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چکیده
واژه ی نوستالژی که در زبان فارسی از آن با عنوان »غم غربت« 
از  برای خاطرات  دلتنگی  و  احساس غم  معنای  به  یاد می شود 
فرد  آن،  یادآوری  با  که  خاطراتی  است.  گذشته  رفته ی  دست 
دچار غم و اندوه می شود و نوعی دلتنگی بر او سایه می افکند. 
نوستالژی  حس  آمدن  بوجود  باعث  که  عواملی  مهم ترین 
می شوند شامل: حرت روزهای خوش دوران کودکی، زندان 
یا مهاجرت، جنگ و از دست دادن استقالل کشور و... است. 
آن ها  اشعار  نیستند.  مستثنی  قاعده   این  از  نیز  ُکردزبان  شاعران 
این حس درونی  برای نشان دادن  جتلی  گاه مناسب و درخوری 
این  اشعار  در  می توان  را  نوستالژی  مظاهر  بزرگ ترین  است. 
شاعران یافت. آن ها در اشعارشان مهواره از خاطرات روزهایی 
یاد می کنند که در صلح و آرامش در رسزمنی رسسبز و پر شور 
و نشاط شان و با امید به زندگی و آینده می زیستند. از مجله این 
شاعران، »هصمن« است. هبره گریی از عنارص طبیعی، استفاده از 
ادبیات شفاهی و پشتوانه قرار دادن فولکلور و فرهنگ بومی در 
از  ویژگی هایی  ادبی،  صنعت های  انواع  گرفتن  خدمت  به  عنی 
شعر هصمن است که خوانندگان این اشعار می توانند تا اندازه ای 
به درک آن ها نایل آیند. هصمن شیفته ی سادگی کالم شعر بود و 
سعی داشت زبان شعر را به زبان واقعی مردم نزدیک سازد. از 
این شاعر، می  توان به عنوان شاعر اجتامعی یاد کرد؛ زیرا مسائل 
او گذاشته  بر شعر  تأثری عمیقی  روزگار  آن  و سیاسی  اجتامعی 
است. بیشرتین نمودهای شعر نوستالژیک را می توان در اشعار 
او یافت. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- حتلیلی به 
هصمن می پردازیم. نتایج حتقیق  بررسی انواع نوستالژی در شعر 
به  هصمن  اشعار  در  نوستالژی  نمود  بیشرتین  که  می دهد  نشان 
یاد مرگ  و  تبعید،  و  زندان  یاد معشوق،  به وطن گرایی،  ترتیب 

عزیزان مربوط می شود. 

واژگان کلیدی: نوستالژی، ادبیات کردی، هصمن.

کورتە

وشەی نۆستالژی کە لە زمانی فارسی بە »خەمی غه ریبی« ناوی 

بیرەوەرییەکانی  بۆ  دڵتەنگی  و  خەم  هەستی  واتای  بە  دێنن  لێ 

لێی،  بیرکردنەوە  کە  بیرەوەرییەک  ڕابردووە.  لەدەست چووی 

دڵتەنگی  جۆرێک  و  دەکات  خەفەت  و  خەم  تووشی  مرۆڤ 

هەستی  هۆکارەکانی  گرینگرتین  سه ریدا.  به   ده کێشێ  سێبەر 

نۆستالژی برێتییه  له: داخ و که سه ری ڕۆژە خۆشەکانی منداڵی، 

سەربەخۆیی  لەدەستدانی  و  شەڕ  کۆچ کردن،  یان  بەندیخانە 

واڵت و هتد. شاعیرانی ناوخۆیی وەکوو شاعیرانی کورد زمان، 

ڕوون  هۆی  بۆتە  ئه وان  هه ڵبه سته کانی  نییه .  جیاوازییان  له وه دا 

بوون  و ئاشکرابوونی ئه و هەستە ناوه کییانه . گەورەترین جێگای 

شاعیرانە  ئه و  هه ڵبه سته کانی  لە  دەتوانین  نۆستالژی  خۆنواندنی 

ڕۆژانێک  لە  بیر  شیعرەکانیاندا  لە  شاعیرانە  ئه و  بدۆزینه وه . 

دەکەنەوە کە بە هێمنایەتی لە واڵتی سەرسەوز و پڕ لە خۆشی و 

ئارامی و هیوا بە داهاتوو دەژیان. بۆ منوونە یه کێک له م شاعیرانه  

بەکارهێنانی  رسوشتییەکان  هێامنە  لە  چێژوەرگرتن  »هێمن«ه . 

وێژەی وته یی و پشتبەسنت بە فۆلکلۆر و کولتووری ناوخۆیی و 

شێعری  تایبه مته ندییه کانی  لە  ئه ده بی،  دەستکەوتی  بەکارهێنانی 

له وانه   ڕادەیەک  تا  دەتوانن  شێعرانە  ئه م  خوێنەرانی  و  هێمنە 

کە  دەدا  هەوڵی  و  بوو  شیعر  سادەیی  عاشقی  هێمن  تێ بگه ن. 

بکاتەوە.  نزیک  خەڵک  ڕاستی  و  واقیع  زمانی  لە  شێعر  زمانی 

دەتوانین ئه و شاعیرە )هێمن( بە شاعیری کۆمەاڵیەتی نێو ببەین، 

ڕۆژگارەدا  لەو  سیاسییەکان  و  کۆمەاڵیەتییەکان  بابەتە  چوونکه  

زۆرترین  داناوه .  ئه و  شێعری  سەر  لە  قووڵی  کاریگه رییه کی 

شێعرەکانی  لە  دەتوانین  نۆستالژیکه کان  شێعرییه   ده رکه وته  

مامۆستا هێمندا بدۆزینه وه . له م توێژینه وه یه دا به  که ڵک وه رگرتن 

شیعری  له   نۆستالژی  جۆره کانی  وه سفی-شیکارانه ،  میتۆدی  له  

ئه وه   توێژینه وه یه   ئه و  ده ستکه وته کانی  ده که ین.  تاوتوێ  هێمندا 

شیعره کانی  له   نۆستالژی  ده رکه وته ی  زۆرترین  که   ده رده خات 

و  زیندان  دڵبه ر،  یادی  نیشتامن خوازی،  به  پێوه ندیی  هێمندا 

دوورخستنه وه و یادی مه رگی ئازیزانه وه هه یه.

وشه  سه ره کییه کان: نۆستالژی، ئه ده بی کوردی، هێمن.
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1- مقدمه 
)بازگشـت(   »nosta« یونانـی  واژه ی  دو  از  ترکیبـی  نوسـتالژی  فرانسـوی  اصطـالح 
و »alogos« )درد و رنـج( اسـت. در فرهنگ هـا ذیـل ایـن اصطـالح، معانـی متنوعـی 
آمـده اسـت؛ از آن مجلـه می تـوان بـه »غـم غربـت و درد دوری« اشـاره کـرد )باقـری و 
در  اسـت،  شـده  ادبیـات  وارد  روانشناسـی  از  کـه  نوسـتالژی   .)147 توکلـی،1393: 
بررسـی های ادبـی بـه شـیوه ای از نـگارش اطـالق می شـود کـه بـر پایـه ی آن شـاعر یـا 
نویسـنده در رسوده یـا نوشـته ی خویـش، گذشـته ای را کـه در نظـر دارد یـا رسزمینـی کـه 
یادهایـش را در دل دارد، بـه شـکلی حـرت آمیـز و دردآلـود ترسـیم می کنـد و بـه قلـم 
بـه گذشـته های  بازگشـت  آرزوی  و  احسـاس غربـت  یـا  نوسـتالژی  می کشـد )مهـان(. 
خاطره انگیـز بـه عنـوان یکـی از جنبه هـای روانـی انسـان، در رسشـت آدمـی هنفته اسـت. 
دلتنگـی در لغـت بـه معنـی غـم غربـت و در اصطـالح روانشناسـی، بازگشـت و میـل بـه 
گذشـته اسـت از ایـن رو می تـوان آن را مـرتادف بـا »حـرت« دانسـت. ناخرسـندی از 
زمـان یـا مـکان حـارض، احساسـی اسـت کـه چه بسـا برای هر کسـی پیـش آیـد. این حس 
موجـب ظهـور پدیـده ی روگردانـی و گریـز از زمـان یـا مـکان حـارض می شـود. مهـواره 
انسـان در تـالش اسـت بـرای رهایـی از وضـع نامطلـوب کنونـی خـود، جایگزینـی پیـدا 
کنـد؛ او مطلوبـش را گاه در پنـاه بـردن بـه گذشـته و گاه در رؤیـای آینـده جسـت وجو 
می کنـد )خـدادادی مهابـاد، 1384: 45(. دلتنگـی بـه دلیـل عـدم رضایـت از وضعیـت 
کنونـی بـروز می کنـد؛ بـرای مثـال، کسـی نسـبت بـه دوران خـوب زندگـی اش دلتنگـی 
دارد و نسـبت بـه وضـع موجـود، نارضایتـی دارد، مهـنی حـس باعـث بـروز نوسـتالژی 
می شـود. پـس هـرگاه عرصـه ی زندگی چنان بر انسـان تنگ شـود کـه او نتوانـد از آن چه 
کـه دارد لـذت و رضایتـی حاصـل کنـد، مسـری آرمان جویـی و آرزومندی را طـی می کند. 
آرمان هـای انسـانی یـا پیـش رو قـرار می گرینـد یـا پشـت رس می ماننـد. هـرگاه ذهـن بـه 
گذشـته رجـوع کنـد و اسـباب رهایـی خـود را از دلتنگـی، در گذشـته جسـت وجو نامیـد، 
بنابرایـن  پدیـد می آیـد )روشـنفکر،32:1391(.  او  نوسـتالژی در  یـا  حـرت گذشـته 
نوسـتالژی در ادبیـات، احساسـی ناخـودآگاه اسـت کـه حتـت تأثـری عواملـی چـون: از 
دسـت دادن اعضـای خانـواده، حبـس و تبعیـد، مهاجرت از کاشـانه، یـادآوری خاطرات 
کودکـی و جوانـی، غـم و درد پـریی و اندیشـیدن به مرگ شـکل می گرید و در آثار شـاعر 

و نویسـنده بـروز می کنـد. از مهـنی رو امهیـت سبک شـناختی پیـدا می کنـد. 
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نوسـتالژیک  جنبه هـای  بـه  کـه  اسـت  کسـانی  از  هصمـن  ُکـرد،  شـاعران  میـان  در 
اشـعارش توجـه ویـژه دارد. فضـای اشـعار او را بیشـرت ناراحتـی از وضعیـت کردهـا در 
طـول تاریـخ، رنج هایـی کـه متحمـل شـده اند، و چاره جویـی بـرای رفـع ایـن معضـل، 
تشـکیل می دهـد و مهـنی باعـث اجیـاد فضایـی نوسـتالژیک در اشـعارش می شـود. عالوه 
بـر ایـن، او بـا توصیـف جزئـی و دقیـق فضـا، صحنـه ای خاطره انگیـز و دلکـش را پیـش 
روی خواننـده اجیـاد می کنـد کـه یادکـرد خاطـرات زیبـای آن دوران در ایـام پـریی، فرد را 
بـه نوعـی دچـار غـم غربـت می کنـد. مهچنـنی یـادآوری عشـق و رسمسـتی های روزگار 
جوانـی نیـز یکـی دیگـر از مؤلفه هـای نوسـتالژی اسـت کـه بخـش مهمـی از اشـعار هصمن 

را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
بـا توجـه بـه این کـه نوسـتالژی جـزء جدانشـدنی در ادبیـات اسـت، نگارنـدگان ایـن 
پژوهش، چگونگی نمود این احسـاس و اسـتفاده از این شـگرد بیانی را نشـان می دهند. 
از آنجـا کـه نوسـتالژی یکـی از مقوالتـی اسـت کـه در ادبیـات ُکـردی آن گونـه کـه بایـد، 
مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت بنابرایـن هـدف و مترکز ایـن پژوهش، بررسـی نمودهای 
نوسـتالژی بـه عنـوان یکـی از مباحـث مهـم زیبایی شـناختی در اشـعار هصمـن اسـت کـه به 
عنـوان یکـی از شـاعران پـرآوازه ی ادبیـات معـارص ُکـردی بـا توجـه بـه رشایـط فـردی و 
اجتامعـی حمیـط زندگـی خویـش، بخشـی از مضمـون اشـعارش را به مضمون نوسـتالژی 
اختصـاص داده اسـت. از ایـن رو بحـث و مسـأله ی اصلـی مـا در ایـن پژوهـش، درک و 
دریافـت چگونگـی نمـود نوسـتالژی در شـعر ایـن شـاعر بـزرگ اسـت. روش مـا در این 
پژوهـش، توصیفـی- حتلیلی اسـت که با حتلیل شـواهد شـعری از اشـعار هصمن و مراجعه 

بـه منابـع کتابخانـه ای صـورت گرفته اسـت.

2- فرضیات پژوهش
- بـه نظـر می  رسـد حـس نوسـتالژی در آثـار هصمـن بـه وفـور و در عناویـن خمتلـف وجـود 

باشد. داشـته 
- به نظر می رسـد وطن دوسـتی و عشـق، بیشـرتین نمود نوسـتالژی در اشـعار هصمن 

باشد.
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3- پیشینه ی پژوهش 
در ادبیـات ُکـردی تاکنـون پژوهشـی در زمینـه ی نوسـتالژی انجـام نشـده اسـت اّمـا در 
عنـوان  بـا  پژوهشـی  در  مهـکاران  و  صیادی نـژاد  عربـی،  و  فارسـی  ادبیـات  بـا  ارتبـاط 
فرخـزاد«  فـروغ  و  نازک املالئکـه  رسوده هـای  در  نوسـتالژی  زمینه هـای  »بررسـی 
)1393(، حـرت و انـدوه بـه خاطـر وضـع نابسـامان جامعه و نیز عشـق و طبیعت را از 
زمینه هـای مشـرتک نوسـتالژی در شـعر ایـن دو شـاعر می داننـد. باقـری در پژوهشـی بـا 
عنـوان »بررسـی نوسـتالژی در جمموعـه اشـعار قیـر امنی پـور« )1381(، بـه ایـن نتیجه 
رسـید که مفاهیم نوسـتالژیک در اشـعار او بیشـرت شـامل غربت و دردمندی، گذر زمان، 
بازگشـت بـه دوران کودکـی، زندگـی روسـتایی و جنـگ و ایثـار می شـود. خزانه دارلـو 
کرایـی«  سـیاوش  اشـعار  در  نوسـتالژیک  مفاهیـم  »بررسـی  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در 
از  بـه غـم دوری  او  بیـان مـی دارد کـه بیشـرتین نمـود نوسـتالژی در اشـعار   ،)1393(
دوسـتان و خانـواده مربـوط می شـود. کـربی روشـنفکر در مقالـه ای بـا عنـوان »بررسـی 
تطبیقی نوسـتالژی در شـعر عبدالوهاب بیاتی و شـفیعی کدکنی« )1391(، با مقایسـه ی 
تطبیقـی نوسـتالژی بـنی ایـن دو شـاعر بیـان مـی دارد کـه بیشـرتین مفاهیم نوسـتالژیک در 
اشـعار آن هـا بـه نوسـتالژی کودکـی، معشـوق و گـذر عمر مربـوط می شـود. رشیفیان در 
پژوهشـی بـا عنـوان »بررسـی فراینـد نوسـتالژی در اشـعار سـهراب سـپهری« )1389(، 
اشـعار نوسـتالژیک سـهراب را بـه دو بخـش خاطـره ی فـردی کـه شـامل دوری از وطـن 
و خاطـره ی مجعـی کـه شـامل دلتنگـی شـاعران بـرای اسـطوره های ایرانی اسـت، تقسـیم 
کـرده اسـت. حممـدی در پژوهشـی بـا عنـوان »از غـم و حـرت شـاعران کالسـیک تـا 
میـان  در  نوسـتالژی  تطبیقـی  بررسـی  بـه   ،)1391( رمانتیـک«  شـاعران  نوسـتالژی 
بـا عنـوان  پژوهشـی  نیـز در  پرداختـه اسـت. مشـاخیی  ایـن دو دوره ی زمانـی  شـاعران 
»نـگاه نوسـتالژیک خاقانـی و بحـرتی بـه ایـوان مدایـن« )1390(، می گویـد کـه واژه و 
تصویـر بـا بـار معنــایی غــم و انـدوه، برآمده از حـس نوسـتالژیک، تلمیحات و اشـارات 
بـه شـخصیت ها و داسـتان های ملـی و مذهبـی گذشـته بـا بار معنایـی حرت و انـدوه به 
سبب از دســت رفــتن آن هــاست و به کارگریی رنگ های ســرد و بی روح در این قصاید 
نشـان از احساسـات نوسـتالژیک بحـرتی و خاقانـی اسـت. مهچنـنی آذرمـکان و ربیعـی 
بـا عنـوان »بررسـی نوسـتالژی در رسـاله های شـهاب الدین سـهروردی«  در پژوهشـی 
)1393(، بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه آثـار عرفانـی از نظـر نوسـتالژی قابلیـت بررسـی 
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را دارنـد و منظـور از وطـن در آثـار سـهروردی، ناکجاآباد اسـت و مکان خاصی نیسـت. 

4- گذری بر زندگی هیمن 
ــی  ــری شمس ــال 1300 هج ــن« س ــه »هصم ــص ب ــالمی متخل ــنی شیخ اإلس ــیخ حممدام ش
در روســتای »الچــنی« واقــع در5 کیلومــرتی جنــوب مهابــاد در خانــواده ای متمــول 
ــی و  ــی فارس ــب مقدمات ــد و کت ــرآن جمی ــریی ق ــس از یادگ ــد. پ ــد ش ــام متول و صاحب ن
ــش،  ــد مادری ــه ی ج ــاه و مدرس ــال در خانق ــار س ــدت چه ــت و م ــاد رف ــه مهاب ــی، ب عرب
شــیخ یوســف برهــان در ســلک طــالب علــوم دینــی حتصیــالت خــود را ادامــه داد و در 
ــا او  ــا »هــه ژار« ـ کــه آنجــا بــه رس می بــرد ـ هــم درس و هم صحبــت شــد و ب مهــان ایــام ب
عقــد اخــوت و دوســتی بســت. بعدهــا بــه دســتور پــدرش بــه آبــادی »کولیجــه« راه یافــت 
و چنــد ســالی نــزد »مــال امحــد فــوزی« درس خوانــد. در ســال 1317هجــری شمســی بــه 
خانــه ی پــدری در آبــادی »شــیالناوێ« بازگشــت. روزهــا بــه کار کشــاورزی و زراعــت 
ــردی  ــی و ک ــی ـ از فارس ــب ادب ــه ی کت ــه مطالع ــت ب ــر وق ــا دی ــب ها ت ــت و ش می پرداخ
ــن  ــت. در ای ــد داش ــد و ش ــاد آم ــهر مهاب ــه ش ــار ب ــن ب ــال چندی ــر س ــود و ه ــغول ب ـ مش
مســافرت ها بــا رجــال شــعر و ادب آشــنا شــد و در جلســات ادبــی جوانــان بــا ذوق 
آن دیــار رشکــت جســت و انــدک انــدک در اثــر ابــراز لیاقــت و اســتعداد، مــورد توجــه 
ــاد، خمصوصــًا قاضــی حممــد قــرار گرفــت. هصمــن در ایــن  شــخصیت های معــروف مهاب
ــام، جوانــی برازنــده و کارآمــد و آگاه و َآشــنا بــه رمــوز ادبیــات ُکــردی و شعرشــناس  اّی
بــود و خــود نیــز شــعر می گفــت و اشــعارش در میــان جوانــان طرفــداران زیــادی 
ــدش  ــی دوســت نداشــت کــه فرزن ــود، ول ــز اهــل شــعر و شــاعری ب ــدرش نی داشــت. پ
ــی و قرحیــه ی خــدادادی او  ــا اســتعداد ذات ــد، اّم ــه رسودن شــعر بگذران وقــت خــود را ب
را بــه راهــی ســوق داده بــود کــه بــه رسچشــمه ی زالل ابــداع و ابتــکار در فنــون شــعر و 
ــی« را داشــته باشــد.  ــاال اهلیــت لقــب »شــاعر وطن شــاعری منتهــی شــود و در ســننی ب
ــر  ــای فرات ــرت، گام ه ــوق و ذوق بیش ــا ش ــه ب ــر حلظ ــود؛ ه ــه ب ــش گرفت ــود را پی او راه خ
ــال  ــن در س ــود. هصم ــع ب ــال و ممتن ــش حم ــی برای ــینی و انزواگزین ــت و عقب نش برمی داش
1323شمســی بــه عضویــت شــورای نویســندگان نرشیــه ی نیشــتامن درآمــد کــه بــه طــور 
ــت. در  ــار یاف ــوی انتش ــم پهل ــه رژی ــرد علی ــعرای ُک ــا و ش ــی از ادب ــوی مجع ــه از س خمفیان
ســال 1344شمســی پــدرش دار فانــی را وداع گفــت و دو ســال بعــد از آن نیــز مــادرش 
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درگذشــت. هصمــن در سال1347شمســی بــه علــت مشــاهده ی اوضــاع نامطلــوب 
کشــور و ســتم هایی کــه از طــرف رژیــم شــاه بــر مــردم ســتم دیده ی ُکــرد می رفــت، 
خانــه و زندگــی را تــرک گفــت و ســال ها در بــالد غربــت، متــواری و آواره بــود. هصمــن 
پــس از پــریوزی انقــالب 1357 بــه ایــران بازگشــت و خدمــات ادبــی و اجتامعــی و 
ــام  ــه ن ــردی ب ــان ُک ــه زب ــاراتی ب ــک انتش ــران ی ــت. او در ای ــود را از رس گرف ــی خ فرهنگ
»انتشــارات صالح الدیــن ایوبــی« در شــهر ارومیــه برپــا کــرد. آن انتشــاراتی از هبــار 
)1985( یــک فصلنامــه ی ادبــی- فرهنگــی بــه نــام رسوه بــه چــاپ می رســاند کــه هصمــن 
ــود. هبره گــریی از عنــارص طبیعــی خشــن،  ــا زمــان درگذشــتش مســئول آن فصلنامــه ب ت
اســتفاده از ادبیــات شــفاهی و پشــتوانه قــرار دادن فولکلــور و فرهنــگ بومــی در عــنی بــه 
خدمــت گرفتــن انــواع صنایــع ادبــی، ویژگی هایــی از شــعر هصمــن اســت کــه خواننــدگان 
ایــن اشــعار می تواننــد تــا انــدازه ای بــه درک آن هــا نایــل آینــد. تســلط او بــر زبــان ُکــردی 
ــه او  ــت ک ــن اس ــاص هصم ــی خ ــش، دو ویژگ ــرش در رسای ــدرت انکارناپذی ــری ق و دیگ
ــردی قــرار داده اســت. از  ــد در ادبیــات ُک را از مجلــه ی آخریــن شــاعران کالســیک جدی
آثــار هصمــن، تاریــک و ڕوون جمموعــه اشــعار )1974(، ناڵــەی جودایــی جمموعــه اشــعار 
)1979(، پاشــه رۆک جمموعــه مقــاالت )1983(، چەپکێــکگــوڵوچەپکێــکنێرگــز، 
بازنویســی حتفــه ی مظفریــه از رســم اخلط التینــی بــه ُکــردی، مقدمــه ی رمــان قــەاڵی 
دمــدم اثــر عــرب شــامیلوف، شــازاده و گــه دا و هــهواری خاڵــی را می تــوان نــام بــرد. هصمــن 
ــاد  ــتامن )فری ــاواری نیش ــرد(، ه ــاد ُک ــورد )فری ــاواری ک ــتان، ه ــای کوردس در روزنامه ه
ــز  ــه( نی ــە )الل ــال کــودکان(، ئاگــر )آتــش( و هەاڵڵ ــل و ق میهــن(، گڕوگاڵــی منــدااڵن )قی
می نوشــت. ایــن شــاعر و نویســنده ی ُکــرد رسانجــام در 29 فروردیــن ســال 1365 دیــده 

از جهــان فروبســت )ر.ک: مــردوخ روحانــی، 1382: ج2، 520-519(. 

5- مبانی نظری 
5-1- تارخیچه ی نوستالژی

در فرهنـگ  آریان پـور نوسـتالژی بـه معنـای »غـم غربـت، حـرت و دلتنگـی نسـبت بـه 
گذشـته و آنگهـی اشـتیاق مفـرط برای بازگشـت به گذشـته، احسـاس حـرت و دلتنگی 
اقتصـادی و  بـرای وطـن، خانـواده، دوران خـوش کودکـی، اوضـاع خـوش سیاسـی، 
مذهبـی در گذشـته و...« تعریـف شـده اسـت )آریـان پـور، 1380 :3539(. »واژه ی 
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»نوسـتالژی« درسـال 1668میالدی به وسـیله ی یوهانس هوفر1 - پزشـکی اهل کشـور 
سـویس- وضـع شـد. دلیـل ایـن نامگـذاری، احسـاس غربتـی بـود کـه رسبازان سویسـی 
دور از خانـه و رسبـازان سایرکشـورها بـه آن دچـار می شـدند؛ رسبازانـی کـه بـا شـنیدن 
آهنگ هـای حملـی و خـوردن سـوپ های سـاده بومـی، واکنـش نشـان می  دادنـد. هوفـر بـا 
اسـتفاده از ایـن اصطـالح در مقالـه اش )دلتنگـی پزشـکی( کـه بـرای توصیـف حـاالت 
روحـی بیامرانـش منتـرش کـرد، نام خـود را به عنوان واضـح نظریه ای دقیق و شگفتی سـاز 
در تاریـخ پزشـکی، ماندگارکـرد. براسـاس نظریـه ی او نوسـتالژی، عنـوان درد و رنجـی 
اسـت کـه بیـامر احسـاس می کنـد بـه دلیـل آنکـه در رسزمنی مـادری خویش نیسـت یـا بیم 

آن دارد کـه هرگـز آن جـا را نبینـد )کالهچیـان، 1386: 11(. 
بـا رشوع قـرن بیسـتم نوسـتالژی در زاویـه دیـد روان شناسـان قرارگرفـت و بـه ایـن 
ترتیـب بیشـرت از آنکـه بـه جسـم مربـوط باشـد، بـه روح و روان پیونـد یافـت. پیونـدی که 
البتـه، تظاهـرات جسـامنی را نادیـده نمی گـرید. واژه ی نوسـتالژی از این پـس راه ورود به 
میـان مـردم و گفتـار روزمره را گشـود و در مفهوم عمومی و تازه ی خود، احساسـی شـد 
کـه هر فرد معمولی می توانسـت داشـته باشـد و الزمـه ی آن رسباز بودن نبـود. بعدها این 
احسـاس خفـی، ارزش اخالقـی در وجـود اشـخاص فهیـم و حسـاس حمسـوب می شـد 
کـه در برابـر هـول و هراس هـای دنیـا چهـره می نمـود؛ یعنـی نوعـی حرت زدگـی کـه 
ارتباطـی تنگاتنـگ بـا هوشـمندی، نکته بینـی و دورنگـی داشـت و انسـان مـرگ آگاه و 
واقـف بـه زمـان، نمی توانسـت حرت منـد نباشـد. بـا ورود ایـن واژه بـه حیطه ی فلسـفه 
و ادبیـات، معنـای جدیـدی بـه خـود گرفـت و بـه احساسـات رمانتیـک و غـم دیـر متولـد 
شـدن موسـوم گشـت. ایـن واژه »در بررسـی های ادبـی بـه شـیوه هایی از نـگارش اطالق 
می شـود کـه بـر پایـه ی آن شـاعر یـا نویسـنده در رسوده یا نوشـته ی خویش، گذشـته ای را 
کـه در نظـر دارد یـا در رسزمینی کـه یادش را در دل دارد حرت آمیزانه و دردآور ترسـیم 

می کنـد و بـه قلـم می  کشـد« )انوشـه، 1376 :1395(.

5-2- نوستالژی و ادبیات 
لطفعلـی صورتگـر در تعریـف ادب و شـعر گفتـه اسـت: »ادب عبارت اسـت از یک نوع 
ابـالغ و انتقـال فکـر از ذهنـی بـه ذهـن دیگـر؛ بـه عبـارت دیگـر،  ادبیـات عبارت اسـت از 

1- Johanne s Hofer.
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فـّن بیـان نیـات و نامیـش بیـان اندیشـه و حالتـی کـه در ذهـن گوینـده بـه وجود آمده اسـت 
و نامیـش و جتسـم آن اندیشـه و حالـت در ذهـن خواننـده. در حالـی کـه واسـطه ی بیـان 
و نامیـش یـا ابـالغ و انتقـال، الفـاظ و کلـامت هسـتند. آنچـه بیـان می شـود، جلـوه ای از 
مظاهـر گوناگـون حیـات اسـت که ذهن شـاعر را جمـذوب و روح وی را مسـّخر می کند، 
بـر متـام احساسـات و عواطـف وی غلبـه و تسـلط می یابـد تـا بدان جـا کـه جـز او هیـچ 
چیـز در ذهـن وی، هسـتی و موجودیـت نـدارد. در ایـن حـال، شـاعر بدان جلـوه ی رنگ 
و نریویـی خـاص می بخشـد و آن را در مرتبـه ای برتـر و باالتـر از جهـان عـادی قـرار 
می دهـد. بـدان گونـه کـه خـود می خواهـد و آرزو می کنـد؛ نـه آن چنـان کـه در عـامل خارج 
وجـود دارد. ایـن هیجـان و انقالبـی کـه در روح وی پدیـد آمـده، حمـرک و ملهـم ذوق او 
می گـردد تـا در برابـر ایـن آزمایـش، الفـاظ و کلامتـی را بجویـد و آن را بـه یـاری آن الفـاظ 
بـه دیگـری منتقـل نامیـد« )صورتگـر، 1336: 16(. مهان طـور کـه قبـاًل گفتـه شـد، تولـد 
اصطـالح »نوسـتالژی« ابتـدا در حیطـه ی پزشـکی بـود و تنهـا در فرهنگ هـای پزشـکی 
و روان پزشـکی جـای داشـت اّمـا امـروزه هیـچ حـوزه ای ماننـد حـوزه ی ادبیـات جایگاه 
ایـن اصطـالح نگشـته اسـت. امـروزه بیشـرتین نمـود »نوسـتالژی« را در حیطـه ی ادبیات 
و هنـر می بینیـم. بـا گذشـت پنجـاه سـال رفتـه رفتـه اصطـالح »نوسـتالژی« از متن هـای 
پزشـکی ناپدیـد شـد و روان شناسـان دیگر برای بیان مشـکل بیـامران مربوط بـه این مورد 
از اصطالحاتـی ماننـد »اختـالالت روانـی« اسـتفاده می کردنـد. ایـن اصطـالح بـه تدریج 
از دنیای پزشـکی وارد دنیای ادبیات و هنر شـد )انوشـه ،139:1376(. در کل، تأسـف 
نسـبت بـه گذشـته از موتیف هـای رایج شـعر فارسـی اسـت؛ شـاعران دوره ی سـلجوقی 
بـه دوره ی حممـودی حـرت می خورند و شـاعران دوره ی حممـودی از دوره ی رودکی با 
حـرت یـاد می کردنـد )شمیسـا، 1387: 137( و این مربوط به خاطرة مجعی می شـود.

5-3- مهم ترین عوامل اجیاد نوستالژی 
طبـق تعاریـف و توضیحـات خمتلفـی کـه دربـاره ی اصطـالح »نوسـتالژی« آمـد، می  تـوان 
عوامـل خمتلفـی را کـه در اجیـاد احسـاس و عاطفـه ی »نوسـتالژی« مؤثرنـد، این گونـه نـام 
بـرد: 1- دوری از وطـن )بـه معنای ملـی بودن( یا زادگاه اصلی، بـه دلیل حبس، تبعید یا 
مهاجـرت اجبـاری یـا اختیـاری؛ 2- تغیـری مکان دایمی انسـان؛ 3- جدایـی از خانواده و 
دوسـتان و دوری از حمیط خانه و خانواده؛ 4- از دسـت دادن اعضای خانواده، دوسـتان 
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یا عزیزی که باعث گریسـتن و مرثیه خواندن شـود؛ 5- مشـکالت سـازگاری با حمیط و 
رشایـط جدیـد و کنونـی تغیـری ارزش هـای جامعه و از بنی رفتـن یا تغیری یافتن سـنت های 
گذشـته که عامل گله و شـکایت از اوضاع زمان می گردد )این مسـاله ناشـی از آن اسـت 
که در تاریخ قبل از آن در شـادکامی می زیسـته اسـت(؛ 6- حتوالت سیاسـی، اجتامعی و 
فرهنگـی؛ 7- احسـاس تنهایـی و غربـت درونی؛ 8- یـادآوری خاطـرات دوران کودکی 
و جوانـی یـا خاطـرات تارخیـی و ملـی و 9- بیامری و غـم درد پریی و اندیشـیدن به مرگ 
)کالهچیان،25:1386(، اّما آنچه در پیدایش احسـاس غربت در انسـان، نقش اساسـی 
دارد و اغلـب روانشناسـان نیـز بـر ایـن باورنـد، مهـان جدایـی و دوری از حمیـط خانـه و 
وطـن اسـت. بـا توجه بـه فراوانـی عوامل اجیاد نوسـتالژی در انسـان، در ادامه به بررسـی 
مهمرتیـن ایـن عوامـل و چگونگـی ارتبـاط آن هـا با ایـن نوع احسـاس، پرداخته می شـود:

5-3-1- خاطره
از مجلـه مهم تریـن، عوامـل اجیـاد احسـاس نوسـتالژی، بایـد بـه عامـل »خاطـره« اشـاره 
به یادماندنـی  کـه  بـه گذشـته  مربـوط  یـا عملـی  )رویـداد  و خاطـره  »نوسـتالژی«  کـرد. 
اسـت( ارتبـاط تنگاتنگـی بـا هـم دارنـد؛ بـه عبـارت دیگـر، یکـی از سـتون های اصلـی 
نوسـتالژی بازگویـی و یـادآوری بیـش از حـد یـک خاطره اسـت. خاطـره را می توان یک 
جتربـه ی شـخصی از تاریـخ نامیـد )رشیفیـان،37:1385(. خاطره براسـاس نـوع تعلق و 
ارتباطـش بـا زندگـی مشـخص و نیـز حـوزه ی وقوعـش به دو دسـته ی خاطـره ی فردی و 

خاطـره ی مجعـی تقسـیم می شـود: 
خاطـره ی فـردی شـامل حوادثـی اسـت کـه فـرد در طـول زندگـی  اش آن هـا را جتربه 
می کنـد. عشـق و زندگـی عاشـقانه و سـفرهایی که به نوعـی در زندگی فرد تأثری گذاشـته 
هـم جـزو خاطـرات فـردی اسـت کـه تکـرار آن هـا بـه خاطـر نارضایتـی از وضـع موجود 
اسـت و منجـر بـه اجیـاد حس دلتنگـی می گردد. نوسـتالژی، اغلب می تواند بـه خاطره ای 
از دوران کودکـی، یـک بـازی خـاص یا موضوع مشـخص ارزنده ای ربـط یابد. مهچننی، 
اگرچـه خاطـرات فـردی هرشـخص بـا شـخص دیگـری متفـاوت اسـت اّمـا خاطراتـی 
هسـتند کـه میـان گـروه زیـادی از انسـان ها مشـرتک اسـت. ایـن خاطـرات را خاطـرات 
مجعـی می نامنـد؛ یعنـی بخشـی از خاطـره مجعـی و قومـی اسـت. نوسـتالژی گاه شـکل 
مجعـی بـه خـود می گـرید و بـه صـورت زنـده کـردن سـنت های بومـی، ارزش هـای سـنتی 
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وگذشـته و نوعـی حـس هویت طلبـی خـود را بـروز می دهـد. احسـاس دلتنگـی بـرای 
بازگشـت بـه گذشـته ی مجعـی و بازیابـی هویت قبلـی، معمـوال در مواقعی اجیاد می شـود 
کـه یک گسسـت سیاسـی، اجتامعـی، فکری و فرهنگـی در جامعه اجیاد می شـود .یکی از 
جنبه هـای خاطـره ی مجعـی گذشـته ی دور، روزگار باسـتانی و حتـی اسـاطریی هر قومی 

اسـت )کالینیکونـس،۱۳۸۲: مقدمه(.

5-3-2- وطن و زادگاه 
تنهایـی و دوری از زادگاه و رسزمـنی مـادری از دردناک تریـن جتربه هـای زندگـی بـرشی 
اسـت. اصطـالح نوسـتالژی در اصلی تریـن مفهـوم خـود درماندگـی یـا اختاللـی اسـت 
کـه بـه وسـیله ی جدایـی مـورد انتظـار یـا واقعـی از حمیـط خانـه و زندگـی اجیـاد می شـود 

)نعمتـی و مهـکاران،68:1392(.

5-3-3- مهاجرت 
»مهاجـرت می توانـد یکـی از عوامـل اصلـی اجیـاد دلتنگـی و نوسـتالژی در فـرد شـود. 
خصوصـًا هنگامـی کـه ایـن مهاجـرت بـه صـورت اجبـاری باشـد و انسـان بنـا بـر جـرب 
حمیطـی یـا رشایـط حاکمـه، جمبـور بـه تـرک دیـار و وطـن خـود شـود. بنابرایـن مهاجـرت 
و دوری از وطـن و زادگاه خصوصـا در حالـت اجبـار، در اکثـر مـوارد بیشـرتین حـس 
دلتنگـی را در فـرد اجیـاد می کنـد. در مهاجـرت اسـت که انسـان بـه دنبال گمشـده ی خود 
اسـت و آن را در خاطـرات پنهان شـده در ذهنـش می جویـد و مهـنی خاطـرات اسـت کـه 
او را دلتنـگ می  سـازد. نوسـتالژی مهاجـران دور از وطـن و زادگاه نـه تنهـا بـه معنای غم 
غربـت بلکـه بـه معنـای دلتنگـی برای چیزهایی اسـت کـه در گذشـته ای نه چنـدان دور به 
آن هـا حـس آرمان خواهـی، نوعـی تعلـق اجتامعی، اطمینان، دلبسـتگی و خیلـی چیز های 
دیگـر را مـی داد. »نوسـتالژی« می توانـد نتیجه ی درک واقعـی دوری از وطن و جابجایی 
و بحران هـای هویتـی باشـد. خیلـی از اوقـات نوسـتالژی بـرای ختفیـف ضایعاتـی اسـت 

کـه از مهـنی نـوع نگرانی  هـا ناشـی می شـود« )نفیسـی، بی  تـا:۷۲(.
 خاطـرات دوران کودکـی، مهـواره در  یادکـرد حرست آمیـز دوران کودکـی   -4-3-5
ضمـری آدمـی، جایگاهـی ویـژه دارد و انسـان بـه هبانه های خمتلـف متایل دارد دفرت گذشـته 
را ورق بزنـد و بـه روزهـای کودکـی خـود بازگـردد. شـاعران رمانتیـک جهـت گریـز از 
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زندگـی شـهری و متمـدن عـاری از ارزش های انسـانی به سـنت و سـادگی پنـاه می برند. 
یکی از جلوه های سـادگی، آرزوی بازگشـت به دوران کودکی و هبره مندی از خاطرات 
آن روزهـا در آفرینـش اثـر ادبـی اسـت کـه در آثـار بسـیاری از رمانتیک هـا دیده می شـود. 
سـعی شـاعران رمانتیـک پرداختـن بـه بازآفرینـی خاطـرات دوران کودکـی و غـرق شـدن 

در لـذت حزن آمیـز آن اسـت )حممـدی و عبـاس زاده، 1391: 181(.

5-3-5- نوستالژی دوری از معشوق
عشـق ورزیـدن ویژگـی خـاص دنیـای انسان هاسـت کـه از آغـاز آفرینـش تـا کنـون، بـا 
جلوه هـای رنگارنـگ و دلنشـنی خـود رنج حیـات را برای انسـان حتمل پذیر کرده اسـت. 
عشـق و زیبایـی، مهـواره مهـراه و مکمـل یکدیگـر بوده انـد )خمتـاری، 1377: 68(. ایـن 
عشـق تنهـا بـه معشـوقه ای از جنـس زن اطـالق نمی شـود بلکـه شـامل هـر چیـزی کـه بـه 
نوعـی حمبـوب انسـان باشـد، می شـود؛ خـواه ایـن معشـوق، بی جـان باشـد مثـل رسزمـنی 
مـادری و خـواه جانـدار باشـد مثـل پـدر، مـادر، خواهـر، مهر )روشـنفکر و اسـامعیلی، 
1391: 36(. در ایـن نـوع از نوسـتالژی، شـاعر یـا نویسـنده به دلیل دوری از معشـوق یا 
روزهـای خوشـی کـه در کنار یار خود داشـته اسـت احسـاس حرت می کنـد و با وجود 
گذشـت سـالیان دراز بـاز هـم به یادآوری آن خاطـرات می پردازد و خواهان بازگشـت به 
آن ایـام اسـت. گاهـی در شـعر بعضـی از شـاعران این معشـوق، عرفانی و آسـامنی اسـت 

)خزانـه دارلـو، 1393: 67(.
عشـق رمانتیک هـا عشـقی تـوأم بـا رنـج و درد و ناکامـی اسـت و گویـی کـه از ایـن 
ناکامـی بیـش از کامروایـی لـذت می برنـد. یکـی از حمققـان از ایـن مسـأله این گونـه انتقاد 
دارد کـه »رمانتیک هـا عواطـف تنـد را از هـر نـوع کـه باشـد و بـه هـر نتیجـه ای کـه منجـر 
شـود متجیـد و حتسـنی می کننـد. عشـق رمانتیک هـا هنگامـی کـه بـا ناکامـی توأم باشـد این 
قـدرت را دارد کـه مـورد پسـند رمانتیک ها واقع شـود اّما اغلب، عواطف تنـد ویرانگرند 

)ارشف زاده، 1381: 222(.

5-3-6- نوستالژی پریی و یاد مرگ
پـریی و یـاد مـرگ هـم از مؤلفه هـای نوسـتالژی فـردی اسـت. در واقـع هرچـه از عمـر 
گوینـده می گـذرد یـا بـه یـاد مـرگ می افتـد حـزن و انـدوه بـه رساغ او می آیـد و میـل بـه 
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جادوانگـی در روح و کالم او مـوج می زنـد، مثـاًل نـارص خـرو در سـن شـصت و دو 
سـالگی خویشـتن را آماده ی سـفر به جهان دیگر می بیند و با آسـایش آن جهانی، خود را 
تسـلی می دهـد )حممـدی و عبـاس زاده، 1391: 173(. حرت بر جوانی از دسـت رفته 
و شـکایت از روزگار پـریی بسـیار در دیـوان شـاعران مـا به چشـم می خورد؛ بـه گونه ای 
کـه سـهم بیشـرت مفهـوم نوسـتالژی را می تـوان در ایـن حـوزه دیـد و مؤلفه هـای دیگـر در 
یـاد  اشعارشـان  در  نوسـتالژی گرا  اکثـر شـاعران  قـرار می گرینـد.  بعـدی  اولویت هـای 
خاطـرات دوران جوانـی می افتنـد و اشـعار زیبـا و پر از انـدوه را در وصفـش می رسایند. 
گـذر شـاعر بـر حمـل اجتامع مهیشـگی دوسـتان، او را بـه یاد خاطرات شـریین ایـام جوانی 
می اندازنـد. رسور و شـادمانی رسارس وجـودش را فـرا می گـرید اّمـا ناگهـان حرتـی 
دردنـاک، دوری از آن ایـاِم شـادی را بـه غـم بـدل می کنـد و شـاعر، پیوسـته در حالتـی 
از حـزن و امیـد بـه رس می بـرد )طاهری نیـا و عباسـی،1390: 156ـ157(. بـه عقیـده ی 
»فرویـد« یـادآوری خاطـرات گذشـته و بازگشـت بـه آن هـا دالیلـی دارد؛ وی هنرمنـد را 
دردمنـدی می دانـد کـه بـرای ختفیـف درد خـود نالـه می کنـد و بـا شـیوه های حکیامنه خود 

را آرامـش می دهـد )تقـی  زاده، 1381: 201(.

5-3-7- نوستالژی روستا 
طبیعـت و روسـتا در شـعر امـروز، مهـواره نـامد صفـا و صداقـت و مکانی کـه در آن هنوز 
بـه کار رفتـه اسـت. چنـنی  انسـانی را رساغ گرفـت،  می تـوان اصالت هـای گم شـده ی 
نـامدی، نقطـه ی مقابل شـهر کـه مظهری از زندگـی پیچیده و پرجنجال اسـت مورد توجه 
شـاعران امـروز بـوده و هسـت. اساسـًا رجـوع به طبیعـت و روسـتاگرایی به تعبـری یونگ 
»یکـی از عالئـم مشـخصه ی انسـان متمـدن« اسـت کـه زمینـه ی آن، تعـارض و تضـادی 
درونـی اسـت کـه بـه دلیـل اجبـار و حمدودیت هـای زندگـی جدیـد در انسـان ها شـکل 
طبیعـت  بـه  این گونـه  رویکـردی  نیـز  شـاعران  اکثـر   .)95 )مظفـری،1394:  می گـرید 
و روسـتا و مظاهـر آن داشـته و هرجـا توانسـته از آن سـخن گفته انـد. تفکـر و عواطـف 
شـعری آن هـا مهـواره به گونه ای از ذهنیت روسـتایی وابسـته بوده و این امـر تا حد زیادی 
در کیفیـت شـکل گریی عنـارص شعری  شـان نقش آفرینـی کـرده اسـت. آن هـا دربـاره ی 
روسـتا مهـواره بـا حرمتـی خـاص سـخن می گوینـد. آن هـا روسـتا را مظهـر ارزش هایـی 
می شناسـند کـه زندگی شـهری آن ها را از دسـت داده اسـت. روسـتایی که آن هـا در ذهن 
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دارنـد، گاهـی در حـد تصـور یـک مدینـه ی فاضله اسـت کـه اصالـت و پاکیزگـی ویژگی 
جدایی ناپذیـر آن اسـت. مردمانـش بـا عـادات و آدابـی طبیعـی زندگـی می کننـد و هنـوز 
بـا تصنـع و تکلفـی کـه دسـتاورد زندگـی مـدرن شـهری اسـت خـو نگرفته انـد. صداقت، 
سـادگی و صمیمیـت هنـوز از آن جـا رخـت بـر نبسـته و مردمـش زندگانـی بی پریایـه و 

سـاملی دارنـد )علـی زاده و باقی نـژاد،1391: 182(.

5-3-8- نوستالژی کمرنگ شدن ارزش ها و آرمان های انقالبی 
شـاعران پـس از انقـالب، شـعارها و آرمان هـا و راهکارهـای بسـیاری بـرای سـعادت 
و تعادلـی کشورشـان دارنـد اّمـا پـس از دوران جنـگ، بسـیاری از آرمان هـا، فرامـوش 
بـر  فزون خواهـی  و  فرصت طلبـی  سـودمداری،  مادی  گرایـی،  و  می شـوند  کمرنـگ  یـا 
بسـیاری از شـئون جامعـه و حتـی برخـی از انقالبی هـا و جبهه رفته هـا نیـز سـایه افکنـد. 
تغیـری آرمان هـای انقالبـی و رنـگ باختـن آن ها البتـه از چشـامن تیزبنی برخی شـاعران آن 
دوره خمفـی نمی مانـد. انـدوه بـر فرامـوش شـدن ارزش هـا و آرمان هـای انسـانی، جابه جا 
شـدن معیارهـای ارزش در جامعـه، بی اعتنایـی بـه مشـکالت مـادی و معنـوی و اخالقی 
مـردم و... در جـای جـای شـعر شـاعران انقالبـی دیـده می شـود. آن هـا درد اصلـی ایـن 
روزهـا را بی معنایـی، ابتـذال، پوچـی زندگـی، ریـاکاری و از خـود بیگانگـی فرهنگـی 

می داننـد )باقـری و توکلـی،1393: 158(.

6- مهم ترین مؤلفه های نوستالژی در اشعار هصمن
6-1- نوستالژی دوری از وطن )وطن گرایی(

یکی از عمده ترین مسـائل عاطفی که حوزه ی گسـرتده ای از تأمالت انسـان را در دوران 
ما به خود مشـغول داشـته، مسـأله ی وطن اسـت. »آنچه مسلم اسـت این است که مفهوم 
وطـن و وطن پرسـتی در ادوار خمتلـف تاریـخ برش و در فرهنگ های خمتلف انسـانی وضع 
و حالـی یکسـان نـدارد. در بعضـی جوامـع شـکل و مفهـوم خاصـی داشـته و در جوامـع 
دیگـر، شـکل و مفهـوم دیگـر« )شـفیعی کدکنـی،1:1352(. نشسـتن در غربـت، دور از 
دوسـتان و هم زبانـان و هـم دالن، موجـب می گـردد که انسـان هرروزه و به طـور متناوب 
بـه گذشـته ی خـود بازگـردد تـا شـاید بتوانـد کمبودهـای روحی و فکـری خـود را جربان 
نامیـد. غـم غربـت و دلتنگـی میهـن در افـرادی کـه از وطـن خـود بـه دوردسـت مهاجرت 



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1241396

کرده انـد بسـیار شـدید اسـت. ادبیـات کـُردی نیـز بـه ماننـد آیینـه ای کـه بازتـاب عواطـف 
مـردم ُکـرد در طـول تاریـخ اسـت، جلوه هـای گوناگونـی از مفهوم وطـن را در خود ثبت 
کـرده اسـت. یکـی از درونامیه هـای پر توان شـعر هصمن، وطن دوسـتی اسـت. شـاید کمرت 
پژوهشـگری را بتـوان یافـت کـه دربـاره ی شـعر هصمن بـه جسـت وجو پرداخته باشـد و به 

گونـه ای بدیـن ویژگـی برخورد نکرده باشـد:
شینگێڕی

چوونــە ســەر خەڵکــی هــەژاری بێ چــەکمیــک و میــراژی بــە هاوکاریــی یــەک

جــاران قــەراری  لــە  بەڕقــرت  بۆمبــارانزۆر  کــرا  وێرانــە  بانــە 

ــەرزی ــزم و ب ــە ن ــوو ل ــوو ب ــی خان ــه رزیهەرچ ــی ل ــکه ری به عس ــی عه س وەک دڵ

یــا نه مــا یــا نــه بــه حــاڵ ماویــه نه فــه س١هەر بە زار خۆشـە دەڵێن شەشسـەت کەس

)هصمن، 2708: 370(. 
هصمـن بـر دیگـر کسـانی کـه بـه جهـان شـعر او راه یافته انـد پیشـاهنگ بـوده و 
پیـش از هـر نظاره گـری، خـود اوسـت کـه بـر چریگـی وطـن بـر ذهـن و زبانـش پی 
بـرده اسـت. بدیـن خاطر بیـش از هر پژوهش دیگـری غور و بررسـی در گفته های 
خـود شـاعر و شـکار حلظه هـای شـاعرانه ای کـه میـان او و وطـن رفتـه، می تواند ما 
را بـه دریافـت چگونگـی چریگـی این مفهـوم بر درونیـات او، و از آنجا بـه بازتاب 

آن بـر ذهـن و زبـان شـاعر، نائـل کند: 

زیندەبەچاڵ

هێالنــم چیــا  و  بــووم  هەڵــۆ  ــەی؟مــن  ــا ک ــم ت ــەل و داڵ ــی ق ــر چەپۆک ژێ

زۆرداری و  ســتەم  نێــزەی  کــەی؟ســەرە  تــا  مەتاڵــم  ســینگی  بنجنــێ 

ــوای  ــردم بی ن ــر رس م ــم / ب ــکاری ه ــا مه ــده( ب ــامی جنگن ــم دو هواپی ــریاژ )اس ــک و م 1- می
رفتنــد.  بی اســلحه 

بسیار شدیدتر از دفعات قبل / بمباران بانه را ویران کرد. 
هرچه خانه بود در پستی و بلندی / مانند دل رسباز بعثی می لرزید. 

گفتــن اینکــه می گوینــد ششــصد نفــر، ســاده اســت / یــا از بــنی رفتنــد یــا انــدک نفســی برایشــان 
باقــی مانــده اســت. 
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ئێشــی جــێ گاز و قەپاڵــم تــا کــەی؟١گورگــی بێــدادی لــە گیانــم بەربــوون

)مهان: 343(.
بـرای شـاعر دارای ارزشـی ذاتـی اسـت. شـاعر هویـت  سـتایش رسزمـنی، 
خویـش را از رسزمـنی می گـرید و رسزمنی نیز به سـبب وجود مـردم و ویژگی های 
آنـان اسـت کـه هویـت می یابـد. به مهـنی دلیـل دوری از وطـن به حس نوسـتالژیک 
منجـر می شـود کـه شـاعر در غربـت بـرای خـود می رسایـد. عشـق به وطـن و خان 
و مـان، مهـواره ذهـن هصمن را به خود مشـغول داشـته اسـت و دغدغـه ی ذهنی او به 

دسـت آوردن اسـتقالل وطـن و رسافـرازی قومش اسـت. 
قەاڵی نیشتامن

ــۆوەتــەن گیــان و ســەر و ماڵــم فیــدای تــۆ ــەاڵی ت ــی مــن کــەوێ دەرد و ب وە گیان

بزانــی تــا  ســەر  دەنێــم  پێنــاوت  تــۆلــە  باوەفــای  و  ئــازا  ڕۆڵێکــی  منــم 

ــۆ2لــە بــۆ پاراســنت و حیفــزی ســنوورت ــەاڵی ت ــینگم ق ــۆ« س ــی »ماژین لەبات

)مهان: 97(. 
ــه مفهــوم روســتا  ــد هــم ب »وطــن«، »خــاک« و »رسزمــنی« در شــعر هصمــن می توان
ــط  ــا و حمی ــته ی زیب ــادآوری گذش ــا ی ــن ب ــردان. هصم ــنی ُک ــی رسزم ــه معن ــم ب ــد و ه باش
ــعار او  ــش از اش ــن بخ ــد. ای ــت می زن ــده دس ــدن آین ــه آفری ــی اش ب ــش زندگ آرامش بخ
ــه  ــوط می شــود؛ ب ــه دســته ی اشــعار نوســتالژیک آینده نگــر مرب از حلــاظ روان شناســی ب
عبــارت دیگــر، ناخرســندی از تغیــری رشایــط مــورد عالقــه ، باعــث دلتنگــی و اجیــاد حــس 
ــادآوری  ــا ی ــد؛ او ب ــام می ده ــل را انج ــنی عم ــًا مه ــز دقیق ــن نی ــود. هصم ــتالژی می ش نوس
آرامــش و زیبایــی دشــت و صحــرای کردســتان، صــدای نــی چوپانــان و دســته ی دخــرتان 

1- مــن عقــاب بــوده ام و آشــیانم بــر بلنــدا بوده اســت / تا کی زیــر چنگال کالغ و کرکس باشــم. 
رسنیزه ستم و جفا / تا کی در سینه ام ریشه بدواند. 

گرگ بیداد به جانم افتاده است / تا کی درد گاز و جای دهانش را حتمل کنم. 

2- وطن، رس و جان و دارایی ام به فدای تو/ درد و بالی تو به جان من. 
رسم را در راه تو فدا می کنم تا بدانی/ که من فرزند دالور و باوفای تو هستم. 

بــرای پاسداشــت و حفــظ مرزهایــت/ بــه جــای ماژینــو )سیســتم دفاعــی اروپــا در جنــگ 
جهانــی( قلبــم را ســنگر و قلعــه تــو می ســازم. 
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ــه  ــردد و ب ــش بازگ ــه رسزمین ــش ب ــاره آرام ــه دوب ــت ک ــد روزیس ــریدوش و... آرزومن ش
حلظــات خاطره انگیــز آن دوران بازگــردد:

شه نگه بێری

شـــه نگه بێرا بـــه رسوه بــــا ســــوژده ی ده بــــرده بــــه ر بـه ژنــــت

ئاخر تۆش هه وای کوێسـتانی ئه و کوردستانه ت هه ڵده مشت

چێشــته نگاوان لــه ده راوان کــه خــۆت لــێ ده کــرد پێخــاوس

بــــه لـه نـجـه ولـاری کـیـژانـت شـه رمــــه زار دەبۆوە تـاوس

ئاهه نگـــی ژیـــن و شـــادی بـــوو به یـانــــی کــــه تێکەڵ ده بــــوو

شمشـاڵی من، خرمه ی بازن، گرم و هۆڕی مه شکه ی گاوس

شـه نـگــه بێری گراوی خۆم! وێنووسـی جه مـاڵ و جوانی!
ئێســتایش پاڵێنــێ وه ک جاران له شــوان و مێگەل ده ڕوانی؟1

)مهان: 215(.
وطـن  تأثـری  و  نفـوذ  هصمـن،  شـعر  گسـرتده ی  پهنـه ی  رهـروان  بیشـرت  دیـده ی  در 
بـر رسوده هـای ایـن شـاعر مهـه جانبـه بـوده و ایـن مفهـوم، شـعر او را از نقطه نظرهـای 
گوناگـون مهچـون درونامیـه، شـکل، آهنـگ، زبـان، حلن و سـایر عنارص سـازنده ی شـعر 
حتـت تأثـری قـرار داده و بـدان تشـخص و ویژگـی بخشـیده اسـت. گاهـی اوقـات هصمـن، 
زیبائـی  از  هصمـن  کـه  هنگامـی  می کنـد.  خـود  اشـعار  معشـوق  آن  جانشـنی  را  »وطـن« 
او  شـعر  در  نـاب  نغمه پـردازِی  و  شـاعرانه  هیجانـی  می کنـد،  صحبـت  خـود  رسزمـنی 

می کنـد:  پیـدا  فرصـت 
تۆم هه ر له بیره 

ــالـــه شـایـیـدا لـــه وه ختـی هه ڵپەڕینا ــاتی پێکەنین ــه کـ ــه خۆشــیدا لـ لـ

ــو  ــه ت ــرد / چراک ــجده می ب ــو س ــاالی ت ــد و ب ــه ق ــاد ب ــیم ب ــا نس ــدام ب ــزای خوش ان ــاه بی 1- گی
آب و هــوای کوه هــای کردســتان را استنـشـــاق کــرده ای / بــه هنــگام ظهــر کــه در آبشــخور گلــه 
پـــا بـرهنـــه مـی شـــوی / نــاز و کرشــمه ی دخرتانــه ات حتــی طــاووس را هــم رشمنــده می کـنـــد 
ــدای  ــن، ص ــی م ــدای ن ــد؛ / ص ــب شونـ ــم ترکی ــا ه ــه ب ــردا ک ــت، ف ــادمانی اس ــی و ش / زندگ
النگوهــا و رس و صــدای مشــکی کــه بـــا پوســت گاو درســت شــده اســت / ای شــریدوش زیبــا 
و معشــوقه ی مــن! تــو مظـهـــر جـمـــال و زیبایــی هســتی / هنــوز هــم مثــل آن رزوهــا بــه چـوپـــان 

و گـلـه نـگـــاه مـی کـنـی؟ 
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ئه من ئه ی نیشـتامن تۆم هه ر له بیــرهله کۆڕی ماتـــه م و گـریـان و شـینـا

بـه ڕۆژ تـاکـوو دووبـاره دێتەوە شه وبه  شه و تاکوو به سه رما زاڵ دەبێ خه و 

ئـه مــن ئه ی نیشـتامن تۆم هه ر له بیره1لـــه کاتێکدا کـــه دەدوێنم ئــه م و ئه و

)مهان: 104(.
ناڵه ی جودایی

ــه م! کــورده واری ئــه ی واڵتە جــوانـه کـم! ڕۆڵەکەم! خێزانەکەم! بـاوانـه کـ

ئێستە بـمبـینـن ئـه رێ ده مـنـاسنـه وه؟ ئـه ی ئـه وانـه ی قـه ت له بـیـرم نـاچنـه وه 

هێز و تـوانـای لێ بڕیوم ده رده کــورد ڕۆژگار هاڕیومی وه ک ئەسپۆنی ورد 

ئـه وڕمـووزنـه ی زه نـده قی چووبوو لـه مـنبـوومـه گـه پـچاڕ و ده کا گاڵته ی بـه مـن 

ئەی برای هاوسەنگەری جەرگەی خەبات!ئەی ڕەفیقان، ئـەی عەزیزانی واڵت! 

ده ژیم گــه ر دەناڵێنم، ئـه من په ککه وتـه نیم  تاکوو  وەسڵ  بۆ  تێدەکۆشم 

چونکه قانـوونی تـه بـیـعه ت وایـه، وا کۆششی مـن زۆر بـەجێیە و زۆر ڕه وا 

بـاز جـویـد روزگــار وصــل خــویـش«2»هـرکـسی کو دور ماند از اصل خویش 

)مهان: 283(.

1- در هنــگام شــادی و رقــص )هەڵپەڕکــێ( / در زمــان خوشــحالی و خنــده / در جملــس عــزا و 
گریــه و ماتــم / ای وطـــن مهیشــه بـــه یــاد تــو هســتم / در شــب کــه خــواب بــر مــن چریه می شــود 
/ در روز تــا دوبــاره شــب می شــود / در هنگامــی کــه بــه ایــن و آن حمبــت می کنــم / ای وطــن، 

مــن مهیشــه بــه یاد تـــو هســتم. 

ــش  ــوم و خوی ــن، ای ق ــواده ی م ــن، خان ــد م ــن! / فرزن ــای مـ ــنی زیب ــتان، ای رسزم 2- کردس
مــن! / ای کســانی کــه هـیـچ گـــاه فـرامـــوشتان نمی کنـــم/ اگــر مــرا ببینیــد؛ آیـــا مـــرا بـــه خـاطـــر 
مـی آوریـــد/ روزگــــار، مــرا مــانـنـــد چـوبـــک، خــرد کــرد/ درِد ُکــرد، تــوانــایـــی مـــرا از مـــن 
گـرفـتـــه اســـت/ بــر اثــر برخــورد، لــت و پــار شــده ام و مــرا مســخره می کنــد/ آن دیــو صفــت و 
زندیــق کــه مهیشــه از مــن مـی ترسیـــد / ای دوستـــان مــن! ای عزیــزان رسزمــنی مـــن! / ای برادر 
مهســنگر میدان رزم! / اگـــــر مـــــن مــی نــالــــم، نــاتـــوان نشــده ام / برای وصل و بازگشــت به 
رسزمینم تالش می کنم / و تـــالش مـــن نیز، بسیـــار مناســـب و بـــه جا است / چـــون کـــه قانـون 
طـبـیعـــت، ایـن گـونـــه اســـت / » هرکســی کــو دور مانــد از اصــل خویــش / بــاز جویــد روزگار 

وصــل خویــش«. 
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6-2- نوستالژی دوری از معشوق 
عشـق و دلدادگـی، ویژگـی دنیـای انسـان ها اسـت کـه مهـواره بـا جلوه هـای رنگارنـگ، 
نامکـرر و دلنشـنی خـود، سـختی  های زندگـی را بـرای آدمـی قابـل حتمـل می کنـد. ایـن 
پدیـده بـه عنـوان مهمرتین عامـل حتریک عواطف انسـان، عامل دلتنگی و حرت شـاعر 
مورد مطالعه ی ما به مانند دیگر شـاعران اسـت. یکی از جلوه های نوسـتالژیک در شـعر 
هصمـن ، یـادآوری خاطـرات و ماجراهـای عاشـقانه اسـت. ایـن دسـته از نوسـتالژی جـزء 
خاطـره فـردی اسـت که در آن، شـاعر بـه دوره ای از زندگی فردی خـود می پردازد؛ حلظه 
یـا حلظاتـی از گذشـته ی خویـش را ترسـیم می کنـد و بـر آن حـرت می خـورد بی آنکـه 
دیگـران را در ایـن حـرت و انـدوه با خـود مهراه کند. هصمن ، هر گاه کـه یاد جوانی کرده 
و خاطـرات خـوش آن ایـام را مـرور کرده اسـت و هرگاه که به سـبب دوری از یار و دیار 
مألـوف به سـتوه آمده اسـت، دسـت به قلم بـرده و آالم درونی و رنج هـای غربت خود را 
از ایام جوانی و معشـوق و با سـوزی متام به نظم کشـیده اسـت و درسـت در مهنی حلظه ها 
اسـت کـه رد پـای نوسـتالوژی )غـم غربـت( در اشـعارش هویـدا و مشـهود می شـود:

خه وم نایه

بهیـــانئهنگـــووتوشـــهوڕابـــوردومـــنهێشـــتاخـــهومنایـــه
دەخوێنـــنبولبـــولوقومـــری،بـــەاڵمقاســـپەیکـــهومنـایــــه

ــما ــی،ئـهمــ ــهوانیالوهتــ ــهجێژوانـــیشــ ــاڵدهمباتـ خەیـ
ـــه1 ـــهومنـایـ ـــووریئـ ـــهوخرخـــاڵوبـهرمـ خرینگـــەیبازن
)مهان: 420(.
ــرار  ــتالژی ق ــواع نوس ــته ی ان ــم در دس ــای او ه ــوق و زیبایی ه ــم دوری از معش غ
ــتالژی، در  ــانه نوس ــی های روان شناس ــاظ بررس ــتالژی از حل ــوع از نوس ــن ن ــرید. ای می گ
دســته ی خاطــرات فــردی قــرار می گــرید. خاطــره ی فــردی شــامل حوادثی اســت کــه فرد 
درطــول زندگــی  اش آن هــا را جتربــه می کنــد. عشــق و زندگــی عاشــقانه و ســفرهایی که به 
نوعــی در زندگــی فــرد تأثــری گذاشــته هــم جــزو خاطــرات فــردی اســت کــه تکــرار آن هــا 

1- صبــح آمــد و شــب رفـــت و مـــن هنـــوز خـوابـــم نمــی آیـــد / بلبــل و قمــری می خواننــد ولــی 
ــا /  ــرد ام ــی مـی بـ ــای دوره جـوانـ ــل قرارهـ ــه حم ــرا ب ــال م ــد / خی ــک نمی آی ــدای کب ــوز ص هن

ــم نمی آیــد.  ــه گــوشــ صــدای النگــو و گردن بنــــدش بــ
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بــه خاطــر نارضایتــی از وضــع موجــود اســت و منجــر بــه اجیــاد حــس دلتنگــی می گــردد: 

زیندەبەچاڵ 

کــەی تــا بەتاڵــم جامــی نەبــێ کــەی؟پــڕ تــا خەیاڵــم باڵــی نەشــەکێ
ژانــــم دهسـتـەمـــانی و کـــهی؟هـاوســـهر تــا باڵــم نـایـــهوه گـیانـهکـــهم!
بــم بســکتدا ســهری یــادی لــه ــاکـــهی؟1هــهر گیانــه!ئاشــوفتهبــێحاڵــمتـ

)مهان: 343(.

مه تەرێزی شه ره ف

تـــاوێ ناچـــی بیـــرم لـــە تـــاوێخۆشەویســـتم خەیاڵـــم باڵـــی دهمفڕێنـــێ
ماڵـــم2ههرچهنـــددوورمبـــەاڵمخـــۆشبـــێخەیاڵـــم لــــه دهزانــــم وا نــیــــم ئــــاواره

)مهان: 212(.
عشـق را می تـوان یـک احسـاس ژرف و غریقابـل توصیـِف انسـانی دانسـت کـه فرد 
آن  را در یـک رابطـه ی دوطرفـه بـا دیگری تقسـیم می کند. نوسـتالژی، اغلـب می تواند به 
خاطـره ای از دوران کودکـی و جوانـی یـا موضـوع شـخص ارزنـده ای ربط یابـد. به دلیل 
پیونـد روحـی و روانـی هـر شـخص بـا موضوعـات و رویدادهـای شـخصی زندگـی  اش 
بـا گذشـت زمـان، بازهـم دلتنگـی بـرای آن خاطـرات و رویدادهـا دیـده می شـود. مهـنی 

خاطـرات اسـت کـه در اجیـاد دلتنگـی و نوسـتالژی در شـخص، نقش مهمـی دارد: 

ئامێزی ژن 

شهوانــــم پـهنـاگــــهی بـــــووجــــاران ژن ئـــاوەاڵی ئامێـــزی

1- تــــا چــــه زمــــانی جـــام خـالــیـــم پـــر نـبـاشـــد / تا چه زمانی پرندة خیامل بالش باید شکســته 
باشــد / مهــر و هــم آغوش دردم / جـــان مـــن تـــا کـــی بـــه کنـــار مــن برنمی گــردی؟ / مــن باید 

مرتــب بــه یــاد ســــر زلــــفت باشـــم / ای جــان مــن! تــا کــی دل من آشــفته باشــد؟ 

2  حمبــوب مــن، یــک حلـــظه هــم از خاطـــرم دور نـمی شـــوی / بــال خیــامل هــر حلظــه مــرا بــه 
پــرواز درمــی آورد / هــر چنــد دورم امــا از برکــت خیــامل / آواره نیســتم و حــس می کنــم کــه در 

خانــه ام. 
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ئامێـــزە ئــــهو نهرمـــی و بـــــووگهرمـــی مــــن حهسـانــــهوهی مایـــەی
خهبـــات ڕەنجـــی ژیـــان، ناخـــۆشدهردی ڕۆژی مـانـدووبــــوونی
ئـــهودا ئامێـــزی لــــه شــــهو فەرامـــۆش1بـــه دهکــــردن هــهمــــووم

)مهان: 217(.
عشـق و دلدادگـی و یادکـرد حرت آمیـز آن در جمموعـه اشـعار هصمـن نمـود بارزی 
دارد. شـاعر در دوران پـریی اش، بـه خاطـرات فـردی خـود پنـاه می بـرد و از گذشـته ی 
پرشـور و دیـدن زیبارویـان و دلبسـتگی بـه آن هـا یـاد می کند. معشـوق در شـعر او مهواره 
در هنایـت زیبایـی قـرار دارد. زیبایـی خریه کننـده ای کـه توجـه هـر کسـی را به خـود جلب 
می کنـد و ایـن ویژگـی اشـعار هصمـن یـادآور اشـعار غنایی کالسـیک فارسـی اسـت که در 
آن معشـوق از فـرط زیبایـی مهـواره باالتـر از عاشـق و غریقابـل دسـرتس بـود. بنابرایـن 

شـاعر مهـواره بـا حـرت از او یـاد می کنـد: 

چاویلکه
ژوان  بۆ  داوه  لێی  دڵم  ده مـەی ڕا  من دێوانەی چاوی جوانم، چاوی جوان لـه و 

چاوجوانانم واڵتی  خەڵکی  چاوانــم گـه رچـی  به  تێر  نه دی  جـوانم  چاوی 

چـاوی جوانم لێ ون ده کـا چـاویلـکـه2ئێستا کە پـیـرم و که وتـوومه تـه ئـاویـلکـه

)مهان: 300(.
بیشـرتین حالت نوسـتالژی به کارکرد حافظه مربوط اسـت. خاطره ای که از گذشته 
درذهـن جـای گرفتـه اسـت، بـه دلیلـی بیـدار می  شـود و فـرد را درگری خـود می کنـد. این 
درگـریی دلتنگـی مـی آورد؛ حالتـی کـه نتیجـه ی فاصلـه گرفتـن از وضعیتـی اسـت که در 
هنـگام جتربـه ی آن خاطـره، بـر فرد تأثریگذار اسـت. از نظر دسـته بندی انـواع خاطره این 
شـعر از هصمن به مانند بیشـرت اشعار عاشـقانه او در دسته ی خاطرات فردی قرار می گرید. 

1- قبــاًل پناهــگاه شــب هایم / آغــوش بــاز زن بــود / گرمــی و نرمــی آن  آغــوش / مایــه ی 
آرامــش مــن بــود / درد زندگــی، رنــج تـــالش / خســته شــدن های روزهــای بــد / شــب هنــگام 

ــپردم.  ــی می س ــه فراموش ــه را ب ــوش او / مه در آغ

2- از آن زمــان دمل امیــد ژوان )میعــادگاه( را دارد / مــن دیوانــه ی چشــم زیبــا هســتم؛ چشــم زیبــا 
/ هرچنــد ســری، زیبــا رویــان را بــا چشــامنم ندیــدم / اکنــون پــری شـــده ام و در گوشــه ای افتــاده ام 

/ هرچنــد اهــل رسزمــنی زیبــا چشــامنم / عینک هایــم، چشــامن زیبــا را از مــن خمفــی مــی دارد.



131 بررسی فرایند نوستالژی در اشعار محمدامین شیخ اإلسالمی، »هصمن«

موو ناپسێنم 

قـــهراربـــووبێـــیلـــهگـــەڵخـــۆتشــــادیبێنـــی
بەڵێنـــی دابــــووم پێـــت گهرچــــی نههــــاتی،

شکـانــــدن پــــهیمان نهبـــوو کــــوردا نــــاو لــــه
پــــهیمانشکێنی؟ گوڵـــم بـــووی فێـــر کـــوێ لـــه

یــــادم لــــه نــــاچی قــــهت ڕۆیـــی، ئـهگــــهرچی
شــــادم1 تـــۆوە یــــادی بــــه یـــــادت، دهکـــــهم

)مهان: 174(.

بۆسەی ڕۆژگار

ڕۆژگاری سـپڵە بۆ مــن بۆســه یه کی نایــه وه

نه مدی هه ر تیرێکی دەیهاوێ، به ره و سینه م نەبێ

ڕه نجـی دووری دڵبەرم بۆ کوشـتنی من کافییه 

گـه ر له دنیادا ئه من هیـچ مەینەتێکی که م نەبێ 

کوا دەزانێ چه ند پەرێشان و پەشێوە حاڵی من 
ئه و که سه ی گیرۆدەیی ئه گریجه و په رچه م نەبێ2

)مهان: 177(.

1- قــرار بــود بیایــی و بــا خــودت شــادی بیــاوری / نیامــدی هرچنــد وعــده اش را بــه مــن داده 
بـــودی / میــان ُکردهــا پیــامن شکســتن وجــود نداشــت / تــو ای ُگل مــن، ایــن پیــامن شکســتن ها 
را از کجــا یــاد گرفتــه ای / هــر چنــد رفــت امــا هرگــز فرامــوش نمی کنــم / بــه یــاد تــو هســـتم و 

بــا یــادت خوشــحامل. 

ــه  ــریی را ب ــه ت ــر حلظ ــد / ه ــن نمی خواه ــرای م ــش ب ــه آرام ــک حلظـ ــا ی ــن روزگار بی وف 2- ای
ــر  ــی اگ ــت / حت ــن کافیس ــتن م ــرای کش ــم ب ــد / درد دوری حمبوب ــا می کن ــن ره ــب م ــرف قل ط
در دنیــا هیـــچ رنــج و حمنتــی نداشــته باشــم / از کجــا می دانــد کــه چقــدر حــامل پریشــان و آشــفته 

اســت / کســی کــه خــودش گرفتــار زلــف و رخ کســی نباشــد. 
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هێالنەی بەتاڵ
له سه ر ناچێتە ده ر ساتێ خەیاڵی بسکی خاوی تۆ 

ئه گه رچی تێگەیشتم چاوه که م، خاوه خەیاڵی مـن 

ئەرێ ئه ی ئاسکی ناسک! هه تاکه ی دەستەمۆ نابی؟
ئەرێ پیرۆزەکەی خۆشفەڕ! هه تاکەی نایه ماڵی مـن1

)مهان: 182(.
هصمـن بـه دلیـل دوری از معشـوق یـا روزهـای خوشـی کـه در کنـار یـار خـود داشـته 
اسـت، احسـاس حـرت می کنـد و بـا وجـود گذشـت سـالیان دراز بـاز هـم به یـادآوری 
آن خاطـرات می پـردازد و می گویـد کـه در زیبایـی و بی  نقصـی هیچ کـس مهاننـد یـار مـن 
نیسـت. در واقـع شـاعر کـه در دوران پـریی خـود بـه رس می بـرد بـا نگاهـی حـرت آمیـز 
بـه دوران جوانـی و جلوه هـا و زیبایی های آن دوران می اندیشـد و خواسـتار بازگشـت به 

دوران خوش گذشـته اسـت: 

فرمێسکی ڕنوو

ژوانــــی بــــن سیـلــــه و پـه ســــیوی الوه تـــی یـــادی بەخێـــر

بـــۆ ئــــه وه ی پـیـرانــــه نـه مــــرم، یــــادی دێرینـــم دەوێ

ـــه ژوانگـــه ی جـــێ هـــه وار؟ ـــه و شـــه وگاره بێ ده نگـــه ل ـــێ ئ کوان

ـــم دەوێ  ـــه! حه جمین ـــدی ب ـــم: هێ ـــن گوت ـــوو، م ـــچ ڕه وه ک ب ک

ـــرد  ـــم ده ک ـــرت بانگ ـــەرچۆپیم ده گ ـــه  س ـــه و ڕۆژەی ک ـــێ ئ کوان

ـــینم دەوێ؟ ـــه نه خش ـــازن و په نج ـــه ب ـــۆڵ ب دۆم دەوێ، دۆی ق

شـــاعیرم، جوانی په رســـتم، دڵتـــەڕم، شـــێتم، لــــه شـــۆق
کێـــوی بژوێـــن، ديــــمه نی جـــوان، ده شـــتی ڕه نگینـــم دەوێ2

1- یــک حلظــه خیــال زلــف پریشــان تــو از خاطــرم نمــی رود / هرچنــد کــه می دانــم حمبــوب مــن، 
مهــه رؤیاهایــم فقــط یــک خیــال خــام اســت / ای آهــوی ظریــف تــا کــی راِم مــن نمی شــوی؟ / 

ای مهــای خـــوش ُیمــن تــا کــی مــال مــن نمی شــوی؟

ــه  ــادش ب ــد ی ــا را نمی دی ــسی مـ ــه کـ ــه ای ک ــاد آور؛ گوش ــه ی ــوار را ب ــه ی دی ــده ی گوش 2- وع
خــری/ بــرای آنکــه بــا حالــت پــریی و زار و نــزار نمــریم از گذشــته یــاد می کنــم/ وعده گاه هــای 
ــاد آور/ حمبــوب در حمــل قــرار عجلــه می کــرد، مــن  ــه ی ــر از آرامــش را بـ شــبانه در شــب های پ
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)مهان: 359(.

6-3- نوستالژی زندان و تبعید 
زندان و اسـارت می تواند یکی از عوامل اصلی اجیاد دلتنگی و نوسـتالژی در فرد شـود. 
خصوصـا هنگامـی کـه ایـن زنـدان رفتـن بـه ناحـق، به صـورت اجبـاری و به خاطـر جور 
جبـاران باشـد و انسـان بنـا بـر جـرب حمیطی یـا رشایط حاکمـه، جمبور بـه ترک دیـار و وطن 
خـود و عزیمـت بـه زنـدان شـود. بنابرایـن زنـدان و دوری از وطـن و زادگاه خصوصـًا 
درحالـت اجبـار، در اکثر موارد بیشـرتین حس دلتنگی را در فـرد اجیاد می کند. »درزندان 
اسـت که انسـان به دنبال گمشـده ی خود اسـت وآن را در خاطرات پنهان شـده در ذهنش 
می جویـد و مهـنی خاطـرات اسـت کـه او را دلتنـگ می  سـازد. در واقـع یکـی از عوامـل 
اصلـی یـادآوری خاطرات گذشـته، زندان و دوری از وطن و زادگاه اسـت. به طور قطع 
در بازگویـی خاطـرات بایـد عواملـی وجـود داشـته باشـد و در بیشـرتین حالـت بازگویی 
خاطـرات، عامـل اسـارت اسـت. زنـدان و اسـارت دوری از مولـد و وطـن اصلی، حس 
دلتنگـی شـدیدی را در انسـان بـه وجـود مـی آورد و انسـان ناخـودآگاه به مـرور خاطرات 
مولـدش روی مـی آورد تـا شـاید بتوانـد کمبودهـای روحـی فکری خـود را جـربان نامید. 
در واقـع فـردی کـه از وطـن خـود دور افتـاده، حس دلتنگی ناشـی از این فـراق و هجرت 
را بـا مـرور مکـرر خاطـرات مولـدش جـربان می کنـد. نوسـتالژی زندانیـان دور از وطـن 
و زادگاه، نـه تنهـا بـه معنـای غـم غربـت بلکـه بـه معنـای دلتنگـی بـرای چیزهایـی اسـت 
کـه در گذشـته ای نـه چنـدان دور بـه آن هـا حـس آرمان خواهـی، نوعـی تعلـق اجتامعـی، 
اطمینـان، دلبسـتگی و خیلـی چیز هـای دیگـر را می داد. نوسـتالژی می توانـد نتیجه درک 
واقعـی تکان هـای آینـده، دوری از وطـن و جابه جایـی و بحران های هویتی باشـد. خیلی 
از اوقـات نوسـتالژی بـرای ختفیـف ضایعاتـی اسـت کـه از مهـنی نـوع نگرانی  هـا ناشـی 

می شـود« )خزانه دارلـو و مهـکاران،23:1393(.

ــص  ــاهنگ رق ــن پیش ــه م ــت آن روزی ک ــم / کجاس ــش می خواه ــن آرام ــاش، م ــم: آرام ب گفت
)هه ڵپەڕکــی( بــودم و بانــگ مــی زدم کــه: / حمبــوب هم رقــص مــن بیــا! ای دخــرتی کــه النگــو 
در دســت داری و از هــر انگشــتت هــزار هنــر می بــارد / شــاعرم، زیباپرســتم، عاشــقم، شــیفته ام 

/ کوهســار رسســبز، منظــره ی زیبــا و دشــتی پــر از گل را آرزومنــدم. 
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خانه نشین

ـــن ـــاری ڕه نگیـ ـــه به ه ـــدا ب ـــه ڕچەی ـــووم ل ـــک ب بولبولێ

دوور لـــه گوڵـــزار و لـــه دیـــداری گواڵڵـــە و نه رسیــــن 

کازیـــوه، بـــۆ لـــک و پۆپـــی گوڵـــی بـاخــــی دەفڕیـــم 

فڕیـــن هێـــزی  ئیـتــــر  نــــیمه  نه مـــا  پێـــوە  پەڕوپـــۆم 

ــت  ــاز و بڕسـ ــڕی بـ ــه بـ ــڕزێ کـ ــه ره بـ ــه و ڕاوکـ ــتی ئـ ده سـ

ســـووڕی ســـوورگوڵ بـــده م و ڕوو بـکــــه مه مێرگـــی شیــــن

ــوو  ــڕ کردبـ ــی پـ ــووچی چه مه نـ ــوو سـ ــه م هه مـ ــن چریکـ مـ

ــن ــەی  خه میــ ــه ناڵـ ــە لـ ــه رووم بێجگـ ــه گـ ــه لـ ــته نایـ ئێسـ

مـــن کـــه شـــینگێڕی هه مـــوو ســـوورەگوڵی پەڕپـــەڕ بـــووم
ڕه نگـــه هـــه ر دڕکـــی پەڕیـــوە لێـــرە بـــکا بـــۆ مـــن شـیــــن1

)مهان: 363(
از مصادیـق برجسـته ی نوسـتالژی سیاسـی، زندان اسـت. بـا توجه به اینکـه هصمن به 
خاطـر عقایـد آزادی خواهانـه اش در سـال های جوانـی راهـی زنـدان شـده بود، اشـعاری 

در بیـان رنـج اسـارت و حـرت برای آزادی رسوده اسـت: 

بابردەڵە

دەناڵێ بــولــبولــی شـه یـدا بـه زاریلــه بــه ر ئــازاری ژیــنـی نـالـه بــاری

پــیـــرمبه سۆز و داخــه وه ده یـگــوت فـه قیرم بێـوادە  هەڵـوەری،  پەڕوپـۆم 

بـێ لێـڕ  و  دارستــان  فێـری  قه فه ز پـیری ده کـا بـا شـووی له زێڕ بێمەلێکـی 

هەڵێنـێته الر و سـه رســه را و کۆشـک چ دێنێ تێـدا  وه رهــه می  کۆیلـە  کــه 

نـه بـینـم گوڵ، چلۆن ئـارام دەبێ دڵ؟!لــه گەڵ کـازیــوه بۆی نەفڕم چاڵوچڵ

1- بلبلــی بــودم کــه در فصــل هبــار، در غربــت و رسمــا بــه رس می بــردم / و از بــاغ و گلــزار، و از 
دیــدار گل اللــه و نریــن بی نصیــب بــودم/ ســپیده ی صبــح بــه ســوی شــاخ و بــرگ ُگل، پــرواز 
می کــردم/ پــر و بالــی برایــم نامنــده و دیگــر تــوان پــرواز نــدارم/ دســت شــکارچی یی کــه بــال و 
پــرم را بریــد، بشــکند/ رسخــی گل رسخ را پــس بدهــم و رو بــه مرغــزار ســبز کنــم/ مــن کســی 
ــم  ــون از گلوی ــود/ امــا اکن ــر کــرده ب ــزار را ُپ ــار چمن ــم متــام گوشــه و کن ــودم کــه آواز و صدای ب
جــز نالــه ی غمگــنی، صدایــی بــریون نمی آیــد/ مــن کــه مرثیه خــوان مهــه ی گل هــای رسخ پرپــر 
شــده  بــودم/ چیــزی نامنــده کــه اینجــا هــر خــاری کــه گوشــه ای افتــاده، برایــم مرثیه خوانی کنــد. 
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چ خۆشە ژین بە سەربەستی، چ خۆشە1چ خۆشە عیشق و سه رمه ستی، چ خۆشە

)مهان: 156(

6-4- نوستالژی یاد مرگ عزیزان 
انسـان ها  اسـت.  مـرگ  و  پـریی  می آیـد،  فـردی  حـرت  دنبـال  بـه  کـه  مصادیقـی  از 
زندگـی  در  عمیـق  شـکاف های  و  می شـوند  خسـته  روزمـره  زندگـی  از  کـه  هنگامـی 
بیـامری  آمـاده می کننـد. فرویـد، هنرمنـد را  بـرای مـرگ  آنـان اجیـاد می گـردد، خـود را 
می دانـد کـه بـه مـرگ پنـاه  می بـرد و بـه نعمـت والدت جمـدد و زندگانـی نـو نایـل می آیـد 
)یونـگ،254:1376(. غـم فقـدان عزیـزان هم حمرک نوسـتالژی حرت فردی اسـت. 
هنرمنـدان در برخـورد بـا مـرگ عزیـزان و یـاران خویـش، احساسـات خـود را بـه هبرتین 
شـکل منتقـل می کننـد. از عواملـی کـه باعـث تسـکنی و کاهـش نوسـتالژی غـم فقـدان 
یـاران می شـود، ایـن اسـت کـه فـرد داغ دیـده احساسـات خـود را بـریون ریـزد و در مورد 
عزیـز تـازه درگذشـته خویـش صحبـت کنـد. صحبـت کـردن و برون ریـزی احساسـات 

)پورافـکاری،1376: 234(.  فـرد می شـود  آرام شـدن  باعـث 
شینی گۆران

سـۆران  هــه تا  بۆتانـەوە  لـه  گـۆران هـه ر  بـۆ  شـینه  سـۆرانی  هه مـوو 

و در ادامه می گوید:
جــا چلـۆن کـۆڕی شـینی بۆ نـه گـریــنجـا چلۆن دڵ به خه م نه بین، نه گـریــن 

بـیــری ڕۆشـن بـــوو، چــه شنی ئاوێنـەشـاعیرێک بــوو بـــه نــرخ و بێ وێنـە

پێشـڕەوی گه ل بوو نه ک لـه گه ل که وتوو2شـاعیرێک بوو به جـه رگ و هەڵکەوتوو 

ــار، نالــه رس می دهــد/  ــیدا، اندوه ب ــر و ناســازگار/ بلبــل شـ ــه خاطــر آزار زندگــی نادلپذی 1- ب
بــا ســوز و گــداز می گفــت کــه مــن درمانــده ام/ پــر و بــامل رخیتــه و خیلــی زود پــری شــده ام/ اگــر 
پرنــده ای باشــی کــه بــه بــاغ و بیشــه عــادت کــرده باشــی/ قفــس، پــریت می کنــد، حتــی اگــر از 
ــه و  ــبب غص ــر س ــی دارد، / اگ ــه ارزش ــر و کاخ چ ــاالر و رسرسا و ق ــد/ ت ــال باش ــس ط جن
ــه آن شــاخه نپــرم/ و گل هــا را نبینــم،  دلتنگــی شــود/ اگــر در ســپیده ی صبــح از ایــن شــاخه ب
پــس چگونــه دمل آرام می گــرید؟!/ خوشــا عشــق و رسمســتی؛ چــه لذتــی دارد!/ خوشــا زندگــی 

آزاد؛ چــه لذتــی دارد! 

2- از بوتــان )نــام منطقــه ای( تــا ســوران )نــام منطقــه ای(/ مهــه ی سورانی هـــا عــزادار گــوران 
ــا  ــش برپ ــزا برای ــم ع ــه مراس ــم / چگون ــه نکنی ــیم و گری ــنی نباش ــطور غمگ ــر چـ ــتند / آخ هس
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)مهان: 197(
هصمـن در طـول زندگـی پردرد و حمنت خود شـاهد مرگ عزیزان زیادی بوده اسـت. 
قسـمتی از جمموعـه اشـعار او جتلـی گاه اوج احسـاس و عطوفـت رقت انگیـز و تأثریگذار 
اسـت. او در »شـینی گـۆران«، مرثیـه ای متـام عیـار در سـوگ »گـوران« رسوده اسـت. او 
مثـل هـر داغ دیـده ای در اندوه از دسـت دادن عزیـزان زانوی غم بغل می گرید، در سـوگ 
آنـان نیـز مرثیه هـای سـوزناکی می رسایـد و بـه یـادگار می گـذارد. ایـن سـوگ رسوده ها 
ترمجـان دل دردمنـد او و گویـای ایـن حقیقت انـد کـه هنایـت تـأمل و دردمنـدی در فـراق 
یـاران و عزیـزان سـفر کـرده نیـز در رونـد بازسـازی خاطـرات گذشـته تأثریگـذار بـوده 
اسـت. تبلـور اندیشـه  نوسـتالژیک هصمـن در منظومه هـای »شـینی گـۆران« و »خانه نشـنی« 
کـه آن هـا را در سـوگ عزیـزان از دسـت رفتـه و شـکایت از گـذر عمـر رسوده، درخـور 

تأمـل و تعمق اسـت.

7- نتیجه گریی 
واژه ی نوسـتالژی را می تـوان اشـتیاق مفـرط بـرای بازگشـت بـه وضعیـت و دوره ی از 
دسـت رفتـه، غـم غربـت، حـرت گذشـته و دلتنگـی بـرای دیـار و خانـواده دانسـت. 
روانشناسـی  دنیـای  بـه  مربـوط  و  انسـان  روانـی  و  رسمسـتی  جنبه هـای  را  نوسـتالژی 
سـوی  از  گذشـته  حرت آمیـز  ترسـیم  موجـد  ادبیـات،  بـه  ورود  از  پـس  کـه  می داننـد 
نویسـنده یـا شـاعر می شـود. یادکـرد گذشـته  تـوأم بـا نوعـی احسـاس غربـت و دلتنگـی، 
یکـی از رفتارهـای ناخـودآگاه و درونـی بـرشی اسـت کـه عواملـی چنـد آن را هدایـت 
می کننـد. مـا ایـن عوامـل را در اشـعار هصمـن، در چهـار حمـور بـا عنـوان: 1. نوسـتالژی 
وطـن )وطن گرایـی(؛ 2. نوسـتالژی دوری از معشـوق؛ 3. نوسـتالژی زنـدان و تبعیـد 
و 4. نوسـتالژی مـرگ عزیـزان، بررسـی کردیـم. بیشـرتین رسوده هـای نوسـتالژیک در 
اشـعار هصمـن، بـه وطن گرایـی مربـوط می شـود. غـم شـاعری مثـل هصمـن ، برآینـد رنـج 
و اندوهـی اسـت کـه در یـک جامعـه نسـل بـه نسـل منتقـل گشـته و در رسوده هـای هصمـن 
خودنـام و مانـدگار شـده اسـت. هصمـن بـا جتربیاتـی کـه در جوانـی بـه دسـت آورده مهواره 
از عشـق می گفـت، اّمـا عشـق او بـا غـم، حـرت، دلتنگـی و آرزو پیوندی دیرینـه دارد و 

ــه  ــد آین ــش مانن ــت و احساس ــن داش ــی روش ــود / ذهن ــا بـ ــا ارزش و بی مهت ــاعری ب ــم/ ش نکنی
بــود/ شــاعر شـــجاع و برجســته ای بــود/ پیــش رو ملــت بــود، نــه اینکــه از مردم جــا مانده باشــد. 
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بـه نوعـی گفتارهای عاشـقانه شـاعران رمانتیـک را به یاد مـی آورد. او در عاشـقانه هایش 
بـا نگاهـی حرت بـار بـه روزگار شـریین وصـال در گذشـته می نگـرد. سـومنی مـورد از 
مؤلفه هـای نوسـتالژی در شـعر هصمـن، زنـدان اسـت. زنـدان و اسـارت از عوامـل اصلِی 
احسـاس دلتنگـی در انسـان اسـت. نوسـتالژی زندانیـان دور از وطـن و زادگاه نـه تنهـا 
بـه معنـای غـم غربـت بلکـه بـه معنـای دلتنگـی بـرای چیزهایـی اسـت کـه در گذشـته ای 
نـه چنـدان دور بـه آن هـا دلبسـتگی داشـتند. بـا توجـه بـه اینکـه هصمـن در جوانـی جتربـه ی 
زنـدان را داشـته اسـت و حـس نوسـتالژیک زنـدان و اسـارت در خاطره ی مجعـی او دیده 
می شـود، لـذا نفـرت از اسـارت و اشـتیاق بـرای دیـدن دوبـاره خـان و مـان در اشـعار او 
مـوج می زنـد. آخریـن مـورد از عوامـل اجیـاد حـس نوسـتالژیک در اشـعار هصمـن، مـرگ 
عزیـزان و یـادآوری خاطـرات آن هاسـت، کـه بـه صورت سـوگ رسوده خودش را نشـان 

می دهـد.



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1381396

منابع 
ارشف زاده، رضــا )1381(. »رمانتیســم، اصــول و نفــوذ آن در شــعر معــارص 
ــامره  ــهد، ش ــی مش ــگاه فردوس ــانی، دانش ــوم انس ــات و عل ــکده ادبی ــه دانش ــران«. جمل ای

215ـ234.  صــص  اول، 
انوشــه، حســن )1374(. فرهنــگ نامــه ادبــی فارســی؛ گزیــده اصطالحــات، 
مضامــنی و موضوعــات ادب فارســی. هتــران: وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی.
در  نوســتالژی  »بررســی   .)1393( ربیعــی  مرضیــه  و  حشــمت اهلل  آذرمــکان، 
ســال11،  اســالمی،  عرفــان  فصلنامــه  ســهروردی«.  شــهاب الدین  رســاله های 

61ـ84.  صــص  شــامره41، 
باقــری، هبــادر و فاطمــه توکلــی )1393(. »بررســی و حتلیــل نوســتالژی در جمموعه 
ــالمی(،  ــالب اس ــات انق ــه ادبی ــژه نام ــتان )وی ــه فرهنگس ــور«. نام ــنی پ ــر ام ــعار قی اش

شــامره 1، صــص 170-147. 
پورافکاری، نرت اهلل )1376(. چکیده روانشناسی بالینی. هتران: آگاه.

ــامره  ــارا، ش ــر بخ ــگ و هن ــه فرهن ــتالژی«. جمل ــدر )1381(. »نوس ــی زاده، صف تق
24، صــص 205-201.

خــدادادی مهابــاد، معصومــه )1384(. »نوســتالژی و اشــعار طاهــره صفــار زاده«. 
جملــه شــعر، هتــران، شــامره 45، صــص 71-68.

ــم  ــی مفاهی ــری )1393(. »بررس ــه خوش ضم ــی و راضی ــد عل ــو، حمم ــه دارل خزان
نوســتالژیک در اشــعار ســیاوش کرایــی«. جملــه ادب پژوهشــی، دانشــگاه گیــالن، 

شــامره 3، صــص 57ـ75. 
روشــنفکر، کــربی و ســجاد اســامعیلی )1391(. »بررســی تطبیقــی نوســتالژی در 
شــعر عبدالوهــاب بیانــی و شــفیعی کدکنــی«. پژوهش هــای ادبیــات تطبیقــی، شــامره 2، 

صــص 55-27.
شــاهرخی، حممــود )1381(. »چهــره تابنــاک«. جملــه شــعر، دوره 10، شــامره 30، 

ص 33. 
ــتالژی در  ــد نوس ــی فراین ــوری )1385(. »بررس ــف تیم ــدی و رشی ــان، مه رشیفی
ــه  ــث«. جمل ــدی اخوان ثال ــیج و مه ــام یوش ــعار نی ــاس اش ــر اس ــی، ب ــارص فارس ــعر مع ش

کاوش نامــه، شــامره 12، صــص33-62. –



139 بررسی فرایند نوستالژی در اشعار محمدامین شیخ اإلسالمی، »هصمن«

ــا، دوره اول،  ــا از وطــن«. الفب ــی، حممدرضــا )1352(. »تلقــی قدم شــفیعی کدکن
جلــد دوم، صــص1-11.

شمیا، سریوس )1387(. انواع ادبی. هتران: نرش میرتا، چاپ سوم. 
شیخ اإلســالمی، حممدامنی)هثمــن( )2708(. جمموعه اشــعار. ســنندج: انتشــارات 

کردستان.
صورتگر، لطفعلی )1336(. سخن سنجی. هتران: ابن سینا. 

صیادی نــژاد، روح اهلل و حســنی قربان پورآرانــی و مهــوش حســن پور )1393(. 
فرخــزاد«.  فــروغ  و  نازک املالئکــه  رسوده هــای  در  نوســتالژی  زمینه هــای  »بررســی 
شــامره22،  ســال12،  بلوچســتان،  و  سیســتان  دانشــگاه  غنایــی  ادب  پژوهشــنامه 

صــص209ـ226. 
طاهری نیــا، علی باقــر و نریــن عباســی )1390(. »بررســی پدیــده نوســتالژی 
)غــم غربــت( در اشــعار ابــن خفاجــه«. پژوهشــنامه ادبیــات غنایــی، دانشــگاه سیســتان و 

بلوچســتان، ســال9، شــامره17، صــص149-172.
رویکــرد  و  امنی پــور  »قیــر   .)1391( باقی نــژاد  عبــاس  و  نــارص  علــی زاده، 
ــامره2،  ــال4، ش ــریاز، س ــگاه ش ــتان ادب(، دانش ــعرپژوهی )بوس ــه ش ــتالژیک«. جمل نوس

پیاپــی12، صــص175-204.
کالینیکــوس، الــک )1382(. نقــد پســت مدرنیســم. ترمجــه اعظــم فرهــادی. هتران: 

. نیکا
شــعر  در  گذشــته  بــرای  دلتنگــی  نوســتالژی،   .)1386  ( فاطمــه  کالهچیــان، 
کالســیک عرفانــی. رســاله دکــرتی زبــان و ادبیــات فارســی. دانشــکده ادبیــات و علــوم 

ــم. ــت معل ــگاه تربی ــانی، دانش انس
شــاعران  حــرت  و  غــم  »از   .)1391( عبــاس زاده  ســمیه  و  بــرات  حممــدی، 
کالســیک تــا نوســتالژی شــاعران رمانتیــک«. فصلنامــه حتقیقــات تعلیمــی و غنایــی زبــان 
و ادب فارســی، دانشــگاه آزاد اســالمی- واحــد بوشــهر، ســال 11، صــص 165-192. 

حممدی، حممد )1373(. انسان در شعر معارص. هتران: توس. 
خمتاری، حممد )1378(. منوچهرآتشی. هتران: توس. 

مردوخ روحانی، بابا )1382(. تاریخ مشاهری ُکرد. هتران: رسوش. 
مشــاخیی، محیدرضــا و اصغــر خوشــه چرخ )1390(. »نــگاه نوســتالژیک خاقانــی و 



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1401396

بحــرتی بــه ایــوان مدایــن«. جملــه ادب عربی، ســال چهارم، شــامره 1، صــص 203ـ230. 
نوســتالژیک«.  رویکــرد  و  مکاشــفه  »کفش هــای   .)1394( ســوملاز  مظفــری، 
فصلنامــه پژوهش هــای ادبــی و بالغــی، ســال ســوم، شــامره10، صــص91-103.
نفیســی، محیــد )بی  تــا(. »نوســتالژی مهاجــر«. جملــه گفتگــو، مرکــز حتقیقــات 

 .59-75 صــص  اســالمی،  علــوم  کامپیوتــری 
نعمتــی، فــاروق و علــی ســلیمی و ایــوب مــرادی )1392(. »ســایه روشــن تلــخ و 
ــای  ــه پژوهش ه ــب«. فصلنام ــید قط ــهریار و س ــعار ش ــته در اش ــرات گذش ــریین خاط ش

ادبــی و بالغــی، ســال دوم، شــامره اول، پیاپــی5، صــص64-80.
ــان  یونــگ، کارل گوســتاو )1376(. انســان و ســمبل هایــش. ترمجــه حســن اکربی

طــربی. هتــران: علمــی و فرهنگــی.




