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Abstract 

Nostalgia is sadness because of  separation 

from home or sadness result of bittersweet 

reminders of the past, that occurs at every 

person in the form of conscious or 

unconscious. The aim of this study is to 

describe and analyze the diverse 

manifestations of nostalgia from home in 

Shafiie Kadkani’s  poems, that Is expressed 

with focuses on unity with nature, 

Nishapur in position of symbol of  cultural 

and historical  all of Iran and the world 

without borders, while belonging to history 

homeland. between various examples of 

nostalgia, grief of being away from home is 

a key element, also the main theme in the 

Shafiie Kadkani’s poems, is country; thus 

the authors after, in sections of  nostalgia 

of hometown Nishapur, Khorasan and Iran, 

deal to analizing poems of Shafiie Kadkani. 

This essay, describes and analyzes the 

various manifestations of nostalgia in the 

homeland Shafiie Kadkani`s  poem and 

they found that the effects collective 

nostalgia, in his poems are wider and 

deeper than personal nostalgia. 

 

Keyword: Homesickness, Nostalgia, 

Shafiie Kadkani, Nishabur, Country. 
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 مقدمه

این پژوهش با هدف بررسی غم غربت از وطن در 

شعرهای شفیعی کدکنی، انجام شده است. 

تحلیلی، به بررسی  -نویسندگان با روش توصیفی

اند و از منظری متفاوت، آثار شعری شاعر پرداخته

اند. این های مختلف نوستالژی وطن را کاویدهجنبه

های شاعر و هم در در باب سروده رویکرد هم

مفهوم نوستالژی و بررسی انحصاری یک  ۀحوز

های یک شاعر، مصداق ویژه از نوستالژی در سروده

 .هایی درخور توجه را به همراه داشته استنتیجه

سرشک، در جایگاه .محمّدرضا شفیعی کدکنی، م

ادبیّات معاصر و محقّقی  ۀشاعری برجسته در عرص

ادب فارسی، دیرگاهی است که از  ۀپهنسنج در نکته

-برجستگان و ناموران سرزمین ما به شمار می ۀجمل

های نهادن به پژوهشدر این مقاله، همراه با ارج. آید

وی از منظر  ۀشاعران ۀاین محقق برجسته، با چهر

های وی در سروده. نوستالژیکی آشنا خواهیم شد

راند یخویش از دیدگاهی انسانی و اجتماعی سخن م

 «من اجتماعی» ، به«من شخصی» گذاشتن ازو با مایه

جایگاه شاعری اجتماعی، به دنیای  پرداخته، در

او همچنین به دلیل آگاهی . نگردپیرامون خویش می

سو، و ژرف از فرهنگ ایران و زبان فارسی، از یک

سو، قادر است  توانمندی و ذوق هنری، از دیگر

ویش را، در بیانی ها و ادراکات عمیق خاندیشه

. گذار عرضه نمایدتأثیرای دلپذیر و کارساز، به گونه

شفیعی، همراه با عشق به طبیعت، شهر، جامعه و 

هایش فرهنگ کهن خویش، توانسته است با سروده

ادب عرفانی  ۀپیوندی هوشمندانه و استوار در میان

 .معاصر خود برقرار نماید ۀکهن و جامع

 لهئبیان مس

شعر شفیعی کدکنی که در دیگر  تنها در نه

دیگر مصادیق  ۀهای شاعران و نیز در میانسروده

تر و نوستالژی، غم غربت از وطن از همه برجسته

رو آشکارتر است. بر این اساس در جستار پیش

آشنا  «غم غربت»خواننده نخست با مفهوم دقیق 

خواهد شد و سپس، مبتنی بر دو مجموعه شعر 

دوم  ۀهزارو  ای برای صداهاآیینهشفیعی کدکنی، 

به همراه شعرهای چاپ شده در  ،آهوی کوهی

های این ، مفهوم  نوستالژی در سرودهبخارا مجلۀ

ی: وطن، کودکی، هبوط از عنوان کل 5شاعر، ذیل 

دادن یاران و  بهشت، اسطوره، غم از دست

شدن جوانی  عزیزان، غم دوری از معشوق، سپری

-شهر تقسیمو آرماناندیشی و غم پیری،  مرگ

برجسته در منابع و مآخذ  ۀبندی شده است. نکت

های این پژوهش، استفاده از جدیدترین سروده

چاپ  بخارا ۀمجلشفیعی کدکنی است که تنها در 

 اند.شده

 

 یّت تحقیقضرورت و اهم

های کارا و سودمند برای آشنایی یکی از راه

ویکرد ها با ربیشتر با آثار شاعران، بررسی سروده

نوستالژیکی است. پژوهشگران متعددی با آشنایی 

اند؛ مفهوم غم غربت، به نقد آثار شاعران پرداخته

امّا هیچ کدام به مصداقی خاص از نوستالژی در 

اند و همین امر موجب آثار یک شاعر، نپرداخته

شده است که به صورتی گذرا و توصیفی تمامی 

مصداق مصادیق نوستالژی عنوان شود و یا یک 

 نوستالژی در چندین شاعر بررسی گردد.
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رو  با توجّه به هش پیشوپژوهشگران در پژ 

های دیگر، ضمن های مقاالت و تحقیقکاستی

گرفتن از مطالب ارزشمند آنها، به بررسی بهره

های شفیعی انحصاری غم غربت وطن در سروده

 اند.  کدکنی پرداخته

 

 ۀ پژوهشپیشین

دار نگارندگان، کتابی با  هوجوی دامن پس از جست

شناسی درد در شعر معاصر از مهدی عنوان روان

شریفیان یافت شد که به صورتی کلّی و توصیفی، 

نوستالژی در شعر هفت شاعر معاصر، از جمله 

دیگری  ۀنامشفیعی کدکنی، بررسی شده است. پایان

دلتنگی برای گذشته در شعر  نوستالژی»نیز با عنوان 

از فاطمه کالهچیان یافت شد که « یکالسیک عرفان

به بررسی نوستالژی در شاعران عرفانی گذشته 

گونه که از نام آنها پیداست، به پرداخته است. همان

حصاری و عمیق به یک شاعر خاص صورت ان

 ه نشده است.توج

های دیگری نیز در این زمینه نوشته ه مقالهالبت

وان بررسی نوستالژی در دی»از جمله:  ،اندشده

از جهانگیر صفری و حسین شمسی، « ناصرخسرو

بررسی رویکردهای نوستالژیک در شعر »

از الیاس نورایی، « )شفیعی کدکنی( م.سرشک

از « بررسی نوستالژی در شعر حمید مصدّق»

از « شعر معاصرغم غربت در » نجمه نظری،

یابیم ه به نام هر مقاله درمییوسف عالی. با توج

وی قسمتی ویژه از کدام بر رکه در هیچ

در نتیجه  .نوستالژی، تحقیقی انجام نشده است

ی نوستالژی در هانیاز است که هر یک از جنبه

های شاعران، به شکلی جداگانه و سروده

 موشکافانه بررسی گردد.

