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 چکیده

ــث   ــی از مباح ــتالژی یک ــی    نوس ــد روانشناس ــرح در نق مط

ــی       ــا دلتنگ ــروده ی ــرت س ــه حس ــی ب ــه در فارس ــت ک اس

ــته   ــت. حســرت گذش ــده اس ــازگردانی ش ــیرین و ب ــای ش ه

شـود. غـم   تقابل زمان حال با گذشـته، نوسـتالژی نامیـده مـی    

ــرت دوران     ــرگ، حس ــادکرد م ــن، ی ــت و دوری از وط غرب

ــکوه     ــاد دوران باش ــوق، ی ــدایی معش ــوانی، ج ــودکی و ج ک

ــاریخ، باســت ــدی آرمــانانت -لفــهؤشــهر از مگرایــی و آرزومن

رونـد. احمـد عزیـزی، شـاعر معاصـر،      های آن به شـمار مـی  

ــی را در     ــرت و دلتنگ ــدی، حس ــادی از دردمن ــکال و ابع اش

ـ         -تحلیلـی  ۀشعر خـود بـه نمـایش گذاشـته اسـت. ایـن مقال

 توصـــیفی  بـــه بررســـی اشـــعار وی در مجموعـــه شـــعر 

ــای مکاشــفهکفــش» ــه و در رویکــر« ه د نوســتالژیک پرداخت

ــاطرات     ــرگ و خ ــادکرد م ــته، ی ــاد گذش ــت، ی ــه غرب وی ب

هـــای لفـــهؤکـــودکی و جـــوانی، نوســـتالژی عارفانـــه و م

ــان   ــطوره و آرزوی آرم ــاریخ و اس ــه ت ــت ب ــهر در بازگش ش

ـ « هـای مکاشـفه  کفـش »مجموعه شـعر   لی نمـوده اسـت.   أمت

تــرین دســتاورد ایــن پــژوهش شناســایی عوامــل      مهــم

شــه و ذهــن شــاعر در رویکــرد گــذار بــر اندیتأثیرگونــاگون 

هـا و  نوستالژیک وی در ایـن مجموعـه شـعر بـا ذکـر نمونـه      

 مصادیق شعری است. 
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Abstract  

Nostalgia is one of the hot-debated issues 

in critical psychology, which has been 

translated as the yearning or gloom in 

Persian. It is defined as the regret of the 

sweet past and the contrast of the present 

with the past. The feeling of alienation and 

being remote from the home, remembering 

death, the regret of childhood and youth, 

the separation of the beloved, remembering 

the glorious era of history, desire for the 

ancient times, and the hope for Utopia are 

considered as its components. Ahmad 

Azizi has depicted any shapes and 

dimensions of sympathy, regret and 

anguish in her poems. Utilizing a nostalgic 

approach to the past, this paper has 

reflected upon love, memories of childhood 

and youth and hope for Utopia " and aimed 

at explaining each one's manifestation 

through a comparative perspective.  
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 مقدمه

ت این فرصت را به های حیاها و ناکامینومیدی

دهد که به گذشته بازگردد و ذهن بشری می

حسرت خود را در آن و از آن نشان دهد. این 

م با أپزشکی و روانشناسی تو ۀله تنها در حیطئمس

ذهن بشر نیست، بلکه هنر و ادبیات نیز بستری 

-برای تجلّی چنین بازگشتی در انسان ایجاد نموده

ادق اضطراب و گاه صاند. آثار هنری نیز جلوه

و تناقضات  (72: 7460)مندور،  اندحسرت بوده

های مختلفی نشان درونی بشر را در خود در قالب

 ۀاند. همچنین ادبیات به مثابداده و مجسّم نموده

ای دیگر، بیگانگی انسان با روزگار خود و آیینه

های حیات را در خود نمایان ناسازگاری با واقعیت

ری برای روایت حسرت و ساخته و تجلیگاه دیگ

دلتنگی بشری گردیده است. ادبیات معاصر نیز از 

این امر مستثنی نبوده و بیش از هر عصر دیگری، 

. بشری بوده است  معبر تضادهای درونی و برونی

سف بر گذشته از أحسرت و ت (77: 7417)براهنی، 

های رایج در ادبیات به خصوص شعر موتیف

 ۀلجوقی به دورس ۀشاعران دور .فارسی است

 ۀخورند و شاعران دورمحمودی حسرت می

 کنند.رودکی با حسرت یاد می ۀمحمودی از دور

قابل بیان است نوستالژی و  (741: 7411)شمیسا، 

حسرت محدود به شعری خاص و سبک 

ای های شعر عرصهمشخصی نیست و غالب گونه

اند. شاعر برای بازتاب دلتنگی و غم و اندوه شده

 ۀیز دلتنگی و احساس غربت را جان مایمعاصر ن

تسکین خاطر  ۀکالم خود قرار داده و آن را مای

داند و با این شیوه و نسق، اعتراض خود را به می

شاعرانی  ۀکند. از جملشرایط موجود عصر بیان می

های که در ادبیات معاصر، شعرش با دغدغه

نوستالژیک همراه است، احمد عزیزی است که در 

توصیفی به بیان برخی از  -تحلیلی ۀ لاین مقا

شود. های نوستالژی در شعر وی پرداخته میلفهؤم

های نوستالژی را در لفهؤپژوهشگر درصدد است م

« های مکاشفهکفش»مثنوی مجموعه شعری  86

یافته و برای آنها شواهدی  (7465)انتشارات الهدی: 

ذکر نماید. این پژوهش درصدد پاسخگویی به دو 

است: الف( چه نوع بینش نوستالژیکی در پرسش 

شود؟ ب( کدام انواع اشعار احمد عزیزی یافت می

های کفش»از خاطرات فردی و جمعی در 

 احمد عزیزی وجود دارد؟« مکاشفه

 

 پیشینه پژوهش

های آن در ادبیات لفهؤدر مورد نوستالژی و م

معاصر مقاالتی نوشته شده است که برخی از آنها 

از  ،اندذکر گردیدهعی برای این مقاله به عنوان منب

 توان به مقاالت زیر اشاره کرد:این میان می

اصغر الیاس نورایی، مهدی شریفیان و علی .7

رویکردهای نوستالژیک در » ،(7452) آذرپیرا

فصلنامه ، «شعر م. سرشک )شفیعی کدکنی(

 .20، شماره 77، دوره پژوهشنامه ادب غنایی

، (7452) دیمحمود عباسی و یعقوب فوال .2

، «بررسی نوستالژی در شعر منوچهر آتشی»

 .2، شماره 4، دوره ادبیات پارسی معاصر

، (7457) نژاده و عباس باقیزادناصر علی  .4

فصلنامه ، «پور و رویکرد نوستالژیکقیصر امین»

 .(72)پیاپی 2 ، شماره3، دوره شعر پژوهی
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، (7457) زادهبرات محمدی و سمیه عباس .3

وستالژی از غم و حسرت شاعران کالسیک تا ن»

تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان ، «شاعران رمانتیک

 .77، شماره و ادب فارسی

 السادات حجازی و اکبر کریمیبهجت .9

ای از نوستالژی عارفانه در مثنوی گونه»، (7450)

نامه ادبیات عرفانی و فصل ،«هاها و آبمرداب

  .22، شماره 1، دوره اسطوره شناختی

، (7485) نجمه نظری و فاطمه کولیوند .6

متن  ،«بررسی نوستالژی در شعر حمید مصدق»
 .36، شماره 73، دوره پژوهی ادبی

بررسی پدیده » ،(7485) فاطمه غفوری .1

، «نوستالژی در شاهنامه فردوسی و آثار شهریار

 .79، شماره 6، دوره بهارستان سخن

بررسی فرآیند » ،(7481) مهدی شریفیان .8

، «نوستالژی غم غربت در اشعار فریدون مشیری

-65، شماره 71، دوره نشریه علوم انسانی الزهرا

68. 

