
 

 مقایسة نوستالژی در اشعار حمید مصدق و شفیعی کدکنی
 

 1زینب حشامی

 چکیده
نوستالژی یا غم غربت در ادبیات عبارتست از احساس غربت یا حسرت، نسبت به گذشته و زادگاه یا دوران خاصی از تاریخ؛ 

های بررسی متن یا شعری از نظر نوستالژی، ابتدا باید انواع نوستالژی را مشخص کرد و بعد آن متن را از نظر مولفهبرای 
های آن در شعر دو شاعر معاصر، حمید مصدق و محمد رضا مربوط به آن بررسی نمود. در پژوهش حاضر نوستالژی و مولفه

های دهد مولفهای و از نوع تحلیل محتواست، نتایج نشان میر کتابخانهشفیعی کدکنی مورد بررسی قرار گرفته است؛ روش کا
 نوستالژی در شعر هر دو وجود دارد و این دو شاعر به نوستالژی اجتماعی عالقه مند بوده اند.

 کدکنیکلید واژه: نوستالژی، مصدق، شفیعی

 مقدمه
شناسی، های دیگر علمی از جمله   جامعهکه از رشته گانی بودهتحلیل و نقد آثار ادبی همواره نیازمند مفاهیم و واژ

گی در فرهنگ زاند. نوستالژی از جمله این مفاهیم است که به تامطالعات انتقادی یا روانشناسی وام گرفته شده
 های ارزشمندی بوده است.واژگان تحلیل آثار ادبی جای گرفته که منشاء و محور پژوهش

معنی بازگشت و  (  بهnostosریشة یونانی ) دو از فرانسوی، برگرفته یا( واژهNostalgiaنوستالژی ) 
(algosبه ) علت به روحی گرفتگی و است؛ معنای قاموسی این واژه چنین است: اندوهگینی. رنج و درد معنی 

  میل گذشته، شود، حسرت ایجاد خود دیار دیدار به میل واسطة که به حزنی وطن. درد و مادری سرزمین از دوری
 سبب به داشته است، دلتنگی یاد به گذشته از کسی که چیزی غربت، آرزوی احساس و کاشانه و خانه به بازگشت

 غم بهبا غال را واژه این فارسی زبان در»و شیرین.  درخشان هایگذشته یادآوری از حاصل دلتنگی یا وطن از دوری

چنین در فرهنگ آکسفورد به معنی (. هم1831شریفیان،«)اندکرده ترجمه گذشته غربت و حسرت احساس و غربت
 (.1831آباد، عباسعالی«)احساس رنج و حسرت نسبت به آن چیزی که گذشته و از کف رفته است.»

واژة نوستالژی بیش از هر چیز، معنی دردسوزان دوری از وطن و اشتیاق برای چیزهای از دست رفته را تداعی 
ست. هاانسان تمامی کلی به طور و گوناگون نژادهای میان در غریزی حتی و عمومی و طبیعی احساس یک کند ومی
این اصطالح پیش از آنکه »گیرد.می فاصله خود از گذشتة فرد که شودمی تقویت احساس این زمانی روانی، لحاظ به

است و در مورد سربازانی به کار رفته در تحلیل آثار ادبی به کار برود، مفهومی بود که در روانشناسی کاربرد داشته 
 (. 38طاهری نیا، «) اند.که بر اثر دور شدن از خانه و خانواده دچار نوعی افسردگی و بیماری شده

ترین گرایش ذهنی پوچ "احساس نوستالژی چه از نظر روانشناسیک اختالل باشد یا نه و حتی اگر به گفته سارتر
یاریگر هنرمندان، شاعران و نویسندگان بوده است تا آثار زیبا وسرشار از ( باشد، همواره 1833)موسوی: "بشر

اند.  نوستالژی اگر چه در اصل، های جمعی جوامع گوناگون شدههایی که جزو خاطرهاحساسی را بیافرینند نوشته
ده است.چرا که شود و هم به خدمت نقد ادبی درآماصطالحی روانشناسیک است اما هم در ادبیات از آن استفاده می

برد. ادبیات های غیر قابل انکار میها بهرهادبیات، با زبان، گفتار و تخیل سروکار دارد و روانشناسی نیز از همین زمینه
برای تحلیل محتوا و حتی زبان و تصاویر شاعرانه خویش به روانشناسی احتیاج دارد  و روانشناسی به هنر و ادبیات 

و جانبه در یک قرن اخیر هم به پیشرفت روانشناسی کمک کرده است و هم به نقد و نیازمند است این همکاری د
به عقیده فروید یادآوری خاطرات گذشته و بازگشت به آنها دالیلی دارد، وی هنرمند را انسان »بررسی متون ادبی؛ 

