
 

 

 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
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