بررسی فرایند »، (7486) مهدی شریفیان .5

پژوهشنامه ، «نوستالژی در اشعار سهراب سپهری
 .8، شماره 9، دوره ادب غنایی

، (7489) مهدی شریفیان و شریف تیموری  .70

 بررسی فرایند نوستالژی در شعر معاصر فارسی»

)براساس اشعار: نیما یوشیج و مهدی اخوان 

، دوره کاوشنامه زبان و ادبیات فارسی، «ثالث(

 .72، شماره مسلسل 71

 آثار احمد عزیزی نیز گهگاه ۀدر زمین

 هایی انجام گردیده، مانند: پژوهش
 

فناوری در زبان » ،(7452) زادهمریم شعبان .7

)جستاری در تاثیر تکنولوژی بر شعر احمد  امروز
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 نوستالژیک در اشعار احمد عزیزی یافت نگردید. 
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 بحث و بررسی

 های آنلفهؤتعریف نوستالژی و م .4

روایت  «غم غربت»( یا Nostalgiaنوستالژی )

دلتنگی، احساس بیگانگی و بیزاری از واقعیات 

موجود و ممکن، همچنین مجالی برای ورود به 

ای خوشایند از بین رفته و دستیابی به هعرصه

: 7487)آشوری،  انسان است. ۀهای گم شدخوشی

های ناسازگاری با محیط پیرامون و واقعیت (236

مسائل  ۀآن و نارضایتی از بودن در عرص

گون های گونهتواند بازتابنامطلوب زندگی، می

یکی از آنها تالشی »در زندگی انسان پدید آورد، 

ها و جبران آنچه از انکار واقعیتذهنی برای 

ناخواسته و  دست رفته است. چنین تالشی غالباً

گیری ناخودآگاه است و عواملی پنهان، در شکل

های مختلفی که ذهن کنند. قابلیّتآن نقش ایفا می

در اختیار دارد، در این حرکت به ابزارهای مؤثری 

-برای التیام حسرت و دلتنگی انسان، بدل می

 (719-716: 7457نژاد، زاده و باقی)علی .«شوند

است، او « تخیّل»های بشر، یکی از این توانمندی

هایی که با آنها برای تحقق آرزوها و نومیدی

زند و با یادآوری رو شده، به تخیّل دست میهروب

 رود.خود در حسرت و اندوه فرو می ۀگذشت

ای فرانسوی است که برای آن نوستالژی واژه 

همچون میل به بازگشت به خانه و کاشانه و  معانی

و حسرت  (7077: 7482)پورافکاری،  غم غربت

و فراق، درد دوری، درد  (912: 7480)باطنی، گذشته

 (4945: 7480پور، )آریانجدایی و آرزوی گذشته 

آمده است. معادل این کلمه در زبان عربی، 

)فیروزآبادی، االغتراب، الغربه و الحنین است. 

این اصطالح که مربوط به  (640و  484: 7306

سربازانی به کار »مورد  روانشناسی بوده، در ۀحوز

رفته که بر اثر دور شدن از خانه و خانواده می

دچار نوعی افسردگی و بیماری شدند، رفته رفته 

علوم انسانی و از  ها مخصوصاًوارد سایر حوزه

از ( 202: 7487زاده، )تقی .«جمله ادبیات شده است

گذارترین عوامل در ایجاد حالت تأثیرترین و مهم

مسائل سیاسی و »نوستالژی در شاعر و نویسنده، 

های روحی و اجتماعی، مشکالت فردی، ویژگی

مدرنیسم و صنعت جهان معاصر بر  تأثیرروانی، 

آباد، )عالی عباس .«هاستانسان ۀروابط و روحی

ادبیات معاصر و مکتب شعری  (715-799: 7481

-رمانتیسم به سبب داشتن اصولی همچون طبیعت

گرایی، آزردگی از محیط و زمان فعلی و گذر به 

های از دست خاطرات و گریز به بازآوری خوشی

رفته، بسامدگاهی برای فرایند روانی نوستالژی 

معاصر این  ۀرسد شاعر یا نویسنداست. به نظر می

اصول را به عنوان یک اندیشه و مضمون شعری به 

کالم خود وارد کرده است.  ۀحتوا و درون مایم

معاصر فارسی به طور  توجه به این مقوله در شعر

توان به ای دنبال شده است. از علل توجه میویژه

اوضاع سیاسی، احتماعی و اقتصادی حاکم بر »

جامعه، تغییر خلقیات و روحیات شاعران، 

زندگی شاعران، مسائل  ۀمهاجرت و تبعید، نحو

گی، غم و حسرت از دست دادن خاص زند

اطرافیان، غم و درد پیری و اندیشیدن به مرگ، 

یادآوری خاطرات دوران کودکی و نوجوانی و ... 

-نوستالژی می (92: 7486)شریفیان،  .«اشاره کرد

تواند فردی یا جمعی باشد؛ دوری از زادگاه و 
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وطن، جدایی از یار، خاطرات دوران کودکی و 

آمیز آن، یادکرد حسرتنوجوانی و جوانی و 

یادکرد مرگ، غم و حسرت از دست دادن عزیزان 

نوستالژی فردی است و یادکرد  ۀمربوط به حوز

دوران با شکوه و صالبت تاریخ یک قوم و 

سرزمین و خاطراتی که ریشه در تاریخ و فرهنگ 

م است، أگرایی توپردازی و باستاندارد و با اسطوره

 گیرد.ر مینوستالژی جمعی قرا ۀدر حیط

  

 های مکاشفه های نوستالژی در کفش . مؤلفه2

 های مکاشفهفردی در کفش ۀخاطر .2-4

عشق و زندگی عاشقانه و سفرهایی که به نوعی 

گذاشته است، همه خاطرات  تأثیردر زندگی فرد 

فردی است که تکرار آنها به سبب نارضایتی از 

-وضع موجود است و منجر به حس دلتنگی می

خاطره و یاد  (38: 7452عباسی و فوالدی، )شود. 

حوادث و رخدادهای گذشته که در زندگی  ۀهم

ادبا پیش آمده، به شکل بارز در آثار آنها منعکس 

ای برخی از این پیشامدها به گونه. شده است

 برد.در فضای آن به سر می است که شاعر تماماً

رسد اشعار عزیزی به نظر می (96: 7486)شریفیان، 

ز از حضور این خاطرات خالی نیست، از جمله نی

های توان در سرودهفردی که می ۀهای خاطرمؤلفه

توان به غربت و دوری از زادگاه، وی دید، می

یادکرد خاطرات دوران کودکی و جوانی، غم و 

اندوه ناشی از یاد مرگ، نوستالژی عارفانه و 

ای که سپری شده و شاعر در دلتنگی برای گذشته

ی بازگشت به آن است، اشاره نمود. در زیر آرزو

برای هر کدام از این موارد شواهد و مصادیقی از 

شود و مورد تحلیل قرار های وی ذکر میسروده

 گیرد.می

  

ادبیات  ۀدر حوزالف( غربت و دوری از وطن: 

خویش  ۀهرگاه شاعر و یا نویسنده، شعر یا نوشت

با حسرت  را، آمیخته با احساسی از دلتنگی همراه

و اضطراب برای سرزمین خود نماید، فردی 

شود. زده و دلتنگ برای سرزمین نامیده میغربت

-عزیزی بارها در شعرش بر غربتش صحه می

 خواند.گذارد و خود را غریب و دورافتاده می
 در غریبی ها وطن ها داشتم

 النه در پرپرشدن ها داشتـم
 (70: 7465)عزیزی، 

 ن منمخان قشالقات کوچستا

 وچ پوچستان منم   ـی قـب ۀـقل
 (77 )همان:

 مـن غبـار ره نشیـن تربتـم

 دوره گرد کوچه های غربتم

 (3 )همان:

 اممن غروبم، من غریب جاده

 ام   که به بغ  چشم تو افتاده

 (431 )همان: 

 اممن به باران غربتم را گفتـه

 امارد و من خفتهـبمثنوی می

 (984 )همان:

طبیعت و روستا در شعر  دوری از روستا:. 4-الف

امروز، همواره نماد صفا و صداقت و مکانی که در 

انسانی را سراغ  ۀشدهای گمتوان اصالتآن هنوز می

مقابل  ۀگرفت، به کار رفته است. چنین نمادی نقط

ال جنجشهر که مظهری از زندگی پیچیده و پر 
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است، مورد توجه شاعران امروز بوده و هست. 

رجوع به طبیعت و روستاگرایی به تعبیر  اساًاس

انسان  ۀم مشخصیکی از عالئ (78: 7484) یونگ

آن، تعارض و تضادی درونی  ۀاست که زمین متمدن

های زندگی است که به دلیل اجبار و محدودیت

-زاده و باقی)علی گیرد.ها شکل میجدید، در انسان

ا و عزیزی نیز رویکردی به روست (787: 7457نژاد، 

طبیعت بکر آن داشته و از خاطرات حضور در آن با 

حرمتی خاص سخن گفته است. او مظاهری که در 

-شود، در روستا جستدنیای پیراموش دیده نمی

کند. حسرت دوباره حاضر شدن در وجو می

 شود: دلتنگی او واقع می ۀروستا زمین

 پس دهسـتان شـراب آبـاد کـو    

 های سبز خـواب آبـاد کـو   قریه

 ن کـرت لحـن سـبزپوش   مردما

ــل ــوش  ای ــه پ ــرم آیین ــای خ  ه

 روســتاهایی کــه در اندوهشــان

 تـوان فهمیـد وزن کوهشـان   می

ــه  ــاب و مزرعـ ــای آفتـ  مردهـ

ــه  ــاب و مزرع ــا کت ــانی ب  کودک

 دمـد خورشـید در ایوانشـان   می

 انـتابد بـه مهـمانانشماه می
 (6: 7465)عزیزی، 

توصیف روستا و روستاییانی که شاعر در  

دیدنشان است، در شعر وی حسرت دوباره 

 دهد: دلتنگی عمیقی نشان می

ــی  ــور م ــت  ن ــا از درخ ــد آنج  چینن

ــی  ــر م ــت  اب ــد رخ ــد روی بن  بندن

ــه ــی اســت خان  هاشــان از گــل الالی

 باغشــــان در درۀ دانــــایی اســــت

 آیــد از هــر خشتشــانبــوی خــم مــی

ــان  ــت در بالشتشـ ــال اسـ ــر بـ  پرپـ

 پـــردۀ آوازشـــان گلـــدوزی اســـت

 تان نوروزی اسـهایشلحن نرگس
 (1 )همان:

در بسیاری از اشعار  غربت شهرنشینی:. 2-الف

شود، این غربت او می« غربت»شاعر، اشاراتی به 

تواند ها هم میبا توجه به مفاهیم عرفانی سروده

را که از « دنیای ملکوتی بشری»به زبان استعاری 

آن دور گشته و دچار هبوط شده، به خاطر بیاورد 

ستای پاک و اسیر و هم غربت دور شدن از رو

گشتن در شهر را به ذهن متبادر سازد. شهری که 

شود آورده می« شهرزادبی»و « افسانهبی»با ترکیب 

و خستگی شاعر را به دنبال دارد. او به دنبال راه 

خروجی برای رهایی از شهر است و از تکرر 

 عادات در شهر سیمانی خسته است.

ــن    ــاز ک ــی ب ــم در عروج ــال آه  ب

 خروجـــی بـــاز کـــن در دلـــم راه

 ام از شـهر عـادت، شـهر عـاد    خسته

 شــهر بــی افســانۀ بــی شــهرزاد    

ــی  ــوا آب ــر اســتدر ده فطــرت ه  ت

 تــر اسـتبـرکۀ آیینـه مهتـابی
 (6 )همان:

های یکی دیگر از دلتنگی زوال سرزمین: .9-الف

-عزیزی که بعدی از نوستالژی شعری او واقع می

رزمینی شود، اندوه از بین رفتن سرزمین است، س

شود، که جوالنگاه لشکرهای پی در پی دشمنان می

اند، چینان چنگیز و هالکو آن را سپردههیمه

پری زاران »، «زمین طالیی سنگ»سرزمینی که 

گیر سرزمین سبزه»، «درختستان ابرآباد»، «دریازاد
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شهربانوی »، «سکرآور مرطوب ۀجلگ»، «خوب

ۀ افسانمادر »، «رودابه خیز پرپلنگ ۀجلگ»، «قشنگ

مادر سبز »و « پوشهای ترمهپر از تهمینه»، «ناگفته

شود و اکنون شاعر آن خطاب می« سمنگان پوش

 داند.را گم کرده و خود را غربت زده می

ــبزه  ــرزمین س ــن  س ــوب م ــر خ  گی

 جلگـــۀ ســـکرآور مرطـــوب مـــن 

 من ترا گـم کـرده بـودم در غـروب    

 دانستمت ای خاک خوبمن نمی

 (220 )همان:

باور است که خاطرات شیرین  شاعر بر این

سرزمینش از بین رفته است و در آرزوی 

 بازگشت به دیرینگی وطن است.

 ایـــل تـــو از خـــاطرات یـــاد رفـــت

ــت     ــاد رف ــر ب ــو ب ــق ت ــان عش  دودم

 سـار آمـدیم  ما به خاکی خشـک و بـی  

 مــا بــه بــی آبــی گرفتــار آمـــدیم     

ــه را  ــو آب و دانـ ــنم در تـ ــی ببیـ  کـ

ــه ــه را گلــ ــق پروانــ ــای عاشــ  هــ

ــر  ســرت بیگانــه نیســت کــی ببیــنم ب

 کس غیر از تو صاحبخانه نیستهیچ
 (225 )همان:

عشق ورزیدن ویژگی »ب( جدایی از معشوق: 

هاست که از آغاز آفرینش خاص دنیای انسان

های رنگارنگ، نامکرر و دلنشین تاکنون با جلوه

پذیر کرده خود، رنج حیات را برای انسان تحمل

ابعاد نوستالژیک یکی از  (68: 7411)مختاری،  .«است

عشقی  ۀشعر عزیزی عشق و حسرت بر گذشت

« دختران ۀچشم»اوست. رفتن معشوق در مثنوی 

یکی از موضوعاتی است که سبب شده شاعر با 

حسرت و اندوه از آن یاد کند. غم رفتن یار موجب 

مرگ نب  »گردیده زخم یاد او بر دل شاعر بماند و 

ر سخن او شاعر د ۀرا حس کند. لحن مایوسان« خود

کند. نشان از دردی است که از هجران بیان می

کند و خاطرات بوده خود را مرور می ۀروزهای رفت

 ۀاز نیم ۀغص»زند. او دوری از یار را را ورق می

خواند و بر خاطرات رفته اشک می« خود کم شدن

 ریزد و حسرت دوبارگی دارد.می

 یـــاد بـــاد آن روزهـــای رفتـــه را

 یــک هفتــه را یـاد بــاد آن بهتــرین 

 شــدیمهــا رد مــیمــا میــان خنــده

ــی  ــرد م ــم مج ــاه ه ــدیمدر نگ  ش

 چشم مـا آیینـه را گـم کـرده بـود     

 بوسه در گلدان تـراکم کـرده بـود...   

 دوستت دارم درآ، شـب بـا چـراغ   

 دوستت دارم بیا با مـن به بـاغ
 (366: 7465)عزیزی،  

مرگ و یادکرد آن یکی از  نوستالژی مرگ: ج(

است و  نوستالژیک عزیزیهای اصلی دغدغه

مرگ »های وی دارد. بازتاب فراوانی در سروده

است  های فکری عزیزییکی از پارادایم« اندیشی

دید  .که در کالمش آن را به تصویر کشیده است

عزیزی نسبت به مرگ در شعرش بازتاب  ۀدوسوی

وی سبب شده  ۀیافته است. دید مثبت و عارفان

مرگ زرد، »عنوان بندی کند و با مرگ را طبقه

به « سبز، سرخ، آبی، یشمی، ارغوانی و سیاه

توصیف هریک بپردازد که مجالی برای شرح هر 

یک در این جستار نیست و به زمان دیگر 

شود. مرگ و از دست دادن به عنوان گذاشته می

هایی در های نوستالژیک در شکلمؤلفهیکی از 

 سخن وی نمود یافته است:
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مرگ مادر یکی از موضوعاتی  مرگ عزیزان: .4-ج

است که عزیزی در سوگ نشسته است؛ مادری که 

یاد کرده « سایبان»رفته و شاعر از وجود او به 

-برده شدنش توسط داستان»است. او مرگ مادر را 

« صیحه زدن مادر را در سفال»داند و می« ها

 شمارد.مانده از لحظات پایانیش می ۀآخرین خاطر

ــ  ــن در جــوانی م ــادر م  رده اســتم

ــرده اســت  ــری ب ــادرم را ســیل پی  م

ــیم  ــن اقل  هاســتمــادر مــن دور ازی

ــل جــاجیم  ــن در گُ ــادر م  هاســتم

ــایه  ــدارم س ــن ن ــرم م ــر س ــانی ب  ب

ــواره  ــواب در گه ــادرم خ ــی م  ای ب

 نهر اشکم غـرق دم جنبانـک اسـت   

 بـر لبـانم حسرت پستانک است
 ( 57-52 )همان: 

مرگ مادر و « زن موعود»عزیزی در مثنوی 

بغ  کبوتر »و « گرفتن تب میخک»را با خواهر 

داند و م میأتو« هالک گرفتن سیب»و « داشتن

 (248 )همان: اندوه خود را به تصویر می کشد.

های شعر یکی دیگر از نوستالژی شهادت: .2-ج

بسیار دردمندانه « ضریح گمشده»عزیزی در شعر 

دست دادن  به نمایش گذاشته شده که در آن از

کند و دان گل یاس معرفی میزهرا)س( را فق

کشد و پس از اندوه علی)ع( را به تصویر می

توصیف شهادت علی)ع(، حسن مجتبی)ع(، 

حسین)ع(، عباس)ع( و مصایب یتیمان کربال، 

 نماید. ها بیان میاندوه خود را از این مصیبت

ــرگ رزان  ــتانی از بــ ــر گورســ  زیــ

 مـــن بهـــاری مـــرده دارم ای خـــزان

 اک شـد زخم آن گـل در تـن مـن چـ    

ــد    ــاک ش ــن خ ــرده در م ــار م  آن به

ــار ناامیــــد    ــار گریــــه بــ  ای بهــ

 ای گـل مـأیوس مـن. یـاس سپید  
 (411 )همان:

وی اندوه شهید شدن یاران را نیز با نمادهایی 

کند و دلتنگی خود را به تصویر استعاری بیان می

های سرخ الله»کشد. وی با ترکیباتی همچون می

کبوترهای »، «ل پر سفیدهای القناری»، «مفقوداالثر

و « غریبستانی بعید»، «قرارمرغکان بی»، «بنیاد شهید

احساس خود را نسبت به « های کر شدهگنجشک»

کند و وقایع هشت سال جنگ تحمیلی بیان می

 دهد. دلتنگی خود را نشان می

ــربال  ــان کــــ ــرات ماهیــــ  ای فــــ

ــربال ــان کــــ  الســــــالم ای راهیــــ

ــهید   ــن شـ ــهید ابـ ــریم ای شـ  دم بگیـ

 ســـــم از غربتســـــتانی بعیـــــد آمدی

 ما ز صحرایی کـه خـون گشـت، آمـدیم    

ــدیم   ــت آمـ ــاه سردشـ ــا ز قربانگـ  مـ

 شـــهر مـــا از حجلـــۀ اکبـــر پُرســـت

ــت   ــغر پُرسـ ــجۀ اصـ ــدای ضـ  از صـ

 شهر مـا از مشـت و از نفـرین پرسـت    

ــت    ــونین پَرس ــی خ ــا از کاش ــهر م  ش

ــقایق ــر از شـ ــا کمـ ــی تـ ــای قیچـ  هـ

ــه ــوداالثر اللــ ــرخ مفقــ ــای ســ  هــ

ــاری ــفیاز قنــ ــای الل پــــر ســ  دهــ

 از کبوترهــــــای بنیــــــاد شــــــهید

ــرار   ــی قــ ــان بــ ــفیر مرغکــ  از صــ

ــوج ــدای مــ ــاراز صــ ــای انفجــ  هــ

ــت    ــر انگشـ ــاه بـ ــول مـ ــااز حلـ  هـ

 هــااز طـلــوع اهـتـــزاز مشــت
 (247 )همان:     
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این  آمیز دوران کودکی و جوانی:یادکرد حسرت د(

شعر کودکی است که در هزارتوی »مدعا که 

: 7480)آتشی،  «هاعصاب، روان و تخیل ما خوابید

و ادعاهایی همچون شعر گفتن، نوعی  (73

 است (94: 7417)براهنی،  «بازگشت به کودکی»

ای در ، به گونه(752: 7457نژاد، زاده و باقی)علی

شعر عزیزی نیز نمود یافته است؛ شاعرِ دل خسته 

نگرد و از زندگی، همواره به عصر طالیی خود می

ی خویش را مرور در خاطراتش، کودکی و خردسال

 ۀکند. از نظر فردریش شگل، کودکی دورمی

پریان است که شاعر  ۀپهلوانان، عشق و افسان

و با حسرت از آن دارد رمانتیک، به آن توجه ویژه 

عزیزی نیز به دنبال  (742: 7484یر، )سه. کندیاد می

فرصت است تا یادی از دوران کودکی، نوجوانی و 

چه در تلخی و چه در  – جوانی خود کند و آنها را

به تصویر بکشد. یادآوری دوران  -شیرینی روزگار

هایی از آنها، همواره کودکی و جوانی و نشانه

اند ساحتی برای ظهور عواطف پنهان توانسته

عزیزی فراهم کنند. او در اشعارش رجعتی به 

خاطرات کودکی داشته و دلتنگی خود را نشان 

ت و صفاتی چون داده است. وی با بیان ترکیبا

، «شاپرک بودن»، «درخت بید زادگاه بودن»

آیینه »، «کمانقایق رنگین»، «زادهمساالن شبنم»

کودکی در »، «فصل سبز الالیی»، «هابرای کودکی

-تکلم به زبان عروسک»و « بی عروسکی گذشتن

شود و دست به دامان دنیای کودکی می« ها

 گردد.خود می ۀافسوس گوی روزهای رفت

 هـــای مـــات نقاشـــی کشـــیدنرفـــ

 هـــای مـــانقشـــۀ کاشـــی کشـــیدن

 توپ، شیشه، ابـر، بـاران، کوچـه رفـت    

 آن ســبدهای پــر از آلوچــه رفــت   

ــاختن   ــوانی ســ ــت روژ ارغــ  رفــ

 الک را از شــــــمعدانی ســــــاختن

 شــوممــن ســر هرســال کوچــک مــی

ــی   ــک م ــلی عروس ــل فص ــومالاق  ش

ــی ــه مـ ــب آیینـ ــر لـ ــینم بـ ــانشـ  هـ

ــی  ــر م ــه  اب ــه روی چین ــازم ب ــاس  ه

ــماره   ــی ش ــهم ــرده را جوج ــای م  ه

ــرغ ــورده را م ــاران خ ــیس ب ــای خ  ه

 ای ســـتخانـــۀ مـــن برکـــۀ آیینـــه

 ای سـتبر حیاتـم سایـۀ سبزینـه

 (40: 7465)عزیزی، 

عزیزی در حقیقت با یادآوری دوران 

کودکی به دنبال مجالی برای فراموش کردن 

واقعیات تلخ و گریز از آنهاست، هرچند که این 

داند. را مقهور آنها میرویدادها ناگریزند و خود 

-های کودکی به عنوان تسلیبه یاد آوردن نشانه

بخش خاطر، گاهی اعتراض شاعر را نسبت به هر 

دهد و آنچه روزگار بر او تحمیل کرده، نشان می

ای آرزوی برگشت به کودکی، با اینکه مقوله

ناپذیر است، دستاویزی در مفهوم اعتراض تحقق

و بیان آزردگی خاطر نسبت به رخدادهای زمانه 

گیرد؛ اما عزیزی شاعر از پیرامون خود، قرار می

کند و گذر له نگاه میئبینانه به این مسواقع کامالً

روزهای کودکی را با حسرت در مثنوی 

کند. عزیزی دوران بیان می« خشکسالی لبخند»

بخش دردها و آالم یای آن را التیامؤکودکی و ر

 ۀری آن را زدایندداند و یادآوروحی خود می
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کودک »خواند. گاه این تیرگی اندوه قلب می

دبستان حروف »از  (47)همان:  «تاریخی ۀدرواز

« شاگرد آناهید»خیزد و در کالس برمی« میخی

-می« هاهایش را از اسطورهاستکان»شود و می

شود و پس از می« هاابجد اطفال مکتب»شوید و 

خت دانایی و در»، «هاالتحصیلی از مذهبفارغ»

شود. او با این می« های موالناییمرد میدان

جوید و ها از دوران کودکی بهره میتصویرآفرینی

-کودکی خود را تا بلوغ فکری عرفانی بیان می

نماید. یادآوری خاطرات شیرین کودکی و 

به او حسی شیرین « های سادگیبوته»زادگاهی با 

ر و حسرتی اندوهگین بخشیده است که در شع

توان آن را دریافت. در این می« زادگاه ۀرودخان»

شعر شاعر به مرور خاطرات خوش کودکی 

هایش را در مشغول است، کودکی که کودکانه

دشت به فرجام رسانده و در دل طبیعت بکر و 

پاک، هوای خوشش را استشمام نموده است و 

 پردازد.اکنون به تقابل آن با زمان حال می

 بز کــــودکی یــــاد از آن ایــــام ســــ

ــی    ــک لک ــنگ ل ــاغ قش ــاد از آن ب  ی

 هـای خـوب و شـاد   یاد از آن تصـنیف 

ــامراد  ــای نـــ ــاد از آن آوازهـــ  یـــ

ــی  ــاز م ــدگی اعج ــان زن ــرد آن زم  ک

ــا رنگــین کمــان  ــودیم ب ــا طــرف ب  م

 مرز یـک پـل بـود بـین مـا و دشـت      

ــی  ــا م  گذشــتقاصــدک از کوچــۀ م

ــرزمین  ــود آن ســ ــۀ آواز بــ  جلگــ

 بارید هـر شـب بر زمینشعر مـی

 (415-480 ن:)هما

پردازد و عزیزی گاهی به توصیف کودکی می

-با یادآوری خاطرات نقبی به کودکی خود نیز می

بوده، « گل اندوه»زند، کودکی که در زادگاهش که 

هایش را در کنار کوه سپری گشته و کودکانه

« روشنایی دیروز»گذرانده است، وی در مثنوی 

اند. دو شاد می« گل»های خود را تمام کودکی

توان در حسرت گذر دلتنگی دیگر او را می ۀزمین

جوانی نیز دید. او دوران جوانی خود با ذکر 

توصیف کرده، این برهه از زندگی را « الدنستان»

( و یا 236 خواند )همان:می« هادعوتی در زیر گل»

فصل »فصل جوانی را « بهار مینیاتوری»در شعر 

که با سپری  ددانمی« بهار مینیاتوری»و « انگوری

پر از یک شک »و « پیری باور»شدن آن، دچار 

عزیزی در شعر  (958)همان: . گشته است« آوروهم

 در آرزوی بازگشت جوانی است: «طغیان سنگ»

 کاش درهای جوانی باز بود

 نیمه شب ها مهربانی باز بود
 (396 )همان:

بُعدی دیگر از نوستالژی  ( دلتنگی برای گذشته:ده

مربوط به دلتنگی و حسرت برای  شعری عزیزی

گذشته و روزگارِ سپری شده است، روزهایی که 

دلتنگی او را فراهم  ۀگذرند و زمینپی در پی می

سازند. حس دردمندی او در پس مضامینی می

چون گذر روزها، سپری شدن لحظات، غم و 

های حیات، اندوه اندوه منتج از گذر زمان، تلخی

ندگی و بار سنگین زیستن، تیرهای سهمگین ز

ها و دردها حضور دارد. گاه به پیوند یاها و آهؤر

ابعاد عاطفی و احساسیِ کالم با مضامین اجتماعی 

بخشد که در این مضمون را قوّت بیشتری می



 414 سولماز مظفری ،و رویکرد نوستالژیک« های مکاشفهکفش»

 

 

شود. جمعی به آن نیز پرداخته می ۀبخش خاطر

لبریز از »بیند، شاعر با هرچه پیرامون خود می

« تنهایی فکری ۀسای»ر شود و دمی« اندوه و درد

شیرینی که  ۀدهد. گذشتبه زیستن خود ادامه می

ساز اندوه در ذهن عزیزی باقی مانده است، زمینه

شود. یادآوری و و حسرتی برای امروز او می

های تکرر این خاطرات در ذهن یکی از سازنده

 نوستالوژی شده است. ۀمؤلف

ــتیم  ــاری داشـ ــا نگـ ــاری مـ  روزگـ

 داشـــــتیمدر ده بـــــاال بهـــــاری 

ــود   ــه بـ ــتای آیـ ــا روسـ ــۀ مـ  خانـ

ــود   ــا همســایه ب ــوان م ــا ای  عشــق ب

 دختر همسـایه شـکل طـور داشـت    

 هــای نــور داشــتکوچــۀ مــا شــاخه

ــی ــام عشــق م ــد روی پشــت ب  باری

ــی  ــتنطاق م ــاس اس ــامی ــرد از مش  ک

ــتیم    ــوابی داش ــرمه خ ــاه س ــا نگ  م

 مـا بلـوغ پــر شـرابـی داشـتیـم
 (914-913)همان:    

ین و تقابل آن با های شیرحسرت گذشته

های شعری وی در زمان حال با کمک کلیدواژه

هایش مشهود است. اندوه منتج جای جای سروده

از گذر زمان و سپری شدن خاطرات در مثنوی 

تصویری غمگین در شعر او به « یاؤر ۀشناسنام»

عزیزی با بیان  (2 )همان:جای گذاشته است. 

ی هاخاطرات گذشته، اکنون که ابهت و خوشی

رفته و دنیای ماشینی او را دربرگرفته، نجوایی سر 

پیش « خودگویی درونی»دهد که گاه به سمت می

خاطرات گذشته با  (39-36)همان: . رودمی

در اشعار این « باد یاد»یا « عبارت یادم افتاد»

مجموعه نشان از اندوه ژرف شاعر از سپری شدن 

 ایام دارد.

ــارها  ــاد اینکــه فصــل س ــاد افت  ی

ــایه ــا  س ــده در نیزاره ــا مان  ام ج

 یادم افتاد اینکه هـر شـب مـادرم   

 یاس می انداخت روی بسترم
 ( 750)همان:   

شاعر بر احوال خوش دیرین خویش 

خورد و دلتنگی خود را با به کارگیری حسرت می

گذارد؛ هرچند به تصویرهایی عمیق به جای می

خوبی واقف است که این روزها سپری شده و 

کند. گردد، خاطرات آن را مرور میدیگر بازنمی

دوران خوش کودکی و جوانی را « شعر جاهلی»

 کشد.با احوال کنونی شاعر به تقابل می

ــال ــیش از بلــوغ   س ــادۀ پ ــای س  ه

ــروغ   ــعر ف ــود از ش ــر ب ــنم پ ــن ت  م

ــایه   ــگ س ــل رن ــودم مث ــاده ب ــاس  ه

ــه  ــرس خاصــی داشــتم از آی ــا...ت  ه

 بــاغ مــن بــا مردمــان پیونــد داشــت

 ن پیونـد داشـت...  هایم بـا رمـا  فصل

ــود   قلــب مــن آن روزهــا ســنگی نب

 در نگاهم غیـر بـی رنگـی نبـود    
 (234-239)همان:  

در « در میان آرزوکاران»عزیزی در شعر 

گردد، اما خیال خود به دنبال روزهای گذشته می

کس کم خونی هیچ»یابد، روزهایی که آنها را نمی

-می کوچه از پرهای سار پرپر»و « زنبق نداشته

ها ها و انسانبین یاسین»است، لحظاتی که « زده

نسترن با قلب شاعر »و « تنها یک آیه بوده

 است.« کردههمسایگی می
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ــتیم    ــی داش ــایه روب ــاران س ــر به  ه

 بـــا تبســـم مایـــه کـــوبی داشـــتیم

ــی ــاس مـ ــا یـ ــتان مـ ــد تابسـ  باریـ

ــی  ــترن م ــا  نس ــوان م ــت از ای  ریخ

ــره بــار     ــود مثــل ت ــق ارزان ب  عش

 از پرهــای ســارزد کوچـه پرپــر مــی 

 کس کـم خـونی زنبـق نداشـت    هیچ

 هیچ قلبی یـک غـم مطلـق نداشـت    

 بــر قنــوت مــا نگــین مــاه بــود     

 هـا اهلل بـودبـر لـب گـلـدسـتـه
 (371)همان:     

گذشته و دلتنگی  ۀتمایل به حال و هوای ساد

ریا و بیزاری از زمان های پاک و بیبرای لحظه

-کشیده می آهنی که در تقابل با الدن به تصویر

شود، بارها و بارها در اشعار عزیزی تکرار و او 

 گردد.خود می ۀدریغاگوی روزهای معنوی گذشت

-مؤلفهشاید بتوان یکی از و( نوستالژی عارفانه: 

نوستالژی »های نوستالژی در اشعار عزیزی را 

دانست. درونمایه و مضامین عرفانی که « عارفانه

با مضامین  های وی را دربرگرفته، گاهمثنوی

خورد. حسرت و اجتماعی زمان شاعر پیوند می

دلتنگی شاعر برای یافتن فضایی معنوی و دور 

های زندگی ماشینی امروزی یکی شدن از چالش

 ۀاز مواردی است که مصادیقی را در مجموع

برای خود دارد. عناصری « های مکاشفهکفش»

 ۀها در جامعرنگ شدن ارزشکم ۀهمچون دغدغ

و حسرت جا ماندن از انسان حقیقی از امروزی 

-های معنایی است که در سرودهترین نشانهمهم

های عزیزی نمود و برجستگی یافته است. بحث 

در رویکرد نوستالژی عارفانه در مجموعه شعر 

های معنایی مورد بحث، برتری تحلیل نشانه

نسبت به عناصر درون متنی اشعار را به روشنی 

نجا مصادیق و شواهدی برای دهد. در اینشان می

 گردد:دو زیرمجموعه بیان می
 

 هارنگ شدن ارزشکم ۀدغدغ .4

جوست که در گرا و آرمانعزیزی شاعری ارزش

هایی همچون عشق، ایمان، شدهجوی گموجست

های دردمندانه و انسانیت و پاکی است. در سروده

هایی انعکاس وی، دلتنگی و حسرت ۀآرزوجویان

تواند ریشه در ذهن و فکر هر انسان می یابد کهمی

دردمندی باشد. او در باورهای اعتقادی خود 

هایی است که اکنون از بین دلتنگ رسیدن به ارزش

اند. زدگی شدهاند و دچار دنیایی ماشینرفته

ها و آرزوهای شاعر با جوی گمشدهوجست

توان وجوهی از نوستالژی آمیخته شده است که می

م مصادیقی را دریافت. آرزوهای برای هر کدا

ذهن ۀ عزیزی با تصویرسازی ژرفی که ساخت

 ۀاوست در اعتراض به وضعیت موجود جامع

-پیرامون شاعر و ترسیم دنیایی آرمانی ظهور می

هایی یابد. شاعر نسبت به از بین رفتن ارزش

همچون محبت و مهربانی، عشق، صمیمیت، ایمان 

ان رهایی از کند و خواهو همدلی  اعتراض می

ها ضدارزش هاست و امیدوار است دوباره ارزش

توان اند، احیا گردند. میکه اکنون از بین رفته

 های عزیزی را در موارد زیر یافت.گمشده
 
 بشر ۀعشق، گمشد. 4-4

امروزی به عنوان  ۀشاعر نبود عشق را در جامع

بحران انسان معاصر معرفی کرده است. وی در 
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برد که عشق همچنان ر میحسرت دورانی به س

وی برای از بین رفتن عشق در این  راند.حکم می

شمرد. در شعر روزگار عواقب شومی را برمی

در مخاطبه با عشق فرجام نبود آن را « بت آخر»

کند، در سراسر این شعر با خطاب قرار بیان می

های مظلوم دوران»دادن عشق با عناوینی همچون 

« النگوی زیر خاک»و « معصوم عصر فجور»، «دور

 برد.جوی او به سر میودر جست

 بی تـو انسـان بـردۀ یـک آتنـی سـت      

 سـت هـای انسـانی شـنی   بی تو ساعت

 بی تو شب بـو نیسـت در نزدیـک مـا    

ــا...  ــیارۀ تاریــــک مــ  وای بــــر ســ

 کنــدبــی تــو انســان نــور را گــم مــی 

 کنــد...بــی تــو در مــا مــه تــراکم مــی

 روح انســان در تجــارت مــرده اســت 

 حـال اسارت مرده است عشـق در

 (464-469: 7465)عزیزی، 

له صحه ئو در اشعار دیگر نیز به این مس

 گذارد:می

 عشق بعد از مـرگ یـک لـک هـم نداشـت     

 عشق شـب هـا نـان سـنگک هـم نداشـت      

ــاهی بکــــش  ــۀ مــ  ای شــــب آوا. نقشــ

 زنــد، آهــی بکــشعشق پـرپـر مـی

 (391)همان:    

 

 کس چـراغ عشـق را روشـن نکـرد    

 ل را نقـش پیـراهن نکـرد   عکس گـ 

ــانی اســت   ای همــان عصــر ســیاه ث

 ایـن کمـون آخـر ویـرانی است

 (270)همان:      

 زمانه ۀاز دست رفت ،ایمان. 4-2

« سمت الدن» ۀرسد عزیزی در سرودبه نظر می

با تقابل ایمان و تکنولوژی در کسوت مفاهیم 

از دست رفتن ایمان و « آهن»و « الدن» استعاری

انسان به دنیای ماشینی را گوشزد  روی آوردن

کند. ابیات پایانی این شعر با تکرار دو نماد می

 ید این مطلب است.ؤاستعاری الدن و آهن م

ــی    ــو الدن م ــمت مح ــه س ــا ب ــمم  روی

ــی    ــن م ــوه آه ــوی ک ــه س ــا ب ــمم  روی

 هاســتســمت الدن ســمت ســبز ســایه

ــه  ــاه پایـ ــن پایگـ  هاســـتســـمت آهـ

ــت  ــی اسـ ــۀ الالیـ ــمت الدن جلگـ  سـ

 ر نابینـــایی اســـتســـمت آهـــن شـــه

ــی   ــمنگان مـ ــا سـ ــمت الدن تـ  رودسـ

ــی    ــیمان م ــه س ــن رو ب ــمت آه  رودس

 هــا ســبز و ترنــد  ســمت الدن ســایه 

ــترند...    ــا خاکسـ ــن ابرهـ ــمت آهـ  سـ

 ســــمت الدن آبــــراه شــــبنم اســــت

 ها کم استسمـت آهـن رد جلبـک

 (98-95)همان:  

 زدهانسانیت در تقابل با دنیای ماشین. 4-9

« انسانیت»ر عزیزی های کلیدی شعیکی از واژه

-جوی آن میوخود به جست ۀاست که در زمان

با « آتش بازی آواز»گردد. شاعر در شعر 

قرن قتل »، «هااردوگاه اردک»نمادهای استعاری 

رفتن دوران سبز »، «غارت آیینه»، «هالکفوج لک

و ... ناراحتی خود را برای از بین رفتن « ساز

 کند. انسانیت بیان می

 گاه اردک هـاست ایـنقـرن اردو

 قرن قتل فوج لک لک هاست این
 (34)همان:   
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 مهربانی. 4-1

هایی است که شاعر مهربانی نیز یکی از ارزش

 اندوه از بین رفتن آن دارد.

 در تو بغ  مهربـانی مانده است

 در تو داغی از جوانی مانده است

 اندها دلت را خوردهفوج کرکس

 انـدروح مـفلـوج تــو را آزرده
 (269 )همان:

عزیزی بر این باور است که با مرگ عشق، 

رسد و مهربانی و محبت نیز زندگی به پایان می

 دیگر جایی در زندگی بشر نخواهد داشت. 

 از محبـت طعـم کـالی مانـده اسـت

 از دل انسـان سفـالـی مـانـده اسـت

 انـد ایــن قـوم روح یــاس راکشته

 ـســاس را...دخـتــر دیــوانــۀ اح

 هرکه یک شب مهربان شد، صبح مرد

 عشق هرجا آشیان زد، تیـر خـورد...

 نـوشـد آبمهربـانی در قفـس مـی

 زنــد الی کتـابعشـق پـرپـر مـی
 (463-466)همان: 

 آرامش. 4-1

کم »دار شدن آرامش خود را  با عزیزی خدشه

کند، آرامشی که بیان می« های الالییگل ۀشدن سای

 ب شده او در حسرت روزهای گذشته باشد. سب

 های الالیی کم ستۀ گـلسای

 نیمکت هنگام تنهایی کم ست

 (755)همان: 

خود، به از  ۀاز سوی دیگر با توصیف زمان

کند و در تمنای بین رفتن آرامش روحی اشاره می

برد تا با خداوند لحظاتش دنیایی معنوی به سر می

 را سپری نماید. 

 عصر، عصر عسرت ست یا حسین، این

 قرن غیبت، قـرن غبـن و غـربت ست

 هـاعصـر لکنـت، عصـر پـرت گیـج

 هـــاعســر نـســل آخـــر افـلیــج

 عصر خالی، عصر خولی، عصر خوک

 هـا بـا کـار پـوکعصـر مسـخ پـاک

 در کجــای ایـــن تنـستـان کثـیـف

 تـوان سر کرد یک شب با لطیف؟می
 (719-716)همان: 

 احساس و عاطفه. 4-1

احساس و عاطفه را « زائران تشنه»شاعر  در شعر 

داند و با حسرت و رها و نادیده گرفته شده می

 کند.اندوه خود را جامانده از زمان معرفی می

 دــشلول شـش ـۀبیشه هامان الن

 دـای ما پر از کنسول شـهکوچه

 هاردابــد از مـیـچقرن گل می

 هاق آبـعمه ـکس نرفت از ما ب

 ایماندهـما دوساعت از زمان جا م

 ایمما دوقرن از کهکشان جا مانده

 (45)همان:  

 زنندپل به روی خواهش من می

 دـزننن میـش مـر آرامـگ بـسن

 اـدهـخنـر لبـجـام از خنهـستـخ

 اـدهـنـویـگیـهای متـالمـاز م

 (8)همان:  

 

 تآرزوی بازگشت به فضایی سرشار از معنوی. 2

عزیزی ناراحتی و اندوه خود را از زمانه و 

رویدادهای پیرامون خود در جامعه، با اصالحاتی 

مرگ »کند، وی با وام گرفته از طبیعت بیان می
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آشناست و اکنون « هیاهوی تگرگ»و « برگ

دارد و « روح ۀسبوس از دان»آرزوی باز شدن 

او در «. آبنوس در نگاهش منتشر شود»خواهد می

-گرد کوچهدوره»خود را « یاؤر ۀسنامشنا»شعر 

کند و انتظار فضایی توصیف می« های غربت

 عرفانی و معنوی را در دل دارد: 
 روحم سبوس ۀباز کن از دان

 وسـمنتشر کن در نگاهم آبن

 نـاز مـرای نـنردبانی شود ب

 نـر آواز مـاش بـی بـانـآست

 یاس باران کن تن خواب مرا

 شبنم افشان سطح مهتاب مرا

 مـتـربـار ره نشین تـن غبـم

 مـربتـای غـهدورگرد کوچه

 (3)همان:        

آرزوهای شاعر بار « هااقلیم کاش»در شعر 

، «پلک پنهانی»، «آیینه» دیگر با نمادهای استعاری

و ... برای « مل در زیر هر برگأنشستن ت»، «کوه»

شود. داشتن فضایی معنوی و عارفانه بیان می

به دنبال دنیایی « هااقلیم کاش»شاعر در مثنوی 

ها حکم پیمبری بگیرند، دین است که فوج انسان

شهرها دروازه شود، بین خاک و خواب  در 

مرزی قرار گیرد و رودی از جان پاک جاری 

در « شمع دست فانیان» شود. بار دیگر در شعر

 .آرزوی ثبت کردن طنین الهی و معنوی است

ل باشد و بتوان کند رنگ بودن مادی کاآرزو می

وشو داد تا بتوان وجدان بشری را در آب شست

 (779-776)همان:  به ملکوت پر زد.
 

 کاش رنگ بودن ما کال بود

 کاش حیرت بر تن ما بال بود

 تا به باالهای خود پر می زدیم

 زدیمیـتا به باغ دیگران سر م

 (776)همان: 

 

 های مکاشفهجمعی در کفش ۀخاطر. 2-4

فرادی که قادر به یادآوری خاطرات هرچه تعداد ا

هستند، افزایش یابد، خاطره از قلمرو فردی 

 ۀشود. واژجمعی وارد می ۀخارج و به حوز

جمعی که برای اولین بار توسط موریس  ۀخاطر

چارچوب در کتاب  7529هالبواکس در سال 
به کار رفته، به معنای خاطراتی  اجتماعی ۀخاطر

ر آن سهیم بوده، آن ها داست که گروهی از انسان

گیری آن را به دیگران انتقال داده و در شکل

در  (79-71: 7481)میرمقتدایی،  دخالت دارند.

-مؤلفهتوان مصادیقی برای های مکاشفه میکفش

گرایی، های خاطره جمعی که شامل اسطوره

گرایی و آرکائیسم، یادکرد دوران باشکوه باستان

 شهر است، یافت.تاریخ و آرمان

یوسفی بر این  تاریخی: ۀنوستالژی خاطر الف(

باور است که شخص اگر بینش تاریخی احساس 

همبستگی با سرنوشت ملت خویش در طیّ 

تواند میگونه احوال را اعصار داشته باشد، این

 ۀدر این صورت چه بسا در پهن .دناحساس ک

اندیشه و وجدان، زندگی خود و معاصرانش را 

ملت خویش در طول  استمرار حیات اسالف و

قرون بیابد و از آن فراتر آن را پیوسته با جهان 

: 7468)یوسفی،  انسانیت در درازنای زمان ببیند.

های خود در این عزیزی نیز در مثنوی (189

 ۀمجموعه شعر گاهی سفری تاریخی به گذشت

 کند و با ذکر کلماتی همچونسرزمین خود می
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 ، قیصر، اسکندرسمرقند، ساسانیان، کلدانیان، ماد»

 ۀ، حمل(42)همان:  ، موالنا(75: 7465)عزیزی، 

، بهرام گور، اسماعیلیان، قندهار (91)همان:  چنگیز

تاتار، قاجار، مدائن، سلمان  ،(784-781)همان:

 ، بخارا، عین القضات(204-203 )همان: فارسی

 ]غزنوی[ ، آتش ]زرتشت[، مسعود(417)همان: 

باران:  ۀ)پس از بوس تائیس، مانی و (325)همان: 

آورد و او را ها را فرایاد مخاطب میگذشته (481

 سازد. با خود در این سفر همراه می
 انیانـها در سور تو ساسسال

 دانیانـها کردند از کلکوزه

 مادها مدهوش ماندانا شدند

 دندـکاهبان رهبان رکسانا ش

 (75)همان: 

و « تمنا»حسرت دوران گذشته نیز در 

« مادر آهوان»وی مشهود است، در مثنوی  «یادباد»

دوران سلطنت مسعود غزنوی با الهام از معنای 

دیگر این نام که خوشبختی و سعادت را یادآور 

 شود:گردد، در خاطر شاعر زنده میمی

 یاد از آن سالی که شبنم رود بود

 مسعود بود ۀطان سایـال سلـس

 (325)همان:    

جود خود شاعر در و« اسب فردا»در شعر 

کند و آن را حضور گذشتگان را احساس می

اجساد »سازد، گذشتگانی که از آنان با مجسم می

 کند:یاد می« باران خورده
 
 امردهـای مـههـر از ارابـن پـم

 اممن پر از اجساد باران خورده

 (797)همان:   

-شاعر آشنا با تاریخ سرزمین خود، صحنه

در ذهن خود  هایی از وقایع و حضور افراد را

بیدار ساخته و در حسرت و دلتنگی خود آنها را 

طالیی و گاه اسفناک سرزمین،  ۀگنجاند. گذشتمی

های شاعر گشته و وقایع ساز بیان حسرتزمینه

روی داده در ماضی در خاطر وی زنده و متجلی 

 گردد. می

: (بازگشت به اسطوره)قومی ۀب( نوستالژی خاطر

اصول فکری مکتب  ها ازبازگشت به اسطوره

رمانتیسم و گرایش شاعرانی همچون بلیک و باتلر 

ییتز است. فروید نیز بر این باور است که اساطیر 

تخیالت و امیال  ۀهای تغییر شکل یافتته مانده»

یاهای متمادی دوران ؤر»و  (44: 7410)باستید،  «اقوام

هستند.  (44)همان:  «بشریت در دوران جوانی

ها به عار خود با یادکرد اسطورهعزیزی نیز در اش

 رساند. تصور خواننده روزگار گذشته یاری می

 هاسور دادم سال ها در سوره

 هااستکان ها شستم از اسطوره

 (42: 7465)عزیزی، 

های وی با یادآوری اساطیر باستان و حماسه

ملی ایرانی روزگارانی از پیش را در ذهن مخاطب 

تالژیک عزیزی به سازد. بازگشت نوسجاندار می

هایی همچون های ملی ایرانی با ذکر ناماسطوره

، کتایون، اسفندیار، (30)همان:  سودابه، رودابه

، (780-787)همان:  سهراب، سیاووشان، سلم، تور

سیمرغ، افراسیابان، فرامرز، پشنگ، گیو، اورامیان، 

گرگین، شغاد، تهمینه، آرش، سیستان، اشکبوس، 

 گردآفرید، کیقباد و سمنگانزال زر، اسفندیار، 

زند شعر خود را با آنها پیوند می (223-229)همان: 



 419 سولماز مظفری ،و رویکرد نوستالژیک« های مکاشفهکفش»

 

 

و روزگار گذشته را برای مخاطب امروزش مجسم 

خواند و ها همراه میکند. وی خود را با اسطورهمی

 های ملی است:دلتنگ بازگشت زمان به اسطوره

 اـهورهـز غـر سرم دامان سبـب

 اهزیر پایم خش خش اسطوره

 (782)همان:    

شاعر با « وطن طالیی»در شعری با عنوان 

ای شاهنامه و ذکر استفاده از نام پهلوانان اسطوره

-خود را به تصویر می ۀها گذشتبرخی از مکان

ای به این کشد و در آرزوی بازگشت دوباره

 دوران است.

احمد عزیزی عالوه : دینی ۀج( نوستالژی خاطر

انی، به تاریخ دینی نیز بر بازگشت به تاریخ ایر

بازگشتی نوستالژیک دارد. این نوع بازگشت به 

های وی دلیل فضای عرفانی و دینی سروده

گذارد. تلمیحات ردپایی قوی از خود به جای می

دینی که در اشعار وی گنجانده شده، به وجوه 

رساند. هایش یاری مینوستالژیک محتوایی سروده

)عزیزی،  ن آدم و حواهایی همچوشاعر با بیان نام

)همان:  ، هابیل و قابیل(73)همان:  بودا (74: 7465

)همان:  ، حالج(485)همان:  ، محمد)ص((11

، ابرهه، (340)همان:  ، یوسف و زلیخا، موسی(305

علی)ع(، میثم تمار، کربال، فاطمه)س(، چهارده 

 معصوم، پنج تن آل عبا، حسین)ع(، حسن)ع(

 زیتون، تین و  الغدیر، یاسین، (357-353)همان: 

 کند. اندوه و دلتنگی خود را بیان می  (962)همان: 

ادبیات آرمان : شهرید( بازگشت به تفکرات آرمان

شود که به به آن دسته از آثار ادبی گفته می شهر

در  (71: 7481)داد، . «پردازدآرمانی می ۀطرح جامع

جایی است دست »شهر آمده است: تعریف آرمان

که تصور آن همواره در افق آرزوی بشر  نیافتنی

خیر برین و زیبایی و رستگاری بوده و یکی  ۀنمون

از آرزوهای آدمی در درازنای تاریخ، دستیابی به 

ای بوده که در آن رستگاری خویش را جامعه

ها به تحقق بخشد. هنگامی که بشر از بند اسطوره

عالی در این  (78: 7487)اصیل، . «قلمرو خرد آورد

شهر و ساخته و طرح آرمان»گوید: زمینه می

با اوضاع  ها مستقیماًپرداختگی آن در ذهن انسان

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه و 

ها ارتباط دارد. جهان، همچنین با روحیات انسان

گرایی و پناه بردن به شهر نیز مانند اسطورهآرمان

گریز از  دفاعی انسان برای ۀدوران کودکی، اندیش

گیری و فرایند در حال است؛ ولی از جهت شکل

گرایی و دلتنگی برای گذشته مقابل اسطوره ۀنقط

شهر در واقع پناه بردن به آینده قرار دارد. آرمان

: 7481)عالی، . «است و آن دو پناه بردن به گذشته

های عزیزی دریغ و در بسیاری از سروده (795

س و أبا یحسرت نسبت به رویدادهای حال 

گردد به دنبال خورد که سبب مینومیدی پیوند می

آرمان شهری برای زیستن و رسیدن به آرزوهایش 

باشد. وی مضامین اجتماعی نسل بشر را در برخی 

-گنجاند و حسرت نابودی ارزشاز اشعارش می

توان در های انسانیّت و دعوت به احیای آن را می

این حال در الی اشعارش مشاهده نمود. با البه

شهری است فاضله و آرمان ۀآرزوی رفتن به مدین

آن دلخوشند و پایان  ۀها به وعدانسان ۀکه هم

شستشو »بینند. در شعر دردهای خود را در آن می

شهر را توان آرزوی رفتن به این آرمانمی« در طنین

 دید.
 ما به آن سوی علف ها می رویم
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 مـروییـا مـهدفـری از صـه شهـما ب

 اـهوابــل خـست قتـا نیـهرفـآن ط

 هاردابــرگ در مـا مــت آن جـسـنی

 تـه نیسـوانـآن طرف ها صرعی و دی

 ستـآن طرف ها ترس صاحب خانه نی

 وتــاغ تـوان در بـتیـا مـهرفـآن ط

 وتـل سـرد از سطـراب کـاسب را سی

 تـابی اسـب مهتـگ شـا رنـهآن طرف

 تــی اســـآبی ــرانــکــیـروزها در ب

 ستـه زیــوان در آیـتیـها مرفـآن ط

 توان یک سوره را یک شب گریستمی

 (777-772: 7465)عزیزی، 

نیز شاعر آرمان « بین ظهورذره»در شعر 

-خود را در قرن دیگر جست ۀفاضل ۀشهر و مدین

کمان کند، در آن قرن بشر ساکن رنگینوجو می

ا روادید، توان در شب آن قرن بخواهد شد و می

روی برگ گل از مرز ماه گذشت، در آن قرن 

نهضت شبنم جهانی خواهد شد و پرستو نیز 

در  (292-294)همان:  پاسبان خواهد داشت.

شاعر، سراغ « نبش قلب»ای دیگر با نام سروده

« هاشهر دریاها و قایق»شهر خود که آن را آرمان

-نام نهاده، از همه می« هاس شقایقأالرمسقط»و 

 (451-455)همان: گیرد. 

 

 ی گیربحث و نتیجه

ای از نگارش نوستالژی در اصطالح ادبی به شیوه

ای که آن خالق اثر، گذشته ۀگردد که برپایاطالق می

در ذهن داشته یا سرزمینی که یادش را در دل دارد، 

های کند. نمونهانگیز ترسیم میآمیز و حزنحسرت

د خاطرات گذشته، موفق نوستالژی فردی از جمله یا

از دست دادن عزیزان، خاطرات دوران کودکی و 

جوانی و نوستالژی عارفانه در دو شکل حسرتِ 

-از بین رفتن ارزش ۀداشتن فضایی معنوی و دغدغ

ها، مؤلفهها در شعر عزیزی نمود دارند. از میان این 

وی به نوستالژی یادکرد گذشته توجه خاصی دارد و 

ز رخدادهای روزگار و حسرت و دلتنگی ناشی ا

آمدهای ناگوار در کالم او بیشتر نمود یافته پیش

اندوه و دردی ژرف به  است، از سویی دیگر غالباً

ی تأثیرهای عرفانیش رسوخ یافته است که عاشقانه

-وی گذاشته است. مرگ ۀعمیق بر ذهن و اندیش

اندیشی نیز با تصاویری متفاوت و برخاسته از 

سبت به آن نمودی دیگر از وی ن ۀدوسوی ۀاندیش

های مؤلفهنوستالژی شعری عزیزی است. از میان 

-توان شواهدی برای باستاننوستالژی جمعی نیز می

گرایی و اسطوره تاریخی و دینی، ۀگرایی و خاطر

شهر و بازگشت تفکرات حسرت داشتن آرمان

های او یافت. در آرمان شهری از خالل سروده

غم غربت فردی « اشفههای مککفش»مجموعه شعر 

دارد و بیشتر به سوی غم غربت جمعی گام برمی

تر نمود این اندوه جمعی و بشری در کالم او پررنگ

توان گفت عاطفه و احساس شاعر در یابد و میمی

سیر رسیدن به بلوغ جمعی در این دفتر شعر کامل 

 ۀرسد وی هرگاه در حوزبه نظر می گردد.می

ها مؤلفهموده، بی شک به این آزمایی نرمانتیک طبع

انداز کلی بر اشعار توجه داشته است. با یک چشم

توان یکی از شاعران نوستالژی عزیزی، او را می

سرای معاصر دانست که به خلق تصاویری در 

زند تا عمق آزردگی، حسرت و کالمش دست می

 دلتنگی خویش را نمایش دهد.
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