 

 نوستالژی و مفهوم آن 

 دو با نوستالژی، از زبان یونانی مشتق شده، ۀواژ

 به یا و خانه به تبازگش»معنی  به «nostos» ۀریش

 غم یا رنج، درد،»که به  «algos» و «مادری سرزمین

این  (Hornbey, 2003: 840) . دارد اشاره« اندوه و

در حالی است که دیگران نیز نوستالژی را دلتنگی و 

( 316: 7485)لسانی، حزن حاصل از دوری از وطن 

فراق، درد دوری، درد جدایی، احساس غربت، »و یا 

: 7480پور، )آریان« ه، آرزوی گذشتهحسرت گذشت

 اند. معنی نموده (3/4945

این حسرت و دلتنگی عالوه بر وطن و 

تواند مفاهیم دیگری را نیز سرزمین مادری، می

مفاهیمی همچون دوران خوش  .دربرداشته باشد

کودکی، اوضاع خوب سیاسی، مذهبی و اقتصادی 

سپری شده و میل برای بازگشت به  ۀدر گذشت

با توجه به معنای  (236: 7487)آشوری،  .شتهگذ

غم غربت، نباید چنین برداشت کرد که تمایل 

بازگشت به گذشته الزاماً سبب بروز حالتی 

گردد، چه بسا فرد با پناه ناخوشایند در انسان می

-بردن به روزگار سپری شده، از شدت ناراحتی

های خویش بکاهد  و از این بازگشت، حالتی 

 احساس نماید. خوشایند را

 فلسفه دکترای، (7844-7851) 7هوفر یوهانس

 در شناسیگیاه و آناتومی استاد و پزشکی و

 آلزاس، مفهوم نوستالژی را در سال  دانشگاه

                                                      
1. Johannes Hofer  
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طبق نظر وی،  .ارائه کرد بار اولین برایم 7688

 کشنده است که به عنوان یک بیماری «نوستالژی»

فرد را در  احساس غربت از یک حالت افراطی

تواند به خودکشی، اختالل در و می آوردپدید می

 نوستالژی در واقع .غذا خوردن و مرگ بینجامد

از سال  شدید برای افسردگی شایع یتشخیص

 ۀبود که تنها در عرص 7590سال  تا 7688

-Hofer, 1934: 370). روانشناسی کاربرد داشت

390; Daniels, 1985: 372-380) 

برد انحصاری امروزه روانشناسان کار

که برای نوعی بیماری ویژه و سخت  نوستالژی را

اند و غم غربت را روانی مطرح بود، گسترش داده

جدایی  ۀدانند که به وسیلدرماندگی یا اختاللی می

دهد و احساس از محیط خانه و زندگی رخ می

غربت را یک حالت هیجانی، انگیزشی و شناختی 

د که از غم و نماینگسترده و پیچیده تعریف می

اندوه آرزوی بازگشت به خانه و درماندگی 

. گیردمیبرآمده از اندیشیدن به خانه، سرچشمه 

(Archer, et al., 1998: 207) 

مفهوم غم غربت رش و تنوّع کاربرد با گست

روانشناسی، این مفهوم به علوم دیگر نظیر در علم 

شناسی، ادبیات، موسیقی و سینما نیز وارد جامعه

ادبیات، در قالب دو  ۀاست. نوستالژی در حوزه شد

بخش تجربیات مستقیم فردی و تجربیات 

شود. غیرمستقیم فردی، بررسی و تحلیل می

هایی را تجربیات مستقیم فردی، آن دسته از تجربه

شود که برای خود شخص رخ داده و شامل می

خصوصی و شخصی دارد و منظور از  ۀجنب

هایی ن دسته از تجربهتجربیات غیرمستقیم فردی، آ

است که در جامعه و گروه و خانواده، به صورت 

افتد که به شکل فرهنگ جمعی و گروهی اتفاق می

 Holak, et). شوددر نهاد اعضای جمع نهادینه می

al., 2008: 172- 173)  نوستالژی که هم به صورت

 لزوماً به معنی کند،فردی و هم جمعی بروز می

گذشته نیست؛  سیستم بهتمایل برای بازگشت 

و کوششی به منظور پر  تالش توان آن رامی بلکه

گذشته،  عصر عناصر مثبت جهان امروز، با کردن

 (Reksc, 2015:107, 108). دانست

های نوستالژی جمعی و هریک از گونه 

شوند. آنی و مستمر تقسیم می ۀفردی، به دو دست

 ۀمنظور از نوستالژی فردی آنی، گرایش آفرینند

اثر به ترسیم لحظه یا لحظاتی از گذشته در اثر 

 ۀنوستالژی فردی مستمر دربردارند خویش است.

ست. شاعر یا تمامی اثر شاعر یا نویسنده ا

ر از این نوع نوستالژی]است[، ای که متأثنویسنده

در سراسر اثر خویش، تمام و کمال به گذشته 

  (7459-2/7456: 7416)انوشه، .  پردازد...می

سرت بر گذشته، تنها در شرایط بد ح

-کند، بلکه در هر لحظهزندگی و جامعه بروز نمی

و یا مستمر، اشتیاق « آنی»به شکل  ای نیز

ی فضای ۀ پرشکوه و یا حتبازگشت به گذشت

تواند وجود فرد را انگیز زندگی پیشین، میخاطره

سرشار از اندوه غربت نماید. اوضای نابسامان، 

ت بروز ملی اثربخش، در شدۀ عاتنها به منزل

 احساسات دخیل است.

در  آغازین بروز غم فراق در نهاد آدمی، ۀزمین 

داستان دوری از بهشت نمودی آشکار یافته است. 

های دیگر، بشر را تا این غم هجر و غم جدایی
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بدانجا کشانده است که او همواره، در شرایط دشوار 

شت دوری از وضعیت مطلوب و آرمانی، میل بازگ

ای سرشار از خوشبختی به گذشته و یا آرزوی آینده

رو، را در وجود خویش احساس نماید و هم از این

بخشی به درون پرآشوب خویش، به برای آرامش

 نوستالژیکی دست یازد. ۀمایخلق آثاری با درون

بدین ترتیب باید به یاد آورد که  (34: 7419)داد، 

های پیشین، اطرهپدید آوردن آثار ادبی با یادکرد خ

بخش روح ناآرام بشر در طول تاریخ همواره آرامش

توان یافت که در آن بوده است و کمتر اثری را می

 از غم غربت سخنی نرفته باشد.

های روانی یکی از جنبههمچون نوستالژی  

انسان، جایگاهی در ژرفای وجود آدمی دارد و 

 هر از چند گاهی، ناخودآگاه و یا خودآگاه، در

شود. غم غربت، یعنی شاعر یا نویسنده متجلّی می

همان احساس طبیعی و غریزی مشترک در میان 

ت ها، از دیدگاه روانی، زمانی تقویتمامی انسان

گیرد. خویش فاصله می ۀشود که فرد از گذشتمی

در این حالت، فرد در ذهن خود به گذشته 

گردد و با مرور و یادکرد آن، دچار غم و بازمی

دوهی ویژه و خاص، توأم با نوعی حالت ان

 (77: 7485)شریفیان، گردد. سکرآور می

 شیرین و تلخ حسرت یک عنوان نوستالژی»  

 گذشته از خدماتِ یا و محصول تجربه، یک برای

غم غربت خلق و خویی است  .است شده تعریف

، یءتواند با یک شکه می ،نهفته در ذات انسان

نگیخته شود و احساس صحنه، بو و یا موسیقی برا

دلتنگی تلخ و شیرینی از گذشته را در نهاد آدمی 

  (baker and kennedy, 1994: 169)..«گرداندزنده 

نویسندگان این جستار، نوستالژی و غم  

های غربت را دلتنگی حاصل  از یادآوری گذشته

دانند که در هر فردی به شکل تلخ و شیرین می

که افزون بر  کندمی وزخودآگاه و یا ناخودآگاه بر

 ۀمیل گریز به گذشته، با آرمان و آرزو نیز، به مثاب

تدابیری برای گریز از دلتنگی شرایط موجود و 

 سفر به آینده، ارتباطی تنگاتنگ دارد.

 

 مصادیق نوستالژی

نویسندگان ضمن عنایت به کاربرد مصادیق 

نوستالژی در شعر شفیعی کدکنی، غم غربت را 

 نمایند:بندی میای ذیل تقسیمهدر قالب بخش

 ؛اسطوره .3 ؛هبوط از بهشت .4 ؛کودکی .2 ؛وطن .7

دوری از  .6 ؛غم از دست دادن یاران و عزیزان .9

-مرگ .8 ؛جوانی و غم و درد پیری .1 ؛معشوق

 شهر.آرمان .5 و اندیشی

بندی عناصر نوستالژی پیشاپیش در تقسیم 

-رکائیسم، کهنهگرایی )آباید به یاد آورد که باستان

آن است که در شعر یا نثر  ،گرایی(گرایی یا کهن

کاربرد قدیمی آنها  ۀهای کهنه یا شیواز واژه

این در حالی  (7750: 7481)شریفی،  .استفاده شود

نظران ادبی، است که در نگرش شماری از صاحب

 )عالی،ای است از نوستالژی جلوه گرایی نیزباستان

-که گاه با قیدی همراه میای ؛ جلوه(791: 7418

گرایی در صورتی به ساختن فضای کهنه .شود

ای دلتنگ انجامد که در زمینهنوستالژیکی می

بنشیند؛ به عبارت دیگر تمایل به کاربرد الفاظ 

مند نویسنده و شاعر کهن، اگر با لحن حسرت

همراه نباشد، تنها متـن را از نـظر سبکی قابل 
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غم غربت را در  هایکند و ویژگیه میتوج

 (27: 7486)کالهچیان،  .سازدنوشته منعکس نمی

غم غربت  ۀگرایی زیرمجموعاگر کهن ،بنابراین

حسرت بر گذشته بسیار وسیع  ۀبه شمار آید، دامن

نویسی، اشاره گردد و هر چیزی، اعم از خاطرهمی

های کهن، استفاده از شعرهای شاعران به داستان

الژی قرار خواهند نوست ۀگذشته و... در زمر

گرفت. با این تفاسیر نبایستی آرکاییسم و دیگر 

مفاهیمی را که بدون اندوه و حسرت، تنها بر 

گذشته اشاره دارند، نمودی از نوستالژی به 

 حساب بیاوریم.

 

 )نوستالژی( وطن غم غربت

پیش از آنکه به نوستالژی وطن بپردازیم، باید به 

بت در ارتباط یاد آوریم که تمام مصادیق غم غر

-با هم قرار دارند و گاهی هم به طور دقیق نمی

توان آنها را از هم جدا کرد. برای نمونه بسیاری 

از خاطرات کودکی فرد ممکن است که در شهر 

و یا زادگاهش به وقوع پیوسته باشد و این بدان 

معناست که غم دوری از وطن و دوران کودکی، 

مّدرضا شفیعی آزارند. محهر دو دل انسان را می

کدکنی، م.سرشک، با شگردی هنرمندانه در شعر 

و « کودکی»، از دو مفهوم نوستالژیکی «گمشده»

، با نیّت برجسته کردن حس حسرت «وطن»

 خویش، بهره برده است:

 ستست گم شدهطفلی به نام شادی، دیری

 های روشن برّاقبا چشم

 با گیسویی بلند، به باالی آرزو

 ارد،هرکس ازو نشانی د

 ما را کند خبر

 این هم نشان ما:

 فارسیک سو، خلیج

 سوی دگر، خزر

 (76ب: 7488)شفیعی کدکنی، 

 های غم غربت، بیفهدر میان تمامی مؤل 

گاه و حتی مکانی تردید غم دوری از وطن و زاد

ایم، از که چند صباحی را در آن گذرانده

د؛ شوآشکارترین مصادیق نوستالژی محسوب می

رت بازگشت به آن دوران، به عنوان چراکه حس

حالتی روانی، با ایجاد حسّ و حال غربت، مدام 

کند. در خودآگاه و ناخودآگاه آدمی بروز می

ت غم غربت وطن تا آنجاست که برخی اهمی

 و دلتنگی از دوری از میهن»نوستالژی را انحصاراً 

دیان، )زمر اند.معنی نموده« درد دوری از وطن

7483 :293) 

توان با شی از نوستالژی وطن را میبخ 

جمعی پیوند داد. این حسّ مشترک با  ۀخاطر

گردد و اندوهش هبوط انسان از بهشت آغاز می

های زندگی بشر به صورت در تمامی دوران

د. بخش دهمی آزارمستمر و یا آنی وجود او را 

دیگر غم غربت وطن که به صورت جمعی در 

زندگی بشر  ۀشیو نهاد انسان ریشه دوانده، به

 گردد.نخستین در مقایسه با بشر امروزی برمی
 
 غم غربت از وطن در بشر نخستین و انسان امروزی .4

نوستالژی دوری از وطن، در جوامع کوچک 

هایی چون کهن، به سبب وجود ویژگی

گرایی و عدم میل به مهاجرت، نژادپرستی، قومیّت

سان کهن . انتواند به طور برجسته نمود یابدنمی

زندگی،  در تمامی افکارش، حتی در مورد محل
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یلی کوچک خود، ا ۀپرست بوده و در جامعثبات

توانست از نمود. او تا میت میاز سخن پیران تبعی

ا پس از جست، امش دوری نمیوطن مألوف خوی

با تکامل اجتماعی و به « بسته ۀجامع»فروریزی 

 ، انسان از سکون و«ۀ بازجامع»وجود آمدن 

ت رو برتافت و با کسب استقالل و محدودی

خودباوری فردی، آزادانه و با جسارت و نگاهی 

 .نو، به سیر و تماشای جهان هستی پرداخت

 (91: 7491پور، )آریان

دهد، نسبت می« من»را به « بودن»انسان نو،  

« بودن»را در « من»حال آن که انسان کالسیک، 

از دوری و کرد. انسان پویای مدرن مستهلک می

کشد و هراسد و به هر مکانی سرک میغربت نمی

شود. در مقابل، عالم با مردمان ناآشنا دمساز می

جغرافیایی انسان قدیم، منحصر به یک اقلیم 

ها آگاهی خاص بوده و نسبت به دیگر سرزمین

 (95: 7491پور، )آریان .نداشته است

 

 نوستالژی وطن در اشعار شفیعی کدکنی

-سبت به میهن خویش دلبستگی ویژههر فردی ن

یابد که فرد ای دارد. این عالقه، زمانی فزونی می

افتاده باشد و یا  به سبب مهاجرت، از موطن دور

شرایط کشور، نامساعد شده باشد. چنین فردی که 

یک  ۀبسا به اندازاز زادگاهش دور افتاده، چه

احساس غربت نماید. در و حتی بیشتر مهاجر 

نی که شهرها در تکنولوژی غرق روزگار کنو

ری ها بر انسان امگردیده و حکمفرمایی ماشین

تولد شخص  عادی قلمداد شده است، اگر محل

روستا باشد، طبیعتاً شوق بازگشت به طبیعت ده،  

به منظور تلطیف روح و تازه کردن نفس، یک 

گذارد. به همین لحظه او را به خود وانمی

محل تولّد شاعر،  مناسبت، در نخستین گام، از

، واقع در شهرستان تربت «کدکن»روستای 

و یا طبق تقسیمات جغرافیایی گذشته  -حیدریه

رانیم تا غم سخن می -واقع در شهرستان نیشابور

دوری از دهکده و زادگاه را در شعر شاعری 

 برجسته بررسی کنیم.

 

 غم غربت از زادگاه. 4

با بیانی یعی کدکنی در بین شاعران نوپرداز ما، شف

، به روستای خود ا شکوهمندانهوار، امحسرت

ورزد و در سفر خیال، رؤیا و آرزو، به عشق می

گردد تا بغ  و اندوه غربت خویش آنجا بازمی

 های زادگاه بگشاید:را در دامن صخره

 دشت سبزای روستای خفته بر این پهن

 ای از گزند شهر پلیدان پناه من.

 و شکوه. طراوت و شادابی ۀای جلو

 هان ای بهشت خاطر. ای زادگاه من.

 باز آمدم به سوی تو، زان دور دورها،

 شکفد خسته و ملول....زانجا که صبح می

 اندوه خویش را، ۀباز آمدم که قص

 .های دامن تو بازگو کنمبا صخره

 (56-51آ: 7488)شفیعی کدکنی، 

ده در غوغای شهری پر از زاسرشکِ روستایی 

ان است. او گوش بر این وسوسه پریش هاوسوسه

گریزد. با وجود زندگی در بندد و از شهر نمیمی

-شهر، روستا را مظهر پاکی، سادگی و درستی می

ای گذرا داند و هر جا که غربت شهر او را به گونه
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آزارد، تصویری از پاکی روستا را در ذهن می

بینیم که فرار و کند. در سخن او نمیتجسّم می

وستا را به شهریان اعالم کند. پیام شاعر گریز به ر

این است که در شهر یا روستا، چه وابسته به اقشار 

مرفّه و چه وابسته به اقشار فرودست، روستایی 

)کیانوش،  .طبیعت باش ۀباش و این یعنی آنکه زاد

هراسد؛ زیرا با این حال، او از سفر نمی (71: 7494

ربت و که همانند دیگر شهروندان معاصر از غ

ای ندارد و تنها، کشف دنیای جدید واهمه

ها از پاکی و نگران دوری انساناندوهگین و دل

این از آن روست و  یکدلی ساکنان طبیعت است

انسان و طبیعت در روستا از هم  ۀکه پیوند در میان

شود. در گسلد و به فراموشی سپرده نمینمی

هی شهرهای صنعتی، شاعر این رابطه را رو به تبا

بیند، اندوه بازگشت به روستا و دامان طبیعت می

گیرد و چنین است که سرتاسر وجودش را دربرمی

خود با عناصر  ۀاو برای زنده نگه داشتن رابط

گوید. گویی انس سخن می« زبان برگ»هستی، از 

های کودکی و جوانی با طبیعت که یادگار سال

ا که کشاند، تا بدانجاوست، او را به سوی خود می

 گردد:زبان و یگانه میشاعر با باران هم

شب، رودخانه، با کلماتی که گاه گاه، آموخت از 

 ها،ابر و درّه ۀمکالم

 آهنگ روستایی و سیّال آب را...

 کاینک به حیرتم؛

 پر شور جذبه را، ۀکاین شعر عاشقان

 باران سروده است،

 ام؟...یا، من سروده

 ام که بودم،من آن نی

 دیگرماین لحظه 

 سرایم دریا و صبح رادر خویش می

 سخن نرمسار تو... ۀتا رودخان

 (763-769و  766آ: 7488)شفیعی کدکنی، 

پناه بردن شفیعی کدکنی به عناصر طبیعت و  

غم و اندوه او برای دوری از روستا، در مقابل 

او با  .زندگی شهرنشینی، قشری و سطحی نیست

دل طبیعت خویش را در  ۀشداین رویکرد من گم

گونه او بدین .رسدجوید و با آن به وحدت میمی

حسّ غربت خویش را که در حقیقت غربت از 

این همدلی و  .بخشدخود است، التیام می

گشای بند انسان معاصری همزبانی با طبیعت، گره

است که بیگانه از خود، در بند تکنولوژی گرفتار 

 است تا به یاری همسانی با عناصر هستی، غم

غربت جمعی خویش را که به صورت مستمر 

درون او را از شور و نشاط تهی ساخته و از 

 وجود خود دور گردانده، محو گرداند.

و عبور از « زبان برگ»سخن راندن از  

، شاعر را با زبانی ساده، «های نیشابورباغکوچه»

آهنگی تند و تعابیر آشنا، روان، نمادین و با ضرب

رساند و به درکی باران می به مثل درخت در شب

ای از بخش عمده سازد.تازه از هستی نائل می

گرایی یا تر  به طبیعتذهنیّت م.سرشک در این دف

ای شود به گونهستایی او مربوط میی طبیعتحت

اش در شدهجوی من گموکه شاعر در جست

-طبیعت است و پناه و توان خود را در آن می

 (65: 7487)عابدی،  :جوید

 با من بگو چراغ حروفت را

 تو از کدام صاعقه روشن کردی؟
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 بردی مرا بدان سوی ملکوت زمین

 وین زادن دوباره

 بهاری بود

 امروز

 کنماحساس می

 های شعرم راکه واژه

 های سحرگاهی،از روی سبزه

 امبرداشته

 (432آ: 7488)شفیعی کدکنی، 

سخنی طبیعت با رازی و همتردید این همبی 

است العملی طبیعی شاعر با طبیعت، عکس شاعر و

ای که در مقابل زندگی شهری که از جانب سراینده

دوران کودکی خود را در روستا گذرانده، بروز کرده 

وی این واکنش را از زبان طفل روستایی بیان  است.

کند، تا به یاری بار نوستالژیکی لحظات کودکی می

انتظار و  توأم با طبیعت روستا، هر چه بیشتر حس

 بازگشت را در خواننده القا نماید: 

 گرفته بهاری.چه دل

 ها همه آهن،پرنده

 نسیم:

 غباریموج

 به گوش منتظر طفل روستا نرسید

 )میان جنگل آتش(

 سرود سیره و ساری

 شهر ۀغروب خست

 های پیوسته با نخ تاریک،بنفشه

 به روی سنگ مزاری

 (226آ: 7488)شفیعی کدکنی، 

انداز شدن سکوت در دشت طنین ۀدر نتیج 

بار حسّ بیکران شهر جدا از طبیعت، حسرت

بازگشت به روستا و طبیعت آن، در وجود مسافر 

 کشد:پا، شعله میآزرده

 زده در بستر سکوتاین شهر سرد یخ

 پای. نیستجای تو، ای مسافر آزرده

 بند است و وحشت است و درین دشت بیکران

 نیست...خموش غمی دیرپای  ۀجز سای

 آنجا برو که جنبش موج نسیم و آب

 جان را پر از شمیم گل آرزو کند

 (53، 59آ: 7488)شفیعی کدکنی، 

و بدین گونه است که در شعر سرشک،  

انسان و طبیعت از هم جدا نیستند. صفاتشان 

طبیعت بر قامت انسان و  ۀاست. جام هممانند 

 زیبد. گاه انسانانسان بر پیکر طبیعت می ۀجام

ای باران است و طبیعت و آفتاب و گاه به گونه

وارون... . سرشک از این آمیختگی قصد تشبیه و 

استعاره ندارد؛ قصد او آشتی انسان و طبیعت 

خواهد است و از این آشتی بازگشت انسان را می

-زیست، بر خاک میبه زمانی که از خاک می

زیست. بازگشت به زمانی که زیست، با خاک می

)کیانوش،  . دی و فریب نیاز او نبود...سوداگر

7494 :717) 

 از آنجا که شفیعی کدکنی شاعری اجتماعی 

، غم غربت از طبیعت در اشعار او نمودی از است

-نوستالژی جمعی در انسان معاصر، به شمار می

آید. در این حالت طبیعت برای شفیعی کدکنی 

پردازد حالت تمثیل دارد. او به وصف طبیعت نمی

خواهد مانند شاعران گذشته، تجسّمی از نمیو 

های طبیعت ارائه دهد. طبیعت را با انسان زیبایی

حالتی سمبلیک ارائه  آمیزد و ]بدین ترتیب[درمی

 (725: 7498کوب، )زرّین .دهدمی
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 غم غربت نیشابور و خراسان .2

پس از کدکن و طبیعت روستا، باید به شهری که 

 ای برای صداهاآیینه هاینامش بارها در مجموعه

شده است،  تکرار دوم آهوی کوهی ۀهزارو 

نیشابور که به  ۀر از کلمۀ مکربپردازیم. استفاد

مراتب از بسامد تکرار کلمات مربوط به 

شفیعی را  ۀ خاصزادگاهش هم بیشتر است، عالق

الجورد افق »دهد: به شهر خیّام و عطّار نشان می

/ در (20 :7489)شفیعی کدکنی، صبح نشابور 

/ زن (32)همان: نشابورم و جویای نشابور هنوز 

/ در توس، در نشابور، (19)همان: گرد نشابوری 

چاک / رندان سینه(718آ: 7488، همان)در ری 

/ دیوارهای پست نشابور (211)همان: نشابور 

)همان: نیشابور  ۀ/ از شهربند کهن(218)همان: 

: 7489، همان)وار نیشابور / صبح سیماب(283

 / طرح صد صبح نشابور است و روشن(716

ای سوگوار صبح نشابور / (63: 7453، همان)

/ آفتاب صبح (232ب: 7488، همان)گون سرمه

تر و از همه مهم« / و...(421آ: 7488، همان)نشابور 

 . های نیشابورباغدر کوچهنام دفتر شعر 

 -« صبح نشابور»ها ترکیب در میان این نمونه 

قابل تأمّل  –بار نیز تکرار شده است که چهار 

کوشد با این ترکیب، یادآور است. شاعر می

باره طراوت و شادابی باشد و آنگاه، به یک

ی گیر کند و با پدیدآوردن تضادمخاطب را غافل

آشکار، در پایان به غروب کبود برسد تا حسّ 

حسرت مخاطب را بر شکوه صبح نیشابور، در 

 برانگیزاند:رویش،  های پیشتیرگی

 ره پر از رهایی بودهمه

 نهایی بود ۀلحظه، آن لحظ

 صبح ترکیب خاک و خوشه و نور

 وار نیشابورصبح سیماب

 اش این غروب شنگرفیدر پی ...

  (716: 7489)شفیعی کدکنی، 

افکند این همه تکرار، انسان را به گمان می 

زیسته راز در نیشابور میکه شاعر روزگاری د

ی هرگز در نیشابور اقامت نداشته و ا واست، ام

 بنابر سخن خودش، شاید تنها یک شب در این

د شده و شهر مانده است. او در کدکن متول

اش را به صورت مشترک در مشهد و کودکی

؛ بدین (60: 7488)فیضی، زادگاهش گذرانده است 

ترتیب دلیل یادکرد و توجه به نیشابور را باید به 

نسبت داد؛ خاطره جمعی جمعی ایرانیان  ۀخاطر

که نیشابور را شهری به یادماندنی و آبشخور 

داند؛ در دیدگاهی دیگر، حوادث گوناگون می

های همتا که در دورهنیشابور شهری است بی

پیشین، مرکز علم و فرهنگ بوده است. در این 

کند، نمایش غم غربت بین آنچه خودنمایی می

راستی جمعی در کنار غم غربت فردی است. به

که ادای رسالت اجتماعی به همراه بیان 

احساسات فردی، شأن هنری هنرمند متعهّد را 

 برد.باالتر می

فرهنگی  -اساس اندیشیدن به شهر تاریخی 

های باغدر کوچهنیشابور، تقریباً با سرودن 
-، به شعرهای شفیعی کدکنی راه پیدا می نیشابور

تماعی و تواند نماد زندگی اجکند. شهری که می

ی متمادی هاحیات فرهنگی ایران در طول سده

و « دیوارهای پست نیشابور» ۀآید. زمزم به شمار
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آ: 7488)شفیعی کدکنی، « نیشابور ۀشهربند کهن»

ای از زندگی ایرانیان در ، نیز نشانه(218 و 283

 (62: 7487)عابدی،  .های بسیار قدیم استدوره

نگ و تاریخ شفیعی با حسرت به گرانمایگی فره

پارسیان، اوج حسّ نوستالژیکی خویش را که 

آفرین است، در افتخار ۀخواهان بازگشت به گذشت

سازد. او شده برای نیشابور، نمایان میشعر سروده

هایی بدون انتظار پاسخ، رنجش با پرسیدن پرسش

شهر و  ۀبه هدر رفت ۀو مالل خود را از گذشت

ی از سازد. این شعر یککشورش، عیان می

ترین مفاهیم غم غربت در اشعار شفیعی برجسته

 آید.کدکنی به شمار می

 شهر خاموش من. آن روح بهارانت کو؟

 شور و شیدایی انبوه هزارانت کو؟ 

 خزد در رگ هر برگ تو خوناب خزانمی

 نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو؟ 

 (256آ: 7488 )شفیعی کدکنی،

جز  پرافتخار، ۀامّا چه سود؟ از گذشت 

 حسرت، چیزی بر جای نمانده است: 

 پرسم از خویش و

 -نه با خویش -

 درین لحظه: کجاست

 جام، که در ظلمت اعصار و قرون،جای آن

 اش از دور دهد نور هنوز؟پرتو باده

 در نشابورم و جویای نشابور هنوز

 (34: 7489)شفیعی کدکنی، 

-ذهن شاعر چندان درگیر شهر رندان سینه 

ها، شهر، خود ر بسیاری از سرودهچاک است که د

شود و منظور از شهر، کشور ایران کشور می

 ۀاست. بر این مبنا، درست در مقابل تکرار واژ

رو بهرو« تاتار»تیره و تار  ۀنیشابور، ما با تکرار واژ

)شفیعی تاتار مرا  ۀبه یاد آورد از فتن»هستیم: 

تاتار  ۀبار جرگ/ شد سوخته(20: 7489کدکنی، 

ای مرکّب ظلمت با / با قطره(15: 7489مان، )ه

/ از غارت خیل تاتارشان (88)همان: تتار  ۀلهج

/ در (210آ: 7488)شفیعی کدکنی،  برحذر داشت

/ طفالن ما به (218)همان: بامداد رجعت تاتار 

/ (215)همان: آموزند تاتاری تاریخ... می ۀلهج

اتار ت ۀ/ زیر سرنیز(283)همان: تاتار  ۀقبیل ۀسرکرد

/ (349)همان: / شب غارت تتاران (251)همان: 

 / و... .(349)همان: سپه تتار بشکن 

 ۀاقوام بیگان ۀشوم تتار، برای هم ۀپس واژ 

-تاریخ ایران تا حال مصداق می کل متجاوزگر، در

دوم آهوی  ۀهزار» یابد. به همین دلیل شاعر در شعر

. گردد، دلتنگ صبح نیشابور، صبح ایران، می«کوهی

های شب تاریک هجوم صبحی که از پس تاریکی

 کند: تجاوزگران، آسمان ایران را روشن می

 برد این نقش به دیوار مرا؟تا کجا می

 ست...الجورد افق صبح نشابور و هری

 که در این کاشی کوچک متراکم شده است...

 آن بام سفال گندم روییده بر ۀبوت

 زده استآن خرمن آتش ۀبادآورد

 تاتار مرا ۀیاد آورد از فتنکه به 

 (20،75،78: 7489)شفیعی کدکنی، 

 روشن ۀچشمکتاب  غالمحسین یوسفی در

ای نکته« دوم آهوی کوهی ۀهزار»در مورد شعر 

 نویسد: نو می

تصویرهایی بوده  ۀسرودن این شعر، مشاهد ۀانگیز

کتابی که چند سال پیش، از بقایای تاریخی و  در
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ءالنّهر و آسیای مرکزی معماری اسالمی در ماورا

...، چاپ و منتشر شده بود. شخص اگر بینش 

تاریخی احساس همبستگی با سرنوشت ملّت 

گونه خویش در طیّ اعصار داشته باشد، این

 ۀبسا در پهناحوال را احساس تواند کرد. چه

اندیشه و وجدان، زندگی معاصرانش را استمرار 

ابد حیات اسالف و ملّت خویش در طول قرون بی

را پیوسته با جهان انسانیّت در  و از آن فراتر آن

  (115: 7415)یوسفی،  .درازنای زمان ببیند

همین درک باالی شفیعی از اسالف خویش،  

اصول انسانی و پیوند با نوستالژی جمعی ایرانیان 

است که او را به صدای جامعه )وجدان جمعی 

ر کند؛ نه تنها در گذشته که دجامعه( تبدیل می

روزگار معاصر و در تقابل با آن بخش از تفکر 

 کش است:غرب که بهره

 های افریقا را،ها و بوتهمکد طراوت گلاو می

 های آسیا را،مکد تمام شهد گلاو می

 زنبور انگبین، ۀشهری که مثل الن

 تا آسمان کشیده

 و شهد آن: دالر

 ( 361آ: 7488)شفیعی کدکنی، 

-مانی نمود میدرد و حسرت جانکاه شاعر ز 

ای حاوی سرشارترین یابد که وی در دلنوشته

احساسات نوستالژیکی، هنگام زیستن در ایران، با 

درک مهاجرت و دوری از وطن، غمگینانه آرزو 

 ۀهای بنفشکند که وطنش را بتواند همانند گلمی

خواهد ساده و یکرنگ دیارش، به هرجا که می

 تمثیلی»ی ا، سروده«هاکوچ بنفشه»ببرد. شعر 

 –است برای تجسّم بخشیدن به یک مفهوم عقلی

های ها، همراه با جعبهعاطفی. روایت کوچ بنفشه

« کوچک چوبیشان، تمثیلی است از یک آرزو

 :(88: 7481پور، )علی

 ای کاش...

 ای کاش آدمی وطنش را

 هامثل بنفشه

 های خاک()در جعبه

 توانست،یک روز می

 خواست همراه خویش ببرد هرکجا که

 در روشنای باران،

 در آفتاب پاک

 (765آ: 7488)شفیعی کدکنی، 

این بنفشه، البته از همان نوع بنفشه خودروی  

های فرنگی ایرانی است که با انواع بنفشه

رنگارنگ موجود در سطح شهر، تفاوت دارد؛ 

بهین »خودروی کوه و دشت ایران؛ همان  ۀبنفش

بیان « هابنفشه اندوه» ۀکه در سرود« ایرانی ۀبنفش

 :است شده

 جویبارها ۀاسفند و فروردین، لب

 تا روزگار کودکی من

 وحشی... ۀپر بود از بنفش

 این روزها بهار و بنفشه

 معنای دیگری به من آرد...

 ایرانی کبود ۀیاد آن بهین بنفش

 حسن فرنگ آمد و آن رنگ را ربود

 تا چند سال دیگر

 دردا و حسرتا.

 .خود بود یا نبود کس را به یاد نیست که

 (44ب: 7488)شفیعی کدکنی، 

کوچ »یادشده،  ۀهنگام قیاس بین دو سرود 

،تفاوت نگرش نسبت «هااندوه بنفشه»و « هابنفشه

کوچ »گردد: ذهنیت شاعر آشکار می به وطن در
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آرزویی است که از پس یک تردید، جان « هابنفشه

و دل شاعر را تسخیر کرده است؛ ریشه در خاک 

داشتن یا کوچ کردن و رفتن به سوی باران و خود 

این دو راه، راه سومی را  ۀآفتاب. شاعر در میان

 .را در این تمثیل تجسّم بخشیده است جسته و آن

شعر  در مقابل،. همراه بردن وطن خویش و رفتن

، 7488به سال  بخارا که در مجلۀ« هااندوه بنفشه»

-، سوگسروده شده« هاکوچ بنفشه»ها پس از سال

 .است سرودی بر نابودی و رو به تباهی رفتن وطن

اندوه  ۀسرود ۀمایگونه که در درونهمان 

ها آشکار است، انسان امروزی برخالف بنفشه

هلک ـدن مستـن، بودن را در مانـبشر نخستی

بیند و او بودن را در حرکت و سفر می .سازدنمی

هراسد. غربت حقیقی او، از از غم غربت نمی

 ست.ا دیگری جنس

 

 غم غربت از ایران .9

گونه که بیان گردید، آمیختگی نیشابور و همان

های شعر شفیعی کدکنی کشور ایران در مجموعه

توان آنها را از هم تا بدانجاست که با دشواری می

جدا کرد. این در حالی است که شاعر هرچند از 

لحاظ بسامد واژگانی، به نیشابور بیشتر نظر 

 ۀا نگاهش به ایران و نیشابور، به منزلدوخته، امّ

قسمتی از آن، معموالً اقلیمی و مکانی نیست؛ 

ست به عمق فرهنگ و تاریخ ایران و در ا نگاهی

میان شاعران نوپرداز که به فرهنگ ایرانی 

-اند، وی این موضوع را به شکل وسیعپرداخته

 ۀهزار»جوید و به شعر می تری در شعر خود پی

: 7489)شفیعی کدکنی،  .رسدمی «وهیدوم آهوی ک

-ت ناامیدانه بعد از تجربهاو که در موقعی (20-75

مشروطه  ۀدرپی اجتماعی معاصر از دورهای پی

ای تا روزگار خویش است، تاریخ را سطل تجربه

داند که گاه با سختی به سوی تلخ و تیره می

چاه ظلمت  پیماید، ولی باز درروشنایی ره می

 : افتدمی فرو

 ای تلخ و تیره است:تاریخ سطل تجربه

 تا آسمان روشنی روز آمدن

 پیمودن آن مسافت دشوار، با امید،

 وانگه دوباره در دل ظلمت رها شدن

 ( 41: 7489)شفیعی کدکنی، 

نیز تأکید همین موضوع « قهرمانبی ۀحماس» 

است که نگاه تاریخی شفیعی کدکنی را برای ما 

این  (61: 7489کنی، )شفیعی کد سازد.روشن می

بر دو اصل حسرت و حیرت است؛ حسرت »نگاه 

ای درخشان، که هبا و هدر شده و افتخار بر گذشته

محکمی  ۀبه میراث فرهنگی جاودان که پشتوان

 (268: 7415دوست، )بشر .«برای ایرانیان است

با حیرت و افتخاری که در دل شفیعی کدکنی 

مهدی  أثیرت تحت شبخوانیزند در دفتر موج می

اخوان ثالث، گرایش شدیدی به ایران باستان پیدا 

کند. وی ضمن بیان غافل ماندن از اسالم می

نسبت به ایران باستان، نظرش را نسبت به 

 دارد: های این دفتر چنین اعالم میسروده

و  -اندهچیزهایی که برای من چندان مقدّس نبود» 

چقدر  –است های قبل از اسالم ایران بوده آن جنبه

اوضاع و احوال ... ]معاشرت با اخوان[،  تأثیرتحت 

آن  ام، شاید هم دراز خودشیفتگی نشان داده

لحظات واقعاً چنان حاالتی در من بوده است، امّا در 
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ش و با فرهنگ ااین لحظه، ایران، در جانب اسالمی

-القضات و حلّاج و سهروردیش با عینااسالمی

است از ایران هوخشتره و  ترش... بسیار مقدّسا

زد و در کوروش کبیر و مردی که بر دریا تازیانه می

آن جانب هم، آن قسمتی را دوست دارم که در 

اسالمی حیات خود را استمرار داده، مثل  ۀدور

 (77-72: 7467)شفیعی کدکنی،  .سیاووش و رستم

در نتیجه برای ما واضح است که وطن برای  

ندارد، بلکه در ذهنش وطن او مفهومی فقط ایرانی 

گر شده است. ضمن این اسالمی جلوه -ایرانی

 _شاعر به وطن ایرانی  ۀسمت و سوی اندیش

های عرفانی اسالمی و با وجود اینکه اندیشه

شفیعی کدکنی ریشه در تعالیم اسالمی ایرانیان 

های اسالمی دارد؛ امّا کاربرد اسامی شخصیّت

ای و اسطورههای ادبی و نسبت به شخصیّت

نژادان، بسیار اندک است، تا آنجا که تاریخی پارسی

 : است بار به نام حضرت علی اشاره داشتهفقط یک

  آن قامت رویان و روان ازلی را

 سقراط و علی را ۀآن آرزوی زند

 ... -ها که فشاندند به راهشبا آن همه خون -

 ( 403: 7489)شفیعی کدکنی،  

وطن اسالمی، به شاید این نوع دوری از  

اش کار نبردن نام اشخاص اسالمی، ریشهبه سبب

توجّهی مردم به فرهنگ اسالف، به کنار بی در

های مذهبی برگردد که در عصر او به نام دروغ

مذهب رواج یافته و سبب رویگردانی مردم و 

 مذهبی شده است: ۀوی، از تفکّرهای متعصّبان

 در عصر ز مهریری ظلمت،

 نسترن، آنجا،عصری که شاخ 

 ستاجازه برشکفد، طرح توطئهگر بی

 های مقدّسعصر دروغ

 عصری که مرغ صاعقه را نیز

 درایانداروغه و دروغ

 خواهندمی

 در قاب و قفس

 (779: 7489)شفیعی کدکنی، 

ای چنین، به عمق شفیعی کدکنی با ریشه 

-هزاران سال در سرزمینش، راهی دیار غربت می

جز ه بوی جوی مولیان را، بشود. وی تمام اشعار 

تا  7519ۀ تابستان ، در فاصل«هویّت جاری»شعر 

و در طول دو سال اقامت خود در  7551تابستان 

ی شهر پرینستون آمریکا سروده است و تکامل

را به شعر درآمیخته با حسی نیرومند از نوستالژی 

، 237: 7415دوست، )بشر .داردسمبلیک عرضه می

ن مجموعه در قیاس با دفاتر رو، ایاز این (225

، بیشتر غم غربت فردی شبخوانیو  زمزمهپیشین، 

 دهد. شاعر را نشان می« من»و 

شفیعی با سپری کردن زندگی در دیار  

سراید و می یمگان ۀآوارغربت، شعری با عنوان 

آ: 7488)شفیعی کدکنی،  .گویداز غربتی ملول می

سرو، خپیوند دیگر شفیعی کدکنی با ناصر (453

افزون بر غم غربت، تعهّد اجتماعی و رسالت 

انسانی شاعر است که صمیمانه برای انسانیّت در 

زند. با این تفاوت که دل هر دو موج می

 -های فلسفیناصرخسرو به خاطر دفاع از آرمان

ا م. آمده، امندان غم غربت به بند دراجتماعی در ز

اجتماعی و رویاروی،  ،سرشک به صورت عینی

 (221: 7415)بشردوست،  .نگردرویدادها می به
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 وقتی وطن در صدایت

 شدچون صبح گسترده می

 و آن روشناخون خورشید

 پاشیده بر رهگذرها

 این چیست، این چیست، این چیست؟

 ؟ستاین ظلمت و خون که جاری

 ( 746: 7489)شفیعی کدکنی، 

 ۀاز دیدگاه شاعر، مرزهای ظاهری که بر صفح 

خاردارهایی که سعی بر نقشه، نقش بسته و یا سیم

معنا ها از یکدیگر دارند، پوچ و بیجداکردن انسان

-هستند. او مرز انسانیت و ایرانشهر را فراتر از خط

کند تا غم های خاردار، ترسیم میهای مرزی و سیم

غربت مکانی را در برابر اندوه و حسرت غم 

 گیرد.اجتماعی انسان معاصر، به سخره 

 های روی نقشه به دیوار؟خط

 و آن سیم خاردار؟

 نه هرگز. -

 معنای من کجاست، پس اکنون؟

 در تنگ این حصار؟

 نه هرگز. -

 از سیم خاردار گذر کن

 خارا ۀبگذر ز خار و صخر

 آن سوی بادکوبه و گنجه

 و آن سوی مرو و بلخ و بخارا...

 آفاق همدلی و همیشه

 جا...هر جا من و شماست همان

 (31،38: 7453)شفیعی کدکنی، 

دلبستگی به وطن و فرهنگ،  ۀبا وجود هم 

اندیش خراسانی، خواهان از بین شاعر روشن

های رفتن مرزها در آینده است تا با الفت دل

رنگ شدن غم های گوناگون و کممردمان سرزمین

غربت در جهان،  غارت و چپاول از عالم رخت 

 بربندد و انسانیّت رشد یابد: 

 سازندگان اطلس تاریخ،

 آن رودهای پویان،

 جغرافیای ماندن را

 در آبرفت راندن، شویان...

 ای مرزها که فردا،

 هر سو،

 شقایقان

 های خاردار شمابر جای سیم

 خواهد رست

 (452آ: 7488)شفیعی کدکنی، 

تواند به با نادیده انگاشتن مرزها، شاعر می 

یایی هر کجا که بخواهد سفر کند و حرکت و پو

او منافی عالقه به مرزوبوم نخواهد بود. در این 

سراید. غم را می« سفر به خیر»راستا شعر مشهور 

غربت او برخالف بشر نخستین و در جایگاه 

جانکاه از  انسان معاصر، غم اقلیمی نیست، غمی

. وی در سراسر طول است میهن ۀاوضاع آشفت

 دهد واش را پرواز میاندیشه حیات، آزادانه

ها به باران، همچون نسیم، برای سالم به شکوفه

نوردد. او با شیفتگی به موطن و مرزها را درمی

آن و با رهایی از قید و بندها، راهی دیار  ۀپیشین

گردد. شاید این شعر، پرسش و ها میبیگانه

پاسخی برآمده از درون شاعر باشد که برای رفتن 

 و ماندن، هر دو، توجیهی دارد:

 «چنین شتابان؟ به کجا»
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 گون از نسیم پرسید

 جا،دل من گرفته زین» -

 هوس سفر نداری

 ؟«ز غبار این بیابان

 همه آرزویم، امّا» -

 پایم...کنم که بستهچه

 خیر. امّا، تو و دوستی خدا راسفرت به»

 چو ازین کویر وحشت به سالمتی گذشتی،

 ها به بارانبه شکوفه

 برسان سالم ما را

 (232-234آ: 7488، )شفیعی کدکنی
 

 گیرینتیجهبحث و 

گونه که دوری از وطن، رکن اصلی و اساسی آن

دهد، غم غربت کاشانه، نوستالژی را تشکیل می

میهن، زادگاه و نیشابور هم در احساسات 

نوستالژیکی شفیعی کدکنی نقش محوری را ایفا 

لین نمود غم غربت از خانه در اشعار او کنند.می

ری از زادگاه است. او به دلیل شفیعی کدکنی دو

مهاجرت از کدکن، با اندوهی فراوان دلتنگ 

شود؛ امّا غم غربت او منحصر به زادگاهش می

شود. و دوری مکانی نمی خاطرات دوران کودکی

بخشی از آن به طبیعت روستا و غم غربت انسان 

یابد. شاعر با رویگردانی از شهرنشین اختصاص می

یابد و هر طبیعت وحدت میشهر و صنعت، با مظا

گوید تا با بازگشت به از زبان آنها سخن می

اش را در دل طبیعت خویشتن خویش، من گمشده

گرایی توان بخشی از طبیعتبیابد. از این دیدگاه می

سرشک را برآیند غم دوری از زادگاه و یا دوری از 

یافته،  اصل انسان که در دامان طبیعت پرورش

از آشتی با طبیعت، بازگشت انسان دانست. قصد او 

در یادکردهای  خود است. ۀبه دوران پاک گذشت

فراوان شهر نیشابور هم، حسّ غربت شاعر به چشم 

خورد؛ نه از نوع غم غربت خاطرات زندگی در می

آن شهر، بلکه غم غربت برای نیشابور، در جایگاه 

نمادی از تاریخ و فرهنگ کشور ایران و یا خراسان 

غم غربت  ۀمایذشته. در شعرهایی با درونبزرگ گ

وطن، شاعر با اندوه فراوان خواستار بازگشت به 

 انگیز است.دورانی افتخارآفرین و خاطره

شاعر با مهاجرت به خارج، برای بازگشت به  

گردد، ولی این درد دوری در برابر خانه دلتنگ می

تاریخی و فرهنگی  ۀحسّ عظیم حسرت بر گذشت

شده، رنگ دست فراموشی سپرده  ایران که به

بازد. شاعر اجتماعی معاصر، با زندگی غریبانه می

در جامعه به جای دلتنگی برای خاطرات 

شخصی، بیشتر از شرایط مردم و وطن تاریخی 

 خود اندوهگین است.

نوستالژی جمعی در اشعار شفیعی کدکنی  

د آیمینظر تر از نوستالژی فردی به بسیار پررنگ

هایش نوستالژی فردی بیشتر به شکل ودهو در سر

نوستالژی آنی و نوستالژی جمعی هم بیشتر به 

 کند.گری میشکل نوستالژی مستمر جلوه
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