-طاهری« ) دهد.رامش میهای حکیمانه خود را آکند و با شیوهداند که برای تخفیف درد خود ناله میدردمندی می

                                                            
 دانشجوی کارشناسی ارشد ) آموزش و پرورش سنندج( 1
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شناسی نیز در بررسی مفهوم نوستالژی ( جدا از روانشناسی، شاخة دیگری از علوم انسانی یعنی جامعه1881نیا:
چنین نحوة  نمود نوستالژی در آثار ادبی، که کاربرد زیادی دارد که در بحث دربارة علل ایجاد حس نوستالژیک و هم

خورد.در این پژوهش نوستالوژی در آثار حمید مصدق و شفیعی کدکنی یوند میبا این نوشتار بی ارتباط نیست پ
-های خود به نوستالوژی جمعی توجه داشتهعصر، در سرودهشود؛ فرض بر این است که این دو شاعر همبررسی می

 عقیده هستند.اند و از این نظر هم

 پیشینه تحقیق  6-6
اگزیستانسیالیسم هدایت و بن بستت  »آثار داستانی توجه نموده است مقاله  یکی از مقاالتی که به کاربرد نوستالژی در

هتای  خواهد  نمتود اندیشته  طور که از عنوان مقاله مشخص است این مقاله میاست همان« نوستالژی در سگ ولگرد
نویسنده مقاله داستان اگزیستانسیالیستی و معنای خاص نوستالژی از دیدگاه سارتر را در این داستان باز نماید. از دید 
کنتد. نویستنده مقالته    سگ ولگرد، نوستالژی را به عنوان مهمترین عامل نابودکننده زندگی و وجود آدمی معرفی متی 

مفهوم نوستالژی در آثار سارتر را که به معنی در حسرت یا اشتیاق هیچ بودن را به عنوان مبنای تحلیل خود بته کتار   
(. مهدی شریفیان در چند مقاله فرآیند نوستالژی یا غتم غربتت را در اشتعار     1833برده است ) موسوی و همایون : 

-فریدون مشیری ،نیما یوشیج ،مهدی اخوان ثالث،  سهراب سپهری  به کار برده است . این نویسنده نوستالژی را بته 

طره فردی وخاطره عنوان یکی از رفتارهای ناخودآگاه  فرد در شعر فریدون مشیری  وسهراب سپهری در دوبخش خا
( . مقالته دیگتری پدیتده نوستتالژی را  در شتاهنامه      1831و 1831و 18 31جمعی بررسی کترده استت ) شتریفیان:    

فردوسی و  آثار شهریار بررسی کرده است این اثر بر آن است تا ریشه های مفهومی روانی اجتماعی نوستالژی را در 
سازد که علل نوستالژی در شعرگذشته ) شاهنامه فردوستی( بتا   میآثار دوشاعر بررسی و مقایسه کند. نتایج مشخص 

شعر معاصر ) شهریار ( تا حدودی متفاوت بوده است در شاهنامه جنبه ملی داشته  اما در آثار شهریار بیشتر ناشی از 
: (. مقالة جامع وکامل غم غربت در شعر معاصر ) عتالی عبتاس آبتاد     1838احساسات شخصی بوده است) غفوری :

( با پژوهش در شعر تعدادی از شاعران معاصر، منوچهر آتشی، نادرنادر پور، اخوان ثالث، غتم غربتت علتهتا و    1831
شیوه های بیان آن را در اشعار این شعرا تحلیل و بررسی کرده است . مقالة دیگری به بررسی مفتاهیم نوستتالژی در   

کردن فضتای اشتعار وارتبتاط آن بتا نوستتالژی فتردی و        دیوان ناصر خسرو و تحلیل کارکردهای زبان در نوستالژی
-همچنین بررسی مؤلفه های همچون اسطوره پردازی و گرایش به آرمانشتهر و پیونتدآن بتا نوستتالژی جمعتی متی      

(. و هم چنین نوستالژی در اشعار شفیعی کدکنی و حمید مصدق متورد بررستی پتژو    1838پردازد)سفری و شمسی :
اگر چه در تمامی مقاالت ذکر شده موضوع نوستالژی می باشد اما در هیچ یک از مقتاالت    هندگان قرار گرفته است.

مورد اشاره بحث نوستالژی به صورت گسترده نمی باشدو این بحث بیشتر در یک یا دو مولفه  متورد بررستی قترار    
آن در دیوان اشتعار حمیتد   گرفته است . در این پژو هش سعی بر آن شده است تا با مقایسه نوستالژی و مولفه های 

 مصدق و دکتر شفیعی کدکنی به صورت عمیق تر و گسترده تر به این موضوع بپردازد.

