
 

 

 در اشعار محمدحسين شهريار و فريدون مشيری اجتماعی و  فردینوستالژی 

. مريم محمّدزاده ،6. سعيد واعظ1


 استاد زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ايران. ـ1
 طبيقی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ايران.کارشناس ارشد ادبيات تـ 6

 (14/96/1317تاري  پذيرش:  ؛16/7/1312)تاري  دريافت: 

 چکيده

ها نسبت بـه گذشـته و    در اصطالح به حس دلتنگی و حسرت انسان« غم غربت»يا « نوستالژی»
ی و کالً وضـع  اند. وضعيت سياسی و اجتماع داده  ها را از دست شود که اينک آن چيزهايی اطالق می

حسّ نوستالژی مؤثّر است. در شعر معاصر، غم غربت و حسرت بر گذشته و  ها در ايجاد زندگی انسان
خورد. يکی از داليل اصـلی بـروز و ظهـور     های گوناگون به چشم می دلتنگی ناشی از آن به صورت

ختلف زنـدگی،  های م آن، پيشرفت سريع تمدن و صنعت است. با وجود اينکه پيشرفت بشر در عرصه
اسـت    هـای انسـانی را در خـود بلعيـده     زده، گاهی خواه ناخواه ارزش آرامش و رفاه را برای آنان رقم 

محمدحسين شهريار  برد. بنابراين، انسان معاصر برای غلبه بر چنين وضعی به گذشتۀ خويش پناه می
اکم بر زندگی آنـان، بـه   و فريدون مشيری، از شاعران معاصری هستند که با توجه به شرايط ويژۀ ح

اند. اين نوشتار بر آن اسـت کـه چگـونگی نمـود نوسـتالژی       گذشتۀ خوش و پرشور خويش پناه برده
ـ تحليلی در اشعار اين دو شاعر تبيين کند. با تحليـل برخـی از    را با روش توصيفی فردی و اجتماعی

عار، حسّ نوستالژيک و حسرت بـر  ايم که در بخش اعظمی از اش يافته  ها، به اين نکته دست اشعار آن
دوری از وطن، دوری از معشوق، حسرت  زند. در بخش نوستالژی فردی، با نوستالژی گذشته موج می

های شخصی و مسـائلی از ايـن قبيـل و در بخـش      رفته، ناکامی کودکی و جوانی از دست  بر دوران
 ستيم.رو ه های سياسی ـ اجتماعی روبه نوستالژی اجتماعی، با نارضايتی

 مشيری. اجتماعی، شهريار، فريدون نوستالژی، نوستالژی فردی، نوستالژی ها: واژه کليد
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 . مقدمه1
بـه   (Nostosيونـانی ) واژۀ فرانسوی است برگرفته از دو واژۀ  (Nostalgiaنوستالژی )

(، و در 1911: 1396)پورافکـاری،   «درد و رنـج »بـه معنـی    (Olgos)و  «بازگشـت »معنی 
تنگی از دوری ميهن، درد دوری ميهن، حسـرت  دل» :است شدهمعنی  چنينون برخی از مت

 (.113: 1376بـاطنی،  )« گذشته، آرزوی گذشته و اشتياق مفرط برای بازگشت به گذشـته 
هاسـت و بـه    ی غريزی در ميان تمام انسانحتّيا نوستالژی يک حس طبيعی و عمومی و 

که فرد از گذشتۀ خود فاصله بگيـرد.   گيرد میصورت  آنگاهلحاظ روانی، تقويت اين حس 
هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند و با مرور آن دچار نوعی حالت غم و انـدوه  

حالت لذت سکرآور شود، دچار نوستالژی شده که در زبان فارسی آن را غالباً غم  و توأم با
بـارتی، ايـن نـوع    به ع (؛131: 1372انوشه، ر.ک؛ اند ) غربت و حسرت گذشته تعبير کرده

 ،شود که بـر پايـۀ آن   ای از نگارش ادبی اطالق می به شيوه» ،های ادبی نگرش در بررسی
ای را که در نظر دارد يـا سـرزمينی را    شاعر يا نويسنده در سروده يا نوشتۀ خويش گذشته

کشـد. در ادبيـات    کند و به تصوير می با حسرت و درد ترسيم می ،است به خاطر سپردهکه 
تمـدّن و صـنعت و دور افتـادن از     آفرين حيرتهای سريع و  پيشرفت سببهم به  معاصر

خورد. تأسّف به گذشته از  وفور به چشم می اصل و اساس آدمی، نوستالژی و غم غربت به
 :روانی شناسی آسيب(. از ديدگاه 137: 1377شميسا، ) «رايج شعر فارسی است های موتيف

کـه از دوران گذشـتۀ پراقتـدار نشـأت      شـود  نوستالژی به رؤيايی گفته می»
ای که ديگر وجود ندارد و بازسازی آن ممکن نيست. وقتی افـراد   بگيرد؛ گذشته

شوند يا سالمت آنـان بـه خطـر     رو می در دورانی از زندگی خود با مواضعی روبه
ها راهی برای گريز است. امـا   رسند، اولين واکنش آن افتد و يا به پيروزی می می

از اوقات، اگر در واقعيت عينی راهی برای گريز پيـدا نکننـد، آرزوی    در بسياری
 (.11: 1379)شاملو، « اند ای را دارند که در آن زندگی پرشکوهی داشته گذشته

 های پژوهش . پرسش6
 چه نوع نگاه نوستالژيک در اشعار استاد شهريار و مشيری وجود دارد؟ـ 
 و مشيری کدام است؟ لژی در شعر شهريارها و عوامل ايجاد نوستا ترين زمينه مهمـ 
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رفتـه بـرای تسـکين درد و انـدوه      شهريار و مشيری چگونه از خاطرات شيرين ازدسـت ـ 
 اند؟ خويش استفاده کرده

 های پژوهش . فرضيه3
در شعر اين  های انجام شده، نوستالژی به دو شکل فردی و اجتماعی با توجه به بررسیـ 

 کند. دو شاعر نمود پيدا می
 پيـدايش هـای   تـرين زمينـه   از مهم جامعه و شرايط نامساعد عوامل سياسی و اجتماعیـ 

 نوستالژی در اشعار شهريار و مشيری است.
گذشته را ترسـيم   نوستالژی فردی و اجتماعی، حيرت بر های مؤلّفهاين دو شاعر در قالب 

 .اند کرده

 . اهداف پژوهش4
هريار و مشيری به گذشتۀ خوش و شيرين نشان دادن ميزان دلبستگی و شيفتگی شالف( 

 ايام سپری شده.
ايام کـودکی و   ۀدن نقش دوری از وطن و معشوق و حسرت بر ايام گذشتکربرجسته ب( 

 .جوانی
 بررسی تأثير محيط سياسی و اجتماعی حاکم بر اوضاع جامعه. ج(

 . پيشينۀ پژوهش9
توان بـه مـوارد    که میهای زيادی صورت گرفته  دربارۀ نوستالژی تحقيقات و پژوهش

)شريفيان، « بررسی فرايند نوستالژی غم غربت در اشعار فريدون مشيری»زير اشاره نمود: 
ـ  سياسی در شعر شهريار، ملک "يادمانۀ" بررسی تطبيقی فرايند نوستالژی»، (1392  عراالشّ
( و 1314قـانونی و غالمحسـينی،   ) «ميـرزاده عشـقی  کردسـتانی و  سيدمحمدرضـا   بهار،
نعمتـی و  « )تل  و شيرين خاطرات گذشـته در اشـعار شـهريار و سـيد قطـب      روشن سايه»

تاکنون پژوهشی که به بررسی تطبيقی نوستالژی فـردی و   با وجود اين،(. 1316ديگران، 
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 اسـت.  شـده در اشعار محمدحسين شهريار و فريدون مشـيری بپـردازد، نوشـته ن    اجتماعی
 .شود میس بنابراين، ضرورت پژوهش پيش رو بيشتر احسا

 . نوستالژی در مکتب ادبی رمانتيک2
و کالسـيک   شناختی و جزو اصول مکتب ادبی رمانتيسم نوستالژی از مباحث نقد روان

 هـا  های مهم رمانتيـک  ست. از برنامه، تقليد از قدماها غرب است. يکی از اصول کالسيک
 :ه استسفر به دوران گذشت کند، نيز که عقايد نوستالژی را در آن اثبات می

 ،در آن ديـد را تـوان تفکـرات نوسـتالژی     از اصول مکتب رمانتيک که می»
سوی فضاها   آزردگی از محيط و زمان موجود و فرار به ؛است "گريز و سياحت"

سـفر واقعـی يـا روی     دعوت به سفر تاريخی يا جغرافيـايی؛  ؛های ديگر يا زمان
 (.16: 1322نی، )سيدحسي« هاست های خيال از مشخصات آثار رمانتيک بال

درپی، در آثار بسياری از  در اروپای قرون اخير، به سبب انقالب صنعتی و اختراعات پی
ها حسرت به گذشته کـامالً نمايـان اسـت و هنرمنـدان رمانتيـک، سـرخورده از        رمانتيک

 سـبب، بـه همـين    .های دور و نزديـک سـفر کردنـد    تحوالت سهمگين روزگار به گذشته
های برجسـتۀ مکتـب رمانتيسـم در     عنوان يکی از نشانه  گذشته به نوستالژی و حسرت بر

ايرانـی   مراتب در افکار و انديشۀ هنرمنـدان   و اين امر به آثار هنرمندان ظهور و بروز کرد
واسطۀ آشنايی با ادبيات غرب و آثار و اشعار آنان، به اين نوع از   نيز تأثير گذاشت. آنان به

 .مکتب ادبی گرايش پيدا کردند

 های پيدايش نوستالژی . زمينه1ـ2
های سريع تمدن و صـنعت اسـت. فنـاوری و     يکی از داليل بروز نوستالژی، پيشرفت

  خـواه که برای نـوع بشـر بـه همـراه آورده،      یهای صنعتی در کنار رفاه و آسايش پيشرفت
 های انسانی را کمرنگ ها، عواطف، گذشته، مقدسات و ارزش بستگی ناخواه، بخشی از دل

آنـان    شـده و باعث  است ها را در مواجهه با تمدن، بيشتر دچار وحشت نموده انسان ،کرده
مهاجرت خودخواسته يـا   برای غلبه بر اين وحشت و تنهايی، به گذشتۀ خويش پناه ببرند.

اجباری بعضی از شاعران نيز يکی ديگر از داليل مهم اين نوستالژی است. البتـه مسـائل   
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های روحی و روانی شاعران، تأثير مدرنيسم و  کالت فردی، ويژگیاجتماعی، مش ـ سياسی
ها از عوامل ديگـر روی آوردن بـه ايـن غـم      صفت جهان معاصر بر روابط و روحيۀ انسان

 (.129: 1397آباد،  عالی عباسر.ک؛ ) غربت در شعر معاصر است

 های نوستالژی . مؤلفه6ـ2
 بارتند از:اند، ع هايی که برای نوستالوژی برشمرده مؤلفه

 .گذشته . حسرت بر1
 .. بازگشت به دوران کودکی و جوانی6
 .. دوری از معشوق3
 .. مهاجرت، فاصله گرفتن از وطن مألوف و غم غربت4
 .انديشی . غم و درد پيری و مرگ9
 .اتوپيا(آرمانشهر ). پناه بردن به 2
 .از دست دادن عزيز .7

 . انواع نوستالژی3ـ2
 :اند نوستالژی را به انواع گوناگونی تقسيم نمودههای مختلف،  از ديدگاه

 . نوستالژی فردی1ـ3ـ2
نوستالژی فردی بيـانگر انـدوه فـردی و شخصـی نويسـنده يـا شـاعر اسـت کـه در          

؛ گـويی او در  کند نمیدهی اين رشته از گفتارها و نوشتارها، ديگران را با خود همراه  شکل
کنـد،   سرايد و اگر از ديگری ياد می ه میهای خوش گذشته غمگنان اندوه لحظات و داشته

(. نوستالژی فردی به 1312: 1399صفوی، ر.ک؛ شک معشوق او خواهد بود ) آن فرد، بی
 :شود لحاظ زمانی به نوستالژی فردی آنی و نوستالژی مستمر تقسيم می

در نوستالژی فردی آنی، نويسنده يا شاعر لحظه يا لحظاتی از گذشته را در »
ر، شـاعر يـا نويسـنده در    ر نوستالژی فردی مستماما د ،کند کس میاثر خود منع
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: 1391شـريفيان،  )« پـردازد  خود مـی  ۀسراسر اثر خويش تمام و کمال به گذشت
649.) 

 . نوستالژی اجتماعی6ـ3ـ2
در نوسـتالژی  » . همچنـين، بندی، اندوه و درد بين همه مشـترک اسـت   در اين تقسيم

ها و دردهايی است که مربوط  کند، غصه يسنده مطرح میاجتماعی، آنچه را که شاعر يا نو
: 1372انوشـه،  )« اسـت  کـرده خاطر  شود که ايشان را آزرده ای می يا جامعه  منطقهبه مردم 
عنـوان دردی    و بـه  (، يا دردی است همگانی کـه در ناخودآگـاه جمعـی قـرار دارد    1319

ياسی و اجتماعی مشـترکی  دردهای س ،مشترک ميان تمام آحاد جامعه است و به تعبيری
 کند. است که در آن شاعر حسرت مشترکی را بيان می

 معرفی شهريار و مشيری. 7
آقـا از سـادات   ی ميرمحمدحسين بهجت تبريزی مـتخلص بـه شـهريار، فرزنـد حـاج     

در تبريـز   مسـی ش 1699خشکناب آذربايجان و از وکالی مبرّز دادگستری تبريز، در سال 
: 1397، پـور  ر.ک؛ آريـن ) کی او مصادف با انقالب آذربايجان بـود به دنيا آمد که ايام کود

 اهـل آقا بتواند آن را تحمل کنـد. او بيشـتر   تبريز طوری نبود که مير اوضاع آشفتۀ (.919
واسطۀ پيشۀ خطّاطی و هنردوستی در اروپـا بـه     و روحيۀ آرامی که به ،قلم بود تا سياست

عالوه بر ايـن، وجـود    ها موافقت نداشت. زیدست آورده بود، چندان با آن جنگ و خونري
قحطی و ناامنی، بـه فکـر خـانوادۀ     در آن شرايط سختداشت که  زن و فرزند او را وا می

و اجـدادی   ه آبااش به دِ آقا تصميم گرفت با خانواده، عاقبت ميربه همين دليل .خود باشد
رۀ ابتـدايی و دورۀ  (. شـهريار دو 633ــ 636: 1396مشرّف، ر.ک؛ خشکناب بازگردد ) ،خود

به تهـران آمـد و در دارالفنـون مشـغول      1399اول متوسطه را در تبريز آموخت. در سال 
 به تحصيل طب پرداخت و چند کالس را در اين رشته سـپری کـرد   آنگاهتحصيل شد و 

 :او در دارالفنــون دوســتان بســياری پيــدا کــرد؛ از جملــه (.919: 1397، پــور ر.ک؛ آريــن)
که همشهری او و شخصی درباری بود و شخصيت و متانت شهريار نظـر   رابوالقاسم شهيا



 19 / 1317 بهار، 11، شمارۀ 4سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

و موجب شـد کـه ايـن     افزودهمشهری بودن نيز بر اين دوستی  او را به خود جلب کرد و
 (.64: 1392، پور ر.ک؛ کاويان) جا همراهی کند  دوست فداکار، نوجوان غريب را در همه

زنـدگی آرامـی داشـت. او در يـک      تا پايـان عمـر   1399نيز از سال  فريدون مشيری
خاندان پدری و مادری او متعلق به عصر قاجار و اهل کتاب  شد و  محيط فرهنگی تربيت

بـرای او   «نجـم »گفت و اشـعار پـدر خـود را بـا تخلـص       بودند، حتی مادر او هم شعر می
ر را د نـامش  ،به همـين دليـل   .خواند چيز را می  سالگی همه پنجمشيری از چهار خواند. می

تربيت در محيط فرهنگی، عالقـۀ زيـادی    سبباند. او به  نوشته «ميرزا فريدون» او، سجل
مشيری انسان ناسـازگاری   (.69: 1377افشار، ر.ک؛ )به ادبيات و شعر و شاعری پيدا کرد 
محمـدی  ر.ک؛ ) کـرد  های صلح و آشتی را فراهم می نبود و همواره در زندگی خود، زمينه

ر او معتدل و اشعارش مرتبط با جامعه است. مشـيری بـه مسـائل    شع (.197: 1396آملی، 
 تمــاعی شــاملاجتمــاعی و فرهنگــی دوران خــود در شــعرش توجــه کــرده و مســائل اج

کردند، وقـوع جنـگ جهـانی     وپنجه نرم می هايی که در آن دوره مردم با آن دست بحران
ئلی از ايـن قبيـل   مرداد، دغدغۀ وطن و آزادی و مسا 69، کودتای 1361 دوم در شهريور

 وفور در اشعار او انعکاس دارد. به

 . نوستالژی فردی در اشعار شهريار و مشيری9
 . بازگشت به دوران کودکی1ـ9

گذشته است. احساس  شود، حسرت بر از عواملی که باعث ايجاد نوستالژی در فرد می
عی و گذشـته، ناشـی از مسـائل روزمـرۀ فرهنگـی، اجتمـا       حسرت بـر  ،نتيجه پوچی و در

های دور يا نزديـک و   سياسی جامعۀ شاعر يا نويسنده است. انسان با پناه بردن به گذشته
جمله شـاعرانی اسـت کـه     ياد خاطرات، درصدد تسکين دردهای خويش است. شهريار از

حيـدر بابايـه   منظومـۀ   که چنان؛ کند میوفور از ايام خوش گذشته با حسرت و اندوه ياد  به
 است: گويای همين امر سالم

اسـت و تمايـل مـادرش در    استاد شهريار حيدر بابايه سالم را بنا بـه درخو »
همـه شـعر در     روز مادرش به وی گفت: پسرم ايـن  چه آنکه يک تهران سرود؛
حيف است بـه زبـان مـادری،     .فهمم ها را نمی کدام آن  و من هيچ فارسی داری
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معـروف، مـادران    قول  به يا ،زبانی که من کلمه به کلمۀ آن را به زبان تو آوردم
فهمند، برای چه من زبان شعر تـو را   حتی زبان فرزندان الل خودشان را هم می

فهمم؟ خاطراتی که مادرش از زمان گذشـته و از ايـام کـودکی وی بـازگو      نمی
مانـده بـود، گـويی     سـال شـاعر از مـوطنش دور    اينکه مـدت سـی   کرد، با می

ای از وجـودش بـه وديعـه     در گوشـه  نخورده های سال دست ای از سال گنجينه
 اسـت؛  وتـازه بـه کـارش زده   تر  سپس چون هنگام در رسيد، چنين است. گذاشته

های طوالنی، زمان ايسـتاده بـود و اکنـون     انگار که در اين مدت و در اين سال
در منظومـۀ حيـدربابا    ،های کودکيش به همان شکل و شمايل کـه بودنـد   سال
 (.29: 1392پور،  )کاويان« ستا رديدهون خورشيد درخشان نمايان گچ

حيدربابا يک اثر نوستالژيک است و هر آنچه به گذشته تعلق دارد، زيباست »
های گذشته  و سرشار از صميميت و صفا و سبکبالی و آرامش، حتی دردها و رنج

تر اسـت و   ها آبی آسمان گذشته است. ای از شادمانی و سرور فراگرفته را نيز هاله
اما در  هستند، همدل و همدرد.  تر، همه در کنار هم سارانش زالل مههای چش آب

خورد. آسمان را سراسر  جز بيگانگی، جز درد و اندوه چيزی به چشم نمی "حال"
)همـان:  « اسـت  است. تمدن و شهرنشينی چهرۀ زندگی را آلوده ساخته مه گرفته

329.) 

ز موطن اصلی خود، انـدوهگين  ، شهريار بعد از سی سال جدايی احيدر بابايه سالمدر 
آور شهر، صنعت و تمدن جديد به خاطرات ايـام کـودکی خـود در     و دلزده از فضای رعب

شاعر سـفر بـه عهـد شـيرين و پرنشـاط کـودکی را در        ،بنابراين .گردد کوه حيدربابا برمی
 :کند کند و با حسرت از آن ياد می های حيدربابا آغاز می کوه

مانتيک، سفر، صورت شرح خاطرات کودکی را به در بسياری از شعرهای ر»
گيرد و در حقيقت، سـفر بـه دنيـای کـودکی اسـت. شـاعر بـه زمـانی          خود می
گردد که امور دنيايی هنوز لطافت بهشتی جان را در سايه نپوشانده، توجـه   بازمی

به خاطرات دور دوران کودکی، ميل بازگشت بـه حالـت طبيعـی روح را نشـان     
آورد.  رانی و درخشان که شاعر بعدها با افسوس به خـاطر مـی  دهد. حالتی نو می

در واقع، کودکی شاعر، نشانه و مظهر کودکی و صفای روح انسـانی اسـت کـه    
 (.19: 1396 )مشرف،« شاعر در آرزوی آن است
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ــده    ــل دينـ ــه ناغيـ ــه گئجـ ــاری ننـ  قـ
ــده   ــين يينـ ــين شنگيليسـ ــورد گچينـ  قـ
 بئر گول آچيـب، اونـدان سـورا سـوليديم     

 وروب، اوس دونومی گييه رديـم سوندان د
ــونلريم    ــرن گــ ــی او ازديــ  آی اوزومــ
ــوواردی    ــار ي ــای دا پالت ــاال چ ــی خ  هچ

 هيچ بيلمزديگ داغدی،          
ــارديق    ــيز ياشـ ــوش غمسـ ــه خـ  هللا نـ

 

ــده   ــانی دوين ــاب باج ــب، ق ــک قالخي  کول
ــديم     ــاق اولي ــرده اوش ــديب بي ــن قايي  م
ــم    ــه ردي ــين يي ــال بلس ــانين ب ــه ج  عم

 ريننگنـــی دی يـــرديم، باخچـــاالردا تي
 آغــام مينيــب، آت گزديــرن گــونلريم    
ــوواردی  ــی سـ ــادق دامالرينـ ــد صـ  ممـ

 داشدی، دوواردی              
 «هريان گلـدی، شـيالآ آتـوب آشـارديق    

 (.19 و 69: 1399 )شهريار،                 

 ترجمه:
ــون   ــه عزيزج ــه قصــه ميگ ــبا ک  اون ش

ــی  ــرگ م ــيطون  گ ــای ش ــوره بزبزک  خ
 گــل کــه دادم خــزون بيــاد تــو باغچــه 

 بـــردم نمـــو مـــیشـــدم پيره پـــا مـــی
 يادش بخير اون روزايـی کـه طـی شـد    

 شسـت دوبـاره   هچی خالـه، لبـاس مـی   
 دونست، کوهه، کی می          

 کـرديم  غـم چـه زنـدگی مـی     شادو بـی  
 

ــوون   ــه اي ــه ب ــاد ميزن  کــوالک ميشــه ب
ــی ــکی م ــاره  کاش ــم دوب ــه بش ــد بچ  ش

ــه ــه  لقم ــای عم ــی  ه ــو م ــوردم جون  خ
 خونــدم هــا مــی هــا ترينگــی تــو باغچــه
 هـا هِـی شـد    جای اسـب  يی به چه چوبا
ــم ــاره  عـ ــل پـ ــادق و کاهگـ ــاره صـ  پـ

 سنگه، ديواره              
 «رفتـيمم  زده مـی  شـد جفتـک   هر جا می

 (.29: 1319)دادرس،                           
ــارپيزدی  » ــوالخالرين يـ ــدربابا، بـ  حيـ

 چرچــی لــرين آآ نبــاتی ســاققيزدی   
 

 بوســـتانالرين گلبســـری قـــارپيزدی   
 «اينـــدی ده وار دامـــاغيم دا داد وره ر 

 .(66: 1399)شهريار،                        

 ترجمه:
 هـاش  هـاش و پونـه   حيدر بابا چشمه»

ــقّزاش  دوره ــا نبـــات و سـ  گـــردم بـ
 

ــوه   ــر و ميـ ــاليزا و گلبسـ ــاش جـ  هـ
ــا داره    ــنم ج ــو ده ــوز ت ــزّش هن  «م

 (.26: 1319)دادرس،                     
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هـا و   انیهـای دردانگيـز، نابسـام    مشيری نيز همچون شهريار بـرای گريـز از صـحنه   
ـ     خشونت  ر از تـرنّم های وحشتناک جهان امروز، به رؤياهای کـودکی و فضـای پـاک و پُ

 :برد جوانی و عشق پناه می
شـدۀ زنـدگی خـود، شـعر خـويش را       هـای ثبـت   مشيری در بيشتر لحظـه »

اش. شايد اين مفرّ، تعبيری جـز   سازد برای ورود به دوران کودکی گريزگاهی می
تواند شاعری مثل او يـا هـر    حال، می داشته باشد. با اينهای ذهنی ما ن واره گول

گيـرد، موقتـاً بـه آرامـش      های هولنـاک قـرار مـی    انسانی را که در برابر واقعيت
 (.496: 1394شاکری يکتا، )« برساند

رو، خـاطرات تلـ  و     ايـن  از .تواند از بهترين ايام زندگی افراد باشد دوران کودکی می
جملـه افـرادی هسـتند     هاست. شاعران و نويسندگان از همراه آنشيرين آن تا پايان عمر 

دارند و ايـن موضـوع    خوبی در ذهن و قلب خود نگاه می  که خاطرات دوران کودکی را به
بوی باران و عطر نرگس،  ،«مادر و نرگس»شود. در شعر  مشاهده می ها آنخوبی در آثار  به

که نفس مادر هنـوز همـراه و پشـتيبان او    . آن هنگام برد میاو شاعر را به دوران کودکی 
 بود:

 بـــاز مـــرا بـــاران از مـــن گرفـــت»
 در چمـــن پُـــر ســـمن کـــودکی   

 اميــد شــادی و لبخنــد و ســرور و  
 مـــادرکم شـــادروان چـــون نســـيم
 مــادر و نــرگس دو نســيم لطيــف   

 

ــود   ــن ربـ ــرگس از مـ ــرا نـ ــاز مـ  بـ
 نــرگس و نــوروز و نســيم و نويــد   
 نقـل و گــل و بوســه، هيــاهوی عيــد 

ــيفتۀ نــــرگس  ــودشــ ــيراز بــ  شــ
 «در چمــن خانـــه بــه پـــرواز بـــود  

 (.129ـ191: 1399)مشيری،            

، مشيری با بازگشت به ايام خوش کودکی و با مشاهدۀ حياط مدرسـه  ی ديگردر شعر
 :کند ديوار آن، با حسرت و اندوه از آن دوران شاد و پرنشاط ياد می و و در

 آسود نمیو قال ما   اين سپيدار کهنسالی که هيچ از قيل»
 اين حياط مدرسه

 اين کبوترهای معصومی که ما
 داديم روزی به آن دانه می
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 بست اين همان کوچه همان بن
 اين همان خانه همان درگاه،

 (.969ـ964: 1393مشيری، )« اين همان ايوان، همان در... آه

 . غم از دست رفتن جوانی6ـ9
بناک عمـر را بـا حـالوت خـاطرات     ، اندوه تل  برخاسته از گذر شتاحيدرباباشهريار در 

هـای احسـاس آدمـی تـأثير      ترين اليـه  آميزد که در عميق کودکی چنان هنرمندانه درمی
گيری باورمندانه از عناصر طبيعت و ارائۀ تصـاوير زيبـا از    گذارد. او با بهره سحرآميزی می

گی هـای دور زنـد   رسوم روستا و نقل خـاطرات کـودکی، خواننـده را بـه گذشـته      و  آداب
ترين تعابير و اصـطالحات زبـان آذربايجـانی، گـذر      آنگاه با استفاده از ظريف گرداند. برمی

ر.ک؛ دهـد )  کند که هر انسانی را عميقاً تحت تأثير قرار مـی  عمر را چنان زنده تصوير می
 (.379ـ321: 1392، پور کاويان

ــاجالرين اوجالــــدی» ــدربابا آغــ  حيــ
 توخلـــوالرون آريخليـــوب آجالـــدی  

 

ــا   ــدی آمّـ ــوانالرين قوجالـ ــف جـ  حيـ
 «کولکه دؤندو گون باتدی قاش قرلـدی 

 (.34: 1399)شهريار،                          

 ترجمه:
 حيــدر بابــا، قــد کشــيدن درختــات    »

 قحطی شده، الغـر شـدن اون اسـيرات   
 

 اما کـه حيـف، پيـر شـدن اون جوونـات      
 «غروب شـد و بـه مـا سـياهی بخشـيد     

 (.76: 1319)دادرس،                           

که جوانی خـويش را همچـون شـمعی    ايناز « در راه زندگانی»شهريار در غزلی به نام 
و  کند می، اظهار پشيمانی است و زندگانی را نيافته فتن زندگانی سوزانده، هدر دادهبرای يا

 پروراند: میاينک آرزوی برگشتن به جوانی را که در خواب غفلت سپری شد، در سر 

 ردم کـه جـويم زنـدگانی را   جوانی شمع ره ک»
 کنــون بــا بــار پيــری آرزومنــدم کــه برگــردم

 مـانم  کـرده را  به ياد يار ديـرين، کـاروان گـم   
 بهــاری بــود مــا را هــم شــبابی و شــکرخوابی

 

ــدگانی را و گــم کــردم جــوانی را    نجســتم زن
 بـــه دنبـــال جـــوانی کـــوره راه زنـــدگانی را
 که شب در خواب بينـد، همرهـان کـاروانی را   

 « اشتيم ای گل، شبيخون خزانی راچه غفلت د
 (.66: 1319)شهريار،                               
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امـا   ،آذربايجـان گذرانيـد   پاکـدل شهريار دوران کودکی خـود را در ميـان روسـتاييان    
شـد. زنـدگی در    پرور اديبساز و  که به تبريز آمد، مفتون اين شهر جذاب و تاري  هنگامی

در محـيط باصـفای روسـتا، در آغـوش      اش را ه دوران کودکیک حصار شهر برای شهريار
زندگی در زير آوار  آنچه ،آمد. در اين ميان شمار می به گَزا دلطبيعت گذرانيده بود، رنجی 

، يـادکرد وی از خـاطرات خـوش    سـاخت  میتحمّل   غم غربت را تا حدودی برای او قابل
واجهـه بـا ناماليمـات روزگـار     زندگی در ميان مردم باصفای روستاست کـه همـواره در م  

ترين شاعران رمانتيک است کـه بخـش    شود. شهريار از بزرگ برايش مأمنی محسوب می
است؛ عشقی  اعظمی از اشعار خود را به وصف عشق و مقام واالی معشوق اختصاص داده

دهد و بهترين ايام  شهريار در فراق و غم عشق، ناله سر می ،بنابراين نرسيد.که به وصال 
بيند  و می نگرد کند. روزی به خود می را در سوزوگداز فراق معشوق سپری می خود  انیجو

و خـزان و پيـری بـر     است داده  دست اش را از بهار جوانی سوز،جانکه در آتش اين عشق 
مهـارت کامـل بيـان     اين امر را در شعر وداع بـا جـوانی بـا    بنابراين، است. کردهوی غلبه 

 :است کرده

 بـا مـن وداع جـاودانی کـرد     جوانی حسـرتا »
 بهـار زنـدگانی طـی شـد و کـرد آفـت ايـام       
 قضــای آســمانی بــود مشــتاقی و مهجــوری

 امـا  جانانـه بـود   ۀجوانی کردن ای دل شـيو 
 جــوانی خــود مــرا تنهــا اميــد زنــدگانی بــود

 

 وداع جــاودانی حســرتا بــا مــن جــوانی کــرد 
 به من کاری که با سرو سمن باد خزانی کرد

ـ    ا قضـای آسـمانی کـرد   چه تدبيری تـوانم ب
 و با ما جوانی کـرد  جوانی هم پی جانان شد

 «دگر من با چه اميدی تـوانم زنـدگانی کـرد   
 (.29ـ21: 1319)شهريار،                       

و همـواره در ايـن    کنـد  شده، ياد می در بند ديگری با حسرت و اندوه از جوانی سپری
ايام جوانی همچـون همـای سـعادت بـر     ای هرچند کوتاه،  ست که کاش برای لحظهآرزو
 های رنج و سختی نيز و نشين وی باشد تا از ظلم و بيدادهمهايش بنشيند و قرين و  شانه

 :ايام پيری برای او شکوه سر دهد
 بار ديگر گر فرود آرد سری با مـا جـوانی  »

 وا عزيزا گويی آخر گر عزيزت مرده باشـد 
 

 ها دارم از بيـداد پيـری بـا جـوانی     داستان 
 «من چرا از دل نگويم وا جوانی وا جـوانی 

 (.699)همان:                                 
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هـای ناشـی از محـيط و زمـان فعلـی را در       ها و آزردگـی  گرفتگی دل شاعران معاصر
و اميال و آرزوهايی مانند بازگشت به خاطرات خوش  است الی اشعار خويش گنجانده البه

کشـند. يـاد جـوانی و ايـام      ها را به تصوير می رفته ای ازدستتنگی و حسرت بردلگذشته، 
شـعر  »شـعر زيبـای    .های نوستالژيک شعر مشـيری اسـت   يکی ديگر از زمينه  خوش آن،

 تنگی است:دلبيانگر اين « خبر بی
 يادش به خير»

 جوانی عهد
 که تا سحر
 نشستيم با ماه می

 خبر  از خواب، بی
 اندمد سحر، از سوی خاور که می اکنون

 بينم شبم گذشته
 (.639ـ631: 1399)مشيری، « خبر ز مهتاب بی

که بهـار  اينخورد و از  شاعر به ياد روزهای جوانی و ايام گذشته، حسرت و افسوس می
 :دهد ضعف و ناتوانی غالب شده، آه و ناله سر می او پژمرده، و پيری،  جوانی

 اَم افسوس بر جوانی و بر زندگانی»
 از ياد رفته بوداَم  اندوه زندگانی

 اندوه من جوانی بر باد رفته بود
 (.19: 1393)همان، « اَم جوانی ديگر چه سود زندگی بی
***** 

 اَم پژمرد، چون بهار جوانی»
 گفتم اين گل زِ غصه خواهد مُرد 

 يا دلم را چو روزگار شکست،
 گفتم او را چو من شکستنی هست

 کنم چون درون سينه نگاه می
 (.631: 1391)همان، « د، چه بينم، آهآه از اين بخت ب



 م محمدزادهسعيد واعظ و مري/ نوستالژی )فردی و اجتماعی( در اشعار محمدحسين شهريار و فريدون مشيری /66

 

افتـد و   ، به ياد گذشته و خاطرات ايام جوانی خود مـی «شکست ۀآيين»مشيری در شعر 
اش از  و حـال آزرده  ،کند و دلـش از حسـرت بـه فغـان     رفته را مرور می  دست خاطرات از

 آيد: می محنت به ستوه
 ها رود که به ياد گذشته روزی نمی»

 م به حال خويشدر ظلمت مالل نگري
 اَم شود که به ياد جوانی دم نمی  يک

 از فرط رنج سَر نبرم زير بال خويش
 ها در کنج غم نشسته و ياد گذشته

 (.31: 1393)همان، « گذرند از برابرم در موج اشک می

 . غم دوری از معشوق3ـ9
هـای   هاسـت کـه همـواره بـا جلـوه      ويژگی خاص دنيای انسان «دلدادگی»و « عشق»
هـای   . غـزل اسـت  کـرده پـذير   نشين خود، رنج حيات را برای آدمی تحمـل دلنگ و رنگار

که معروف اسـت،   چنان ؛شهريار، زبان دل و وسيلۀ بيان عواطف و احساسات درونی است
شـود.   عشق پاک بـه معشـوق خـويش، دچـار شـيفتگی و شـيدايی مـی        سببشهريار به 

کشد که  يا به فراق می وشی دارد وپايان خماجراهای عاشقانه يا با وصال همراه است که 
شـود وی در اغلـب    رسيدن به معشوق، باعث می انگيز است. عشق نافرجام شهريار در غم

، شـرح  «گـوهرفروش »شـهريار در غـزل    وفايی معشوق شکوه کند. اشعارش از فراق و بی
و خواسـته بگويـد کـه نقـد عهـد از       اسـت  عشق نافرجام خود را تا حدودی بيان داشته

 به دور است: ها و آيين انسانيت و قاموس مردی فرسنگ شريعت
يـک از    گمـان هـيچ   اسـت و بـی   شـده  در اين غزل از زبـان عاميانـه اسـتفاده    »

هايی چون گرو، جگرگوشـه، از شـير    واژه چنين شهامتی نبود که سرايان را غزل
ها در يک غزل ليريک همـه را يکجـا    بريدن، پدر عشق بسوزد و امثال اين واژه

اند، اين  های شهريار که شهرتی عام يافته استخدام خود درآورد و بيشتر غزل در
خصوصيت را دارند و بسياری از شعرشناسان امتياز شهريار را در همين شـهامت  

تر در غزل او  تمام های عاميانه با مهارت هرچه کار گرفتن واژه و جسارت او در به
 (.641: 1374)عليزاده، « دانند می
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 سـر نگـرفتم کـه گـرو بـود سـرم      و هم يار
 تو جگرگوشه هـم از شـير بريـدی و هنـوز    

 خـورم و چشـم نظربـازم جـام     دل مـی  خون
 منکه بـا عشـق نرانـدم بـه جـوانی هـوس      

 

 تو شدی مادر و من بـا همـه پيـری پسـرم     
 جگــرم مــن بيچــاره همــان عاشــق خــونين
 نظرم جرمم اين است که صاحبدل و صاحب
 «سـرم  هوس عشق و جوانی است به پيرانـه 

 (.133: 1319)شهريار،                          

وفايی و بدعهدی معشوق که وی را به تحمل و صبوری در  در اين بند نيز شاعر از بی
 :گشايد اندازد، زبان به نکوهش می راه عشق فراخوانده، وصال را به تعويق می

 ای گل نه هجرانت نه وصلت ديده بودم کاشکی »

 هـا امـا   م که کردم سـال تحمل گفتی و من ه
 

 ای جان به قربانت که جانم در جوانی سوختی  
 «چقدر آخر تحمل بلکـه يـادت رفتـه پيمانـت    

 (.99)همان:                                         

کـه   برد سوی پروردگار عالم می  جا کوتاه شده، دست حاجت به  دست شهريار از همه
 )ع(طور که يوسف  همان خواهد مینمايد و  و طلب ياری میو از ا کريم، رحيم و ودود است

، رحمتـی از جانـب خـود    روشن شد رساند و چشمانش به ديدار او )ع(را به حضرت يعقوب
کسی را در زندگی دنيا  که هراينعنايت فرمايد و يار ديرين او را به وی بازرساند، غافل از 

 (:41: 1392، پور ر.ک؛ کاويانقسمتی و روزی مقدّر است )
 گشته به مـن بازرسـان   يا رب آن يوسف گم»

 ای خدايی که به يعقوب رساندی يوسـف 
 الحـان را  سرا بلبـل خـوش   يا رب آن نغمه

 آن غزال خُتنی خط به خطـا شـد يـا رب   
 رونقی بی گل خندان بـه چمـن بازنمانـد   
 از غـــم غـــربتش آزرده خـــدايا مپســـند

 

 تـا طربخانــه کنــی بيــت حــزن بازرســان  
 من نيز به من بازرسـان  اين زمان يوسف

 تا بياسـايم از ايـن زاآ و زغـن بازرسـان    
 ی مـا را بـه خُـتن بازرسـان     به خطا رفته

 يا رب آن نوگل خندان به چمن بازرسـان 
 «آن ســفرکرده مــا را بــه وطــن بازرســان

 (.171: 1319)شهريار،                       

تـرين   ان عشق يکی از جذابگم در عرصۀ ادبيات، بی  از ميان مفاهيم گوناگون مطرح
برانگيزتـرين موضـوعاتی اسـت کـه در اشـکال مختلـف بـه آن         حـال چـالش    عين و در

فريــدون مشــيری نيــز همچــون شــهريار از ســرآمدترين شــاعران  .اســت شــده پرداختــه
 اسـت  از اشعارش را به عشق اختصاص داده ای عمدهايران است که بخش  سرای عاشقانه
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تواند وجود داشته باشـد، عشـق اسـت و     ن موهبتی که در دنيا میتري اعتقاد دارد بزرگ» و
(. او نيـز چـون   29: 1399اختيـاری،   )صـاحب « توان نجـات داد  تنها جهان را با عشق می
های گوناگون عشق سخن گفتـه و بـه مسـائلی چـون: فـراق و       شهريار از مظاهر و جلوه
وصـال بـه معشـوق و     عـدم  سـبب گداز بـه   و وفايی معشوق و سوز دوری از معشوق، بی

تـوان گفـت قسـمت     کـه مـی   اسـت؛ چنـان   پرداختـه  ليفصـ ت  موضوعاتی از اين قبيل بـه 
و شکوه از معشـوق اسـت.    در فراق يار مشيری نيز اشعار اول ۀتوجهی از مجموع شايستۀ
 است: ناظر بر اين گفته« قربانی عشق»شعر 

 ها زد آتش فراقت به دل»
 کِش نباشد به عمری دوايی

 تو در خاطر ماست نقش روی
 گرچه روزی دو از ما جدايی

 در فراق تو نالد فريدون
 (.199: 1393)مشيری، « همزبانا، کجايی، کجايی؟ 

دهد و سراسر وجود  ، شاعر از فراق معشوق ناله سر می«اسير عشق»در شعر  همچنين،
 سوز بيند که در آتش عشقی سوزان در خود را در غم جدايی از معشوق بيمار و رنجور می

 گداز است: و
 عمری است کز فراق سراپا در آتشم»

 کام ديده و تبدار و تشنه بيمار و رنج
 کنم که شب زِ دست غمش ناله می  از بس

 (.122همان: ) «کند از های و هوی من همسايه شکوه می
 در کنج غم نصيب من از عشق روی او»

 اختيار نيست جز درد و رنج و گريۀ بی
 قرار من ل بیدردا که باخبر زِ د

 (.129)همان: « قرار نيست آن مايۀ قرار دل بی

انگيـز   مـالل  وجود معشوق بهار را که فصل عيش و نوش و خوشی است، بی مشيری
 بيند که هيچ لطف و صفايی ندارد: می
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 خندد گريد و گل می رود می»
 هر کناری سخن از عشق من است

 همه گويند که معشوق تو کو؟
 د فراق،ريزم و از در اشک می

 در دلم آتش حسرت تيز است
 تو ميگون چه صفايی دارد بی 

 انگيز است  به خدا سخت مالل
 با همه تازگی و لطف بهار

 انگيزتر از پاييز است ماتم
 (.33همان: )« تو بهار من و ميگون منی 

شناسـند. شـعر کوچـه يکــی از     هـا مــی  عنـوان شــاعر کوچـۀ خـاطره     مشـيری را بـه  
های يک شـعر رمانتيـک را    ترين اشعار مشيری است که ويژگی خاطبترين و پرم عاشقانه

بار از کوچۀ مشيری گذری نداشته باشد   توان يافت که حداقل يک دارد. کمتر کسی را می
 يا آن را نخوانده باشد. شعر کوچه سرشار از حس نوستالژيک است که در آن شـاعر يـک  

دوشادوش معشـوق خـويش قـدم     کند که روزی در آن کوچه شب مهتابی را توصيف می 
که بين او و معشوقش فراق و جدايی افتاده، بـا قـدم گذاشـتن بـه همـان        و اکنون زد می

 :کند ياد می ها آنافتد و با حسرت از  ها می کوچه، به ياد خاطرات آن شب
 شبی باز از آن کوچه گذشتم بی تو، مهتاب»

 همه تن چشم شدم، خيره به دنبال تو گشتم
 تو لبريز شد از جام وجودمشوق ديدار 

 شدم آن عاشق ديوانه که بودم
 در نهانخانۀ جانم گل ياد تو درخشيد

 باآ صد خاطره خنديد
 عطر صد خاطره پيچيد.

 يادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتيم
 پَر گشوديم و در آن خلوت دلخواسته گشتيم

 ساعتی بر لب آن جوی نشستيم
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 سياهت  شمتو همه راز جهان ريخته در چ
 من همه محو تماشای نگاهت

 های دگر هم رفت در ظلمت غم، آن شب و شب
 نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم
 نکنی ديگر از آن کوچه گذر هم...

 (.499ـ496همان: )« تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم بی

 . نوستالژی اجتماعی در اشعار شهريار و مشيری1
 . بيداد1ـ1

 آنچـه پيشتر در توضيح نوستالژی اجتماعی گفتيم، در اين نـوع از نوسـتالژی    که چنان
تمام آحـاد جامعـه    کند، دردهايی مشترکی است که مربوط به شاعر يا نويسنده مطرح می

 ؛گمـارد  مـی  به عبارتی، شاعر تمام همت و توان خود را در بيان مشکالت اجتماعی است؛
آور کـه   ، ظلم حاکم بـر جامعـه، فضـای رعـب    مثل جهل اجتماعی، فقر و بيچارگی مردم

لحاظ موقعيت اجتماعی  در اين ميان، شهريار و مشيری از آکنده از سياهی و تباهی است.
 در شرايطی دوران زندگی خود را گذراندند که فضای حاکم بر جامعه بسيار ناامن و نـاآرام 

شـده    بـود و باعـث   وردهتبع آن روح دو شاعر رمانتيک و عاشق را به لـرزه درآ   که به بود
عالوه بر پرداختن به عواطف و احساسات شخصی خويش، مـردم و جامعـۀ خـود را     ها آن

 مـرداد،  69و کودتـای   1336بعـد از   های سالفراموش نکنند. با توجه به اوضاع ايران در 
آزادی و مسـائلی از   نبـودِ عـدالتی،   کشتارهای حاکمان ظالم و مستبد، فقر و گرسنگی، بی

ديگـر، در تمـام    هـای  شـعر ماننـد نوشـته    ،قبيل، همـه باعـث شـد تـا در ايـن دوره     اين 
ای برای برگردان دردهای مردم و ظلـم و   اجتماعی و فرهنگی آيينه رويکردهای سياسی،

 :شود جورهای حکّام
دانسـتند و   شاعران اين دوره خود را متعلّق به اقشـار مختلـف جامعـه مـی    »
نشينان فاصله  ر تعهّد درباری ترجيح دادند، از کاخهايی که تعهّد اجتماعی را ب آن

گرفتند و با مردم و جامعه گره خوردند. موضوعات شـعری در ايـن دوره، رنـگ    
های غليظ عاشقانه و توصيفات جـدا   انقالبی و سياسی به خود گرفت و از چالش
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گويی، قـانون، توجـه بـه علـوم و      گشت و آزادی، وطن، تعليم و تربيت، سياسی
های درونی خـود قـرار    ترين شاخصه جديد و طغيان ادبی و فکری را مهمفنون 
 (.69: 1399)شفايی، « داد

 شود: همچنين گفته می
، صدايی معترضانه به وضع موجود است. از اين سـبب، هـيچ   49شعر دهۀ »

توان پيدا کرد. شعر  هايی از تاري  شعر فارسی نمی تفاوتی ميان اين دهه و برش
اش با ذهنيت و سليقۀ عمـومی و نيـز دور بـودنش از     م فاصلهرغ اين دهه، علی

تـرين بيـان شـاعرانه را در خـود حمـل       های مـردم، مردمانـه   ذهن و زبان توده
 (.691: 1394)شاکری يکتا، « کند می

ترين داليل اقبال شهريار بـه نوسـتالژی، نارضـايتی از برخـی از مسـائل       يکی از مهم
که وی حتی در اشعار عاشـقانه نيـز    طوری  به ،است بودهاز روزگارش  ای اجتماعی در برهه

 :آورد زند و فرياد اعتراض برمی گريزی به مسائل سياسی و اجتماعی می
صـورت متفـاوت نشـان     شاعر از محيط آزرده است و ايـن آزردگـی را بـه    »
گريـزد و   ها و فضاهای دوردسـت مـی   های غزل به آسمان دهد. گاهی با بال می

آورنـد و او را   ای سرسخت زندگانی، او را از آسمان به زمين مـی ه زمانی واقعيت
اما اين توجه بـه وضـع مـردم،     نمايند، بخت می وادار به همدردی با خاکيان تيره

: 1374)عليـزاده،  « جويانه ندارد، بلکه کلی و دلسوزانه اسـت  شکل قطعی مبارزه
26.) 

 تری صورت کمرنگ  را به مضامين سياسی و اجتماعیشهريار  ،در بخش اول حيدربابا
 :است انعکاس داده
در سـن و سـال و شـرايطی     شهريار به هنگـام اقامـت در دامنـۀ حيـدربابا    »
است که بتواند از روابط و مناسبات موجود در روستا دريافت درستی داشـته   نبوده

هـا و   ها را ديده نـه زشـتی   متناسب با اقتضای سن، تنها زيبايی ،رو  اين باشد. از
است و بـا   نداشته ای سائلی از اين قبيل در انديشۀ شهريار جايگاه شايستهشايد م

 پوشی کند. در ها چشم ای گفتمان انديشی سبب گرديده که از پاره نوعی مصلحت
در  ،رفـت  آنچه هست از فقر و فالکت مردم و از ستمی که به آنان می ،حال هر

تر از آن است  کلی ،يز باشديابيم و اگر اشاراتی ن قسمت اول حيدربابا نشانی نمی
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: 1392پـور،   )کاويـان « هـا تعيـين کـرد    که بتوان مصـاديق شخصـی بـرای آن   
 (.376ـ371

ها پس از بخش نخست سروده شده، مفـاهيم اجتمـاعی در    اما در بخش دوم که سال
 :است شدهتری مطرح   گستردهمقياس 

 ،است هکه همواره در کمين روستايی نشستمشاهدۀ فقر، گرسنگی و مرگی »
پرواتـر   شود بـی  کشاند و سبب می های دردآلود اجتماعی می او را به متن واقعيت

کشانۀ حاکم بر روستا را مورد انتقاد قرار دهد و  مناسبات استثماری و روابط بهره
با ديد و شيوۀ رئاليستی به ترسيم سيمای محـزون روسـتا و اوضـاع پريشـان و     

 (.373: همان)« بار روستاييان بپردازد فالکت

جامعه که آميخته بـا سـياهی و ظلـم اسـت،      آلود خفقانشهريار از فضای  ،در اين بند
نوعـان خـويش    بيند. در چنين شـرايطی، از هـم   آلود و ابری می کند و فضا را مه انتقاد می

 همواره يار و ياور هم باشند: کند تا درخواست می
 حيـــدربابا، گـــويلر بوتـــون دومانـــدی»

ــروزدن آيريل  ــر بي ــدی  بئ ــايوون آمان  م
 ياخشــی بيــزی يامــان گونــه ســالوبالر 
ــدن  ــوردوغی کلکـ ــتيور، بوقـ ــه ايسـ  نـ
 قوی توکولسون، بو يئريوزی داغيلسـين 

 

 گـــونلريميز بئـــر بيرينـــدن يامانـــدی، 
 ياخشــی ليغـــی اليميــزدن آليـــب الر   
 بئر سوروشـون بـو قـارقينمش فلکـدن،    
 دينــه، گچيــرت اولــدوزالری الکــدن   

 «يغيلسـين بو شـيطانليق قورقوسـی بئـر    
 (.99: 1399)شهريار،                       

 ترجمه:
 حيـدر بابــا مگــه ميشــه اينجــا هــر روز »

ــه شــب و روز  ــم ديگ ــدا نشــين از ه  ج
 عجــب مــا رو بــه روز بــد نشــوندن    
 هدف چيه، چـی مـی سـازه کلـک، بـاز     
 بريــزين و شــادی کنــين همــه جــا    

 

ــروز     ــه از دي ــدتر ميش ــون ب ــر روزم  ه
ــوبی ــ  خـ ــتمون گـ ــا رو از دسـ  رفتنهـ

ــاز   ــک ب ــن کل ــار اي ــين از ک ــؤال کن  س
ــل   ــتاره رو دغـ ــه سـ ــک کنـ ــاز الـ  بـ

ــيطونا    ــن ش ــاخته اي ــه س ــم بش  «در ه
 (.94: 1319)دادرس،                         

نگـرد. ديـدن    به سرزمين خود می بينانه واقعدر بند ديگری با همين مضمون، شهريار 
د از وضـعيت نـامطلوب، محـيط    دهـد. او بـا انتقـا    های تلـ  شـديداً او را آزار مـی    واقعيت
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بـا خـاک    بيند کـه طوفـانی سـهمگين آن را    چون زندانی تنگ و تاريک می آذربايجان را
 :است کردهيکسان 

 کنـد بـاران در آذربايجـان    وه چه طوفـان مـی  »
 شصت آبـادی بـدين طوفـان سـيل سـهمگين     

 هاسـت  بس فزون احساس دردم بود زيرا سـال 
 

 ربايجـان چنين طوفان در آذ  کس نديدست اين 
 بـا خـاک شـد يکسـان در آذربايجـان      در زمان

 «زنـدان در آذربايجـان  همچنان زندگی را ديدم 
 (.122: 1379 )شهريار،                            

انـد و خـود را چـون شـاهينی      شهريار از خرمگسانی که حاکميت را در دسـت گرفتـه  
مانان و آزادگانی که زيـر يـوآ ظالمـان    بار از قهر انگارند، انتقاد نموده، با حسرتی اندوه می

 :کند اند، ياد می مستبد از بين رفته
 همدمان يارب کجا رفتند و ياران را چه شد»

 زرد و زنــدانی شــديم از تنگنــای زنــدگی   
 کنـد  خرمگس شاهين شد و صيد کبوتر مـی 

 

 دشمنی کی غالب آمد، دوستداران را چه شد 
 يــارب آن آزادگــان و گلعــذاران را چــه شــد 

 «بازان را که زد شاهين شکاران را چه شد هشا
 (.932)همان:                                     

روزگـار در اثـر حاکميـت تيمـور و      سـامان  نابـه شهريار نارضـايتی خـود را از اوضـاع    
 کند: چنگيزصفتان عصر چنين اظهار می

 خنجــــر روزگــــار خــــونريز اســــت»
 کــــارزار اســــت و کينــــه و کشــــتار

 قــــرای چــــرخ زمــــانگــــويی از قه
 بـــارد از همـــه آفـــاق   فتنـــه مـــی 

ــاآ  ســـينه  هـــا چـــون تنـــور اللـــۀ بـ
 

ــت   ــز اسـ ــدگی گالويـ ــا زنـ ــرگ بـ  مـ
ــت   ــز اس ــرق مهمي ــير و ب ــص شمش  رق
ــت     ــز اس ــد چنگي ــور و عه ــر تيم  عص
 پارســـايان صـــالی پرهيـــز اســـت   
 «گــــويی از درد و داآ لبريــــز اســــت

 (.1931)همان:                                  

ترين شاعران معاصـر اسـت و    ترين و اجتماعی شهريار از مردمیمشيری نيز همچون 
اشعار وی سرشار از حس شفقت، نگرانی و اضطراب برای سرنوشت انسان و آينـدۀ بشـر   

دورۀ اول، دورۀ جـوانی   :توان تقسـيم کـرد   است. اشعار مشيری را به دو دورۀ متفاوت می
، او  زنـدگانی ر دورۀ دوم ولی د ،وی است که سرشار از عواطف و احساسات شخصی است

شـود. او   تـر مـی   و به عواطف اجتماعی نزديـک  گيرد تدريج از عواطف فردی فاصله می به
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دانـد و   ول مـی ئهای انسان مس همچون يک مصلح اجتماعی، خود را در برابر دردها و رنج
 :هاست همواره به دنبال راهی برای رفع آن

يأس اجتماعی و فردی است. شود، ناشی از  آنچه در شعر مشيری ديده می»
هـا و   ها، سـرزنش  ها، دشنام ها، فساد، ناپاکی شاعران، بدی در چشم اين گروه از

دهنـدۀ محـيط    ای بازتـاب  آيد و شعرشـان چـون آيينـه    ها به چشم می عدالتی بی
 (.174: 1396محمدی آملی، )« آنان است  اجتماعی

هـا   حاکم بر جامعه و ناامنی جوّ يند.ب وتار می وی در اين شعر با نااميدی زندگی را تيره
دچـار نـوعی يـأس     شـود تـا وی   های پياپی و مسائلی از اين قبيل باعـث مـی   و شکست

 جتماعی شود:ا
 جويم در اين تاريکی ژرف؟ چه می»

 گويم ميان زاری و آه؟ چه می
 نالم، نه درمان دارد اين درد چه می
 پويم، نه پايان دارد اين درد چه می

 انگيز و تاريک هول در اين صحرای
 گردم شب و روز؟ به دنبال چه می

 خواهم در اين دريای ظلمت چه می
 سوز؟ از اين امواج سرد عافيت
 نه از کوی محبت ردّ پايی
 نه از شهر وفا نور و صفايی
 (.66ـ61: 1393مشيری، ) «نه راه دوستی را رهنمايی

خواهـد   از دل مـی  نابراين،ب است. در اين شعر نيز مشيری جانش از ستم به ستوه آمده
 به آتش بکشاند: با نالۀ آتشين خود، پردۀ ظلم را که بر عرصۀ جامعه کشيده شده،

 پردۀ جانکاه ظلمت را بسوز»
 ای دل من، شعلۀ آهت کجاست؟
 جانم از اين تيرگی بر لب رسيد

 (.67همان: )« آسمان عمر من  ماهت کجاست؟
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هم شکستن روحی و روانی روشـنفکران   بيش از هر چيز، در 1336مرداد  69کودتای 
  را به دنبال داشت؛ روشنفکرانی که بهشتی برای آيندۀ نزديک در ذهـن خـود رقـم    ايران

های سياسی، نااميـدی صـاحبان    ناامنی و آشوب مردم از فقر، بيکاری، خستگی زده بودند.
شـمس  ؛ ر.ک)سرمايه از رونق اقتصادی کشور. روح جامعه را خسـته و بيمـار کـرده بـود     

(. مشيری تا قبـل از شـروع کودتـا، تمايـل بيشـتری بـه شـعرهای        12: 1379لنگرودی، 
 طـوری   بـه  ،ی تغيير کردکلّ های فکری وی به که بعد از کودتا جرياناينعاشقانه داشت تا 

مسائل عاشقانه، به طرح مسائل و مشکالت اجتماعی که روح  که وی در کنار پرداختن به 
بـا حسـرت و انـدوه از روزگـاران      ، وی«دشـت »يافت. در شـعر  ايش ، گرآزرد میجامعه را 

 امـا بـا   ،صفا و صميميت بـود  در صلح، چيز  کند؛ روزگارانی که همه خوش گذشته ياد می
ها بود و نـه   نه ديگر خبری از آن صفا و پاکيزگی که چنانگذشت روزگاران ورق برگشت؛ 

 :بود سختی و آلودگی بود، رنج و آنچههر  برای زندگی مساعد بود. اوضاع
 های باد در نوازش»

 در گل لبخند دهقانان شاد
 در سرود نرم رود

 خون گرم زندگی جوشيده بود
 نوشخند مهر آب

 آبشار آفتاب
 در صفای دشت من کوشيده بود

 شبنم آن دشت از پاکيزگی
 گوييا خورشيد را نوشيده بود
 روزگاران گشت و گشت

 داآ بر دل دارم از اين سرگذشت
 بر دل دارم از مردان دشت داآ

 نوا آواز دهقانان شاد ياد باد آن خوش
 ياد باد آن دلنشين آهنگ رود

 های باد ياد باد آن مهربانی



 م محمدزادهسعيد واعظ و مري/ نوستالژی )فردی و اجتماعی( در اشعار محمدحسين شهريار و فريدون مشيری /36

 

 "ياد باد آن روزگاران ياد باد"
 دشت با اندوه تل  خويش تنها مانده است

 زان همه سرسبزی و شور و نشاط
 است  سنگالخی سرد بر جا مانده

 است وشيدهآسمان از ابر غم پ
 است ها جوشيده سار الله چشمه

 دارم از دل بانگ برمی
 خون چکيد از شاخۀ گل، باآ و بهاران را چه شد؟"

 "دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟

 (.319ـ391: 1393)مشيری، « ...گويد جواب: و سرد و سنگين، کوه می

 . فقر و تنگدستی6ـ1
ن پيامدهای کودتا بود که از زوايـای مختلفـی   تري فقر و قحطی و فالکت يکی از مهم

جمله شاعرانی است که در متن جامعـه   داد. شهريار نيز از زندگی مردم را تحت تأثير قرار
خـويش آشناسـت. اگـر در     نوعـان  هـم هـای   خوبی با دردها و رنـج  و به است زندگی کرده

جملـه   ت. وی ازاسـ  آن را چشـيده  گويد، خود نيز مزۀ از فقر و فالکت سخن می اشعارش
 :است با درد مردهو  است  با درد زيسته ، شده کسانی است که با درد متولد

ودوسالگی برای او رخ داد و ادامـه   هايی که در حدود بيست در کنار ناکامی»
های مالی نيـز دردسـر بزرگـی     تحصيل را نيز برای او ناممکن ساخت، گرفتاری

شده بود. کار در بيمارستان هم   قطع اش برای شهريار بود. چون مقرری ماهيانه
پس از ترک تحصيل عمالً ناممکن شد. اگرچه شهريار در دوران تحصيل خـود  

گرفت، ولی بعد از تغيير احوالی که بـرايش رخ داد،   گاه شاگرد خصوصی هم می
در وقـت تنگدسـتی، معمـوالً رفـيقش      حال و حوصلۀ اين کار را هـم نداشـت.  

رسيد، ولی او هم به مـرض سِـل درگذشـت. فقـر      میابوالقاسم شهيار به دادش 
حالی خودش همـه   مالی، فشارهای روحی و عاطفی، دوری از خانواده و شوريده

ها طـول   دست هم داد و دوران سختی در زندگی وی بروز کرد که مدت به دست
 (.693: 1396مشرّف، )« کشيد
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حاضـر   گاه  ، ولی هيچنيدخود را در فقر و تنگدستی گذرازندگی  اينکهوجود  شهريار با
 اری کند:عزت و نام را فدای ننگ و خو نمايد وکسی دراز  ویدست ياری به س نشد
ــور  » ــگ مخـ ــوال ننـ ــری نـ ــا فقيـ  تـ

 هاســت نيــازی از همــين فقــر و بــی  
 زشــــت باشــــد جمــــال زيبــــا را   
 صـــــبر کــــــن بــــــازگردت روزی 

 

ــد    ــک باشـ ــود محـ ــر خـ ــرد را فقـ  مـ
ــد   ــک باشــ ــر از مَلَــ ــآدمی برتــ  کــ

ــيس  ــاره پ ــه رخس ــر ب ــد گ ــک باش  و لَ
 «گرچــــه بــــر قبّــــۀ فلــــک باشــــد

 (.1999: 1379)شهريار،                     

کنـد، مشـاهدۀ فقـر و تنگدسـتی      طرب مـی آنچه مشيری را سخت اندوهناک و مضـ 
هـای بيچـاره و مظلـومی     ترين گناه انسـان  فقر را بزرگ بنابراين، .خويش است نوعان هم
برند. وی با مشـاهدۀ رخـت    فالکت به سر می آن در بيچارگی و سببداند که تنها به  می

و مـأمن آنـان    فقـرا را تنهـا پنـاه    دار، مـرگ نيشپاره و گرسنگی فقرا، با لحنی انتقادی و 
 :داند می

 ای بينوا که فقر تو تنها گناه توست»
 ای بمير که اين راه، راه توست در گوشه

 گونۀ گداخته جز داآ ننگ نيست  اين
 باه توستوين رخت پاره دشمن حال ت

 در زده، بيمار و دربه های ي  در کوچه
 دهی و مرگ تو تنها پناه توست جان می

 کند اثر باور مکن که در دلشان می
 (.437: 1393)مشيری، « های تل  که در اشک و آه توست اين قصه

منـال و   و  دهد که در آن مال ای را انعکاس می در ادامۀ همين بند، تصويری از جامعه
فقر و نـداری، مايـۀ ذلـت و خـواری      نيز م دنيايی، عاملی برای عزت و احترام وجاه و مقا

 شود: محسوب می
 اينجا لباس فاخر و پول کالن بيار»

 تا بنگری که چشم همه عذرخواه توست
 در حيرتم که از چه نگيرد در اين بنا

 (.439همان: ) «های خشم که در هر نگاه توست اين شعله
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ظـالم   و حاکمـان  تايی را نتيجـۀ غـارت و چپـاول اربابـان    فقر و فالکت روس مشيری
کـارگران   آنکـه   حال ،شوند تر می غنی روز ثروتمندتر و چپاول روزبه داند؛ چراکه آنان با می

و ايـن   شـوند  مند نمـی  از کمترين مزايا نيز بهره ها، وقفه در مزارع و مرداب با وجود کار بی
 .دوانـد  شود که نسل به نسل ريشه مـی  ی آنان میروز خود دليلی برای استمرار فقر و تيره

 :روند مانند و فقير نيز از دنيا می زايند، فقير می فقير می پس
 روزترين مردمان روی زمين سياه»

 انتها، در آن مرداب در آن مزارع بی
 پسر پس از پدر، ای داد

 نسل بعد از نسل
 زادند فقير می
 ماندند فقير می
 (.927: 1399مشيری، )« مردند فقير می

 گيری . نتيجه19
ها در ايجاد حس نوسـتالژی مـوثّر    سياسی، اجتماعی و کالً وضع زندگی انسان  اوضاع

هـای   تنگـی دلاست. تقريباً تمام شاعران و هنرمندان در آثار خود به نحوی غـم غربـت و   
سـی  اند. شاعران زبـان فار  حاصل از آن را با ابزار و تصويرهای شعری گوناگون بيان کرده

هـای   از ديرباز تحت تأثير شرايط ناخوشايند تاريخی، سياسی، اجتماعی و شخصی به مايه
اند. در اين  و احساس غريبی را با شعر خود درآميخته اند حسرت و بدبينی تمايل پيدا کرده

که بيشترين گـرايش را   شهريار و فريدون مشيری از جمله شاعران معاصری بودند ،ميان
هـای   های فردی، عواطف و احساسات شخصـی و شکسـت   اند. ناکامی هبه نوستالژی داشت

زنـدگی آن دو، باعـث شـد تـا بـا       تاريخی، اوضاع سياسی و اجتماعی و جوّ ناآرام محـيط 
العمـل روانـی در برابـر شـرايط ناخوشـايند       نوعی عکـس  ،خاطرات ايام گذشته گرايش به

دو حيطۀ فردی و اجتماعی در آثار  نوستالژی در هر ،رو  اين از .جامعه را به تصوير بکشند
شهريار و مشيری، جايگاهی برجسته دارد. خاطرات عاطفی شهريار، نارضـايتی از اوضـاع   

بيماری شاعر کـه موجـب تحـول روحـی وی شـده،       و نيز به بعد 1369شهريور  درزمان 
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حس نوستالژی را بـيش از همـه    تواند زمينۀ گرايش وی را به نوستالژی فراهم سازد. می
وجو کرد. زندگی شخصی شهريار که در فـراق معشـوق    های او جست توان در عاشقانه می

شده، باعث شد تا وی بيشـترين گـرايش را بـه خـاطرات فـردی        و سختی سپری در رنج
از  سـت، سرا عاشـقانه ترين شـاعران   داشته باشد. مشيری نيز همچون شهريار که از بزرگ

يـادآوری ايـام خـوش کـودکی و      با بنابراين، .گداز است و فراق و دوری معشوق در سوز
شـده در   های انجام جوانی، آرزوی بازگشت به آن دوران شيرين و پرشور را دارد. با بررسی

حوزۀ نوستالژی در آثار اين دو شاعر، به اين نکته رسيديم که گرايش شهريار به خاطرات 
بيشتر از اشعار مشيری  مراتب و حسرت خوردن به ايام خوش گذشته در آثار وی به فردی

های عـاطفی و احساسـی شـهريار در زنـدگی      ها و ناکامی است و اين امر ناشی از سختی
ريار در آرامـش  نسبت به مشيری است؛ چراکه زندگی مشيری نسبت به شه خود  شخصی

، مسـائل  آزرد مـی کـه روح حسـاس وی را    ای مسئلهاست و بيشترين  و تعادل نسبی بوده
 است. و مشکالت ناشی از آن بودهجامعه  مربوط به
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