگر نمی

ها و غوغاها اندك نیست توفان و پریشانی
اما . هاي فراوانی باید از سر گذرانده شودتشویش

هاي شاعر را ها، لحظهها و پاکیاعتقاد به روشنایی
اي که راهی به گونه. به خود آغشته کرده است

ها بر فضاي ذهنی شاعر به میان نومیديۀبراي غلب
روست که کسرایی را پیشِ خود آید از ایننمی

اوج امیدها و . یابیمیک امیدوار جاودان می
هاي پس از کودتا، در آرزوهاي شاعر را در سال

در واقع از .بینیممنظومۀ آرش کمانگیر آشکار می
ي و ره سپردن در این شعر است که پیام پایدار

گسترة عشق به انسان، آزادي و برابري در 
)41-42: 1379شبان، (.شودهایش بارز میسروده

هاي واپسین زندگی، در غربت به سر او در سال
هاي دوري از میهن ها و اندوهاما رنج. بردمی

چنان به تار ] مالل ایران بودکسرایی دوستدار بی[
چیده بود که به جایی اش پیو پود کالم شاعرانه

با )48:همان(. آمدبراي اندیشۀ زبان به چشم نمی
بررسی اشعار مختلف سیاوش کسرایی، ضمن 
آشنایی با افکار و احساسات این شاعر میهنی با 

با .شویمیادهاي او نیز آشنا میدردها و اندوه
ها و نیازها، با ها و کمبودها با خواستهحسرت

روحش اثرگذار بوده و مشکالتی که در جسم و 
غم غربت در اشعار . او را به شکوه وا داشته است

زند غربت وطن، دوري از این شاعر موج می
دوستان و امید براي بازگشت آزادي و رهایی از 

هاي شعري ترین مؤلفهاز جمله مهم،غم و اندوه
به طور کلی در مجموع . دهداو را تشکیل می

ژیک استخراج مورد شعر نوستال102اشعارش 
مورد مربوط به 24گردید که بیشترین آن با 

مورد 2ترین آن با بسامد دوري از دوستان و کم
باشد که به طور مربوط به حسرت کودکی می

.زیر نشان داده شده استنمودارمفصل در 

23.52

21.55

19.6

18.67

6.85
4.9

2.95 1.96
دوستان

وطن

آرمانگرایی

معشوق

جوانی

اسطوره

حیوانات

کودکی

بسامد انواع نوستالژي در شعر کسرایی. 1نمودار شماره 
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منابع
جاللترجمۀ. رویا و اسطوره). 1377(، کارل آبراهام

.نشر مرکز: تهران. شناسیاسطورهجهان: ستاري
.انسانیعلومفرهنگ). 1381(، داریوشآشوري

.مرکز: تهران
.نهمچاپ.آخر شاهنامه.)1369(، مهديثالثاخوان

.مرواریدانتشارات:تهران
و بیاناسطوره.)1377(والقاسمپور، اباسماعیل

.سروش: تهران. نمادین
شهر در اندیشهآرمان). 1381... (ا، حجتاصیل

.چشمه: تهران.ایرانی
ترجمۀ.، رؤیا، رازاسطوره.)1374(، میرچا الیاده

.فکر روز: تهران.رؤیا منجم
: و فارسیادبیفرهنگنامه.)1376(، حسنانوشه

ادبو موضوعات، مضامیناصطالحاتهگزید
و ارشاد فرهنگوزارت: تهران.جلد دوم. فارسی
.اسالمی

). 1368(نویسندگان ، محمدرضا و گروهباطنی
:تهران.وابستههايو زمینهروانشناسینامهواژه

.معاصرفرهنگ
جامعفرهنگ.)1376... (ا، نصرتپورافکاري

: تهران.دوماپچ.پزشکیو روانروانشناسی
.معاصرفرهنگ

در مسسیر رمانتی.)1378(، مسعود جزيجعفري
.مرکز: تهران. اروپا

: تهران.ادبیاصطالحاتفرهنگ). 1380(داد، سیما 
.مروارید

.انداز شعر معاصر ایرانچشم. )1383(مهديزرقانی،
بیرخانه نشر ثالث با همکاري انتشارات د:تهران

.ادبیات فارسیشوراي گسترش زبان و
: تهران.کتابهشت). 1380(، سهرابسپهري

.طهوري
اپچ.روانیشناسیآسیب.)1375(شاملو، سعید 

.رشد، انتشاراتتهران.ششم
فرآیند بررسی«). 1386ـ 87(، مهدي شریفیان

.»شیريدر اشعار فریدونغربتغمنوستالژي
دانشگاهانسانیعلومهايپژوهشۀفصلنام
. 69و 68شماره. 18و 17سال. )س(الزهرا
.85ـ 63صص

بررسی«.)1385(تیموري، رشید و شریفشریفیان
.»در شعر معاصر فارسیفرایند نوستالژي

55صص. دوازدهمشماره.هفتمسال.کاوشنامه
. 32ـ 

اپ چ.دبیات فارسیفرهنگ ا).1387(محمد شریفی،
.معین: تهران.دوم
در خیالصور.)1378(، محمدرضا کدکنیشفیعی

.آگه: تهران.هفتماپچ. شعر فارسی
بررسی (. شبان بزرگ امید. )1347(کامیارعابدي،

.نادر:تهران. )و آثار سیاوش کسراییزنگی 
: تهران. مجموعه اشعار. )1387(سیاوشکسرایی،
.نادر

. تاریخ تحلیلی شعر نو. )1370(شمسدي،لنگرو
. مرکز: تهران. چهارملدج