 . مبانی نظری 2
 نوستالژی و ادبیات  6-2

نوستالژی مفهومی است که از روانشناسی وارد ادبیات شده و به طور کلی رفتاری است ناخودآگاه که در شاعر یا 
(. این نویسنده و یا شاعر است که با استفاده از امکانات 1831شود)شریفیان، تجلی مینویسنده بروز کرده و م

ها و ریزد و این واژهها میهای دردآلود یا خاطرات دور خود را در جان واژهموجود، احساسات پریشان و حسرت
های ادبی، نوستالژی ررسیها هستند که برای انتقال این احساس به مخاطب نقش اصلی و اساسی دارند. در بجمله

شود که برپایة آن، نویسنده در آثار خویش، یاد دوران گذشته یا سرزمینی را که در ای از نگارش اطالق میبه شیوه
تواند برای به طوری که این حسرت و دلتنگی می»کشد. کند و به قلم میوار و دردآلود، ترسیم میدل دارد حسرت
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خوش کودکی، اوضاع خوب سیاسی مذهبی، اقتصادی درگذشته و اشتیاق برای  وطن و سرزمین مادری، دوران
(.  این حسرت بیش از همه با اصول مکتب رومانتیک 1838آشوری به نقل از صفری: «) بازگشت به گذشته باشد.

وستدار ها گذشته از اینکه احساسات را بر عقل ترجیح دادند در زندگی اجتماعی دپیوند و خویشی دارد. رومانتیک
ها از اختالفات طبقاتی آزرده بودند و در جستجوی ای از آنزندگی روستایی و طبیعت وحشی و بدوی بودند. عده

-دادند و احترام میآزادی و مساوات برآمدند. از طرف دیگر به یادگارها و سننی که جنبه ملی داشت عالقه نشان می

پوشانی دارد. در اصولی وجود دارد که با مبحث نوستالژی هم(. در این مکتب 118: 1811گذاشتند)سید حسینی،
های دور شود: فرار به رویا، فرار به گذشته به سرزمینتعریف رومانتیسم بیشتر بر روی انواع فرار رومانتیک تکیه می

انتیک نسل داری... نسل رومهای دروغین و رشد سرمایهدست، به تخیل.... این فرار واکنش هنرمندان است به آزادی
(. نویسنده و شاعر رمانتیک که در برابر نقش 111آرزوهای برباد رفته و مکتب آنها مکتب سرخوردگی است) همان: 

برد و اولین چیزی که در این دنیا با آن روبرو می شود غریب خود را باخته است به دنیای درون خویش پناه می
کند که هر لحظه به فکر شتی  ندارد. برای تسلی خود گمان میرود و هیچ راه بازگوجودی است که به سوی فنا می

بهترین طرز زندگی که ممکن است وجود داشته باشد باید بود و از این رو در  آرزوی عوامل رویایی است که چنین 
ی پذیر باشد از این جهت رمانتیسم با شوق و هیجان در طلب رسیدن به سرزمین خیالزندگی مطلوبی در آنها امکان

را دارند؛ است و در سفرهای رویایی خود آرزوی یافتن محیطی زیبا و مجلل و زیبایی مطلوبی هستند که آرزوی آن
داری و جامعه های قرون وسطایی و انتقاد و عصیان علیه نظام سرمایهها و ارزشبازگشت به گذشته و احیای سنت

(. از این رو تا جایی که به پژوهش ارتباط دارد، به نظر 138های بارز مکتب رمانتیک است ) همان، صنعتی از ویژگی
رسد که محور تالش و مرز مشترک میان رمانتیسم و نوستالژی عبارت است از ناخشنودی و نارضایتی از وضع می

موجود، ناسازگاری با واقعیت موجود و فرار به خاطرات خوشایند گذشته. البته باید توجه داشت که در رمانتیسم، 
ری به گذشته ابزاری است برای ترسیم امیدها و آرزوهای مربوط به آینده، که امیدِ گذر از وضع ناخوشایند روآو

دهند اما نوستالژی صرفاً احساسی است که برای گریز از زمان حال و گاهی بدون امید به آینده که کنونی را نوید می
 کند.در فرد و یا در اثر ادبی بروز می

 نوستالژیعلل بروز  2-2
-های گرایش به رمانتیسم در قرن نوزدهم است همانهای بروز نوستالژی از بعضی جهات مشابه زمینهعلل و زمینه

» گیری نوعی مقاومت نسبت به آن وضع شدگونه که در رمانتیسم، صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی باعث شکل
ریع و حیرت آور تمدن و صنعت است. فناوری و یکی از علت های اصلی بروز و تنوع نوستالژی، پیشرفتهای س

ها، عواطف پیشرفت در کنار رفاه و آسایشی که برای نوع بشر به بار آورده است، خواه یا ناخواه بخشی از دلبستگی
گذشته، مقدسات و ارزشهای انسانی را در خود بلعیده و انسانها را در مواجهه با تمدن بیشتر و بیشتر دچار وحشت 

عث شد آنان برای غلبه بر این وحشت و تنهایی به گذشته خویش پناه برند و از آن با حسرت یاد کنند. کرد و با
عالی عباس «)گان دومین علت مهم نوستالژی است.مهاجرت خود خواسته یا اجباری بعضی از شاعران و نویسنده

اند بسیار شدید ت مهاجرت کرده(. غم غربت و دلتنگی میهن  در افرادی که از وطن خود به دوردس1831آباد: 
 بندی کرد:توان  در عوامل زیر جمعاست.به اجمال عوامل ایجاد نوستالژی و غم غربت در فرد را می

 از دست دادن یکی از اعضای خانواده یا یکی از عزیزان 

 حبس و تبعید 

 یادآوری خاطرات گذشته 

 مهاجرت 

  ،(1831و  1831، 1831غم و درد پیری و اندیشیدن به مرگ)شریفیان 

  مسایل سیاسی اجتماعی 
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 مشکالت فردی و ویژگیهای روحی روانی شاعر یا نویسنده 

 (.1831ها ) عالی عباس آباد: تاثیر مدرنیته و تکنولوژی بر روابط و روحیه انسان 

 ها و انواع نوستالژی   مؤلفه 9-2
 نوستالژی دارای مولفه ها و شاخص های اصلی زیر است:

 تهدلتنگی برای گذش 

  گرایش به بازگشت به وطن و زادگاه 

 بیان خاطرات همراه با افسوس و حسرت 

 پناه بردن به دوران کودکی و یاد کردن حسرت آمیز آن 

 اسطوره پردازی 

 آرکاییسم یا باستان گرایی 

 (.1831آباد: عباسپناه بردن به آرمان شهر) عالی 

 حسرت بر دوران بیداری و آگاهی و ظلم ستیزی 

  خواهیآزادی 

 حسرت نابودی ارزشهای انسانی 

 :(.1833آرزوی بازگشت به دوران نخستین)ازلی()نظری 

منظور از اسطوره که یکی از نمادهای نوستالژی است بازسازی جهان آغتازین یتا بهشتت از دستت رفتته، دوران      
لژیک برختوردار استت )   پردازی بوسیله نویسنده از بار نوستتا نخستین و یا دوران وصل است. با این دیدگاه اسطوره

(. کارل گوستاو یونگ منشاء اسطوره را در اعماق ذهنتی آدمتی و بتویژه در عرصتة ناخودآگتاه      1831آباد: عباسعالی
جستجو کرده است به گفتة او جهان ناخودآگاه از دو بخش اصلی تشکیل شده است: ناخودآگاه  فتردی کته صتحنه    

است و ناخودآگاه جمعی  که ریشه در تاریخ نوع بشتر دارد و چیتزی    های درون آدمیبروز و ظهور امیال و خواسته
توان ها محو شده است به طوری که نمیای از ابهام فرو رفته و از خاطرهگان که در پردههای گذشتهنیست جز تجربه

ار، گفتتار و  های فرهنگی آدمی مالحظه کرد بلکه به صورت تمثیلی و استتعاری از رفتت  ها را به وضوح در فعالیتآن
(. آرکاییستم یتا   13: 1818شود)ضتمیران،  حاالت افراد جامعه در قالب اسطوره و یا دیگر اشتکال ادبتی متجلتی متی    

-گرایی نیز به عنوان اصطالح ادبی، به کاربرد صورت قدیم زبان، واژگان یا نحو اطالق متی شتود؛ غالبتاً کهتن    باستان

شته است. البته آرکاییسم زمانی از مصادیق نوستالژی قلمداد می شود که های قدیم یادآور گذگرایی و استفاده از واژه
 زبان و ابزارهای آن برای بازسازی یا فضاسازی گذشته به کار رفته باشد. 

ها و مشکالت روزگار به شمار های دفاعی بشر در برابر سختیتوان آن را از اندیشهشهر نیز که میدر مورد آرمان
ان شهر جایی است دست نیافتنی که تصور آن همواره در افتق آرزوی بشتر نمونتة خیتر بترین،      آورد باید گفت: آرم

زیبایی و رستگاری بوده است. تصور آرمان شهر در آثار ادبی نشان دهنده نابستامانی و مصتایب اجتمتاعی، سیاستی     
کودکی، اندیشة دفاعی انستان   بردن به دورانگرایی و پناهباشد و همانند اسطورهاقتصادی در زندگی جمعی جامعه می

 برای گریز از زمان حال است.
 نوستتالژی  پایتة  کننتد، بتر  تقستیم متی   شخصی و اجتمتاعی  گونة دو به را نوستالژی ادبی، جدید هایبررسی در

 موقعیتت  اجتمتاعی،   نوستتالژی  در امتا  دارد، نظتر  ختویش  فتردی  زندگی از ایدوره به نویسنده یا شاعر شخصی،

( خاطرات کتودکی و جتوانی،  در حیطتة نوستتالژی فتردی و      1831است.)شریفیان: فرد حائز اهمیت ویژة  اجتماعی
یادآوری خاطرات جمعی یک قوم که ریشه در فرهنگ تتاریخ و استاطیر آن قتوم و ملتت دارد در حیطتة نوستتالژی       

از طبیعتت و دوران  شود مانند حسرت دور شتدن  نوستالژی  جمعی گاه نوع بشر را شامل می»گیرد. جمعی جای می
 (.1838نظری:«)یگانگی انسان با آن.
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گرای فتردی، تفتاوت قائتل    گرای جمعی و نوستالژی گذشتهبندی دیگر بین دو گونة نوستالژی گذشتهیک تقسیم
کنتد و بتر   گرای فردی شاعر یا نویسنده لحظه یا لحظاتی از گذشته خویش را ترسیم میشود؛ در نوستالژی گذشتهمی

خورد بی آنکه دیگران را در این حسرت و اندوه با خود همراه سازد. مفاهیمی مانند نالیدن و شکایت یآن حسرت م
انتد.  از پیری و موهای سپید و قد خمیده با یادی از جوانی و ثتروت و مکنتت از دستت رفتته، از جملتة ایتن گونته       

گذشته دور یا نزدیک برای هویت جمعتی  گرای جمعی خواننده را با خاطرات و رویدادهایی که در نوستالژی گذشته
ها و دردهایی است که خاطر مردم را آید غصهکند. از منظر جمعی آن چه بر زبان نویسنده میشاعر رخ داده، آشنا می

آزرده و ایشان را در حقیقتی ناگوار مشترک ساخته است، به طوری که بتا یتادکرد دوران گذشتته از زبتان نویستنده،      
در نوستالژی جمعی، شاعر یا نویسنده بته موقعیتت اجتمتاعی ختاص و     »سازد.در اذهان زنده می حسرتی همگانی را
(. آنچه در نوستالژی جمعی به دنبال آنیم وجهة عینی حسرت به گذشته است: یاد 1838صفری:«)ویژه ای توجه دارد.

هتای مستتتر در   ی از ویژگتی ( یکت 1838روزگاران از دست رفته و یا احساس دلتنگی نسبت به زمان گذشته.)غفوری:
 از دیگتر، یکتی   عبتارت  به؛ دارند هم با تنگاتنگی ارتباط خاطره و نوستالژی جمعی، خاطرة جمعی است. نوستالژی

 از شخصتی  یک تجربة  توانمی را خاطره است. خاطره از حد بیش یادآوری و بازگویی نوستالژی های اصلیستون

کند همین خاطره می مرتبط سنت و تاریخ گذشته با را ما خاطره، طریق از شخصی تجربة همین بنابراین . نامید تاریخ
 و خاطرة فردی نوع: خاطرة دو به خاطره اساس براین دارد. شخصی و فردی مفهوم عمدتا و گذشته است و یادآوری

 هتر قتومی   استاطیری  حتتی  و باستتانی  روزگار دور، گذشتة جمعی خاطرة هایجنبه از شود. یکیمی تقسیم جمعی

 زنتدگی  بتر  را ستنتی  و زنتدگی  میداننتد  خود روزگار از برتر را باستان عهد که هستند هنرمندانی نسلی هر در.است

 و انتد بتوده  کستانی  یا وسطی بودند و قرون رنسانس، دلتنگ عصر مردم از برخی برای مثال» .دهندمی ترجیح جدید
 زمتان  آن ستادگی  بتا  و سنتی زندگی با را خود ذهن و کردهبیزاری  ابراز تکنولوژی و صنعت پیشرفت از که هستند

های نوستالژی جمعی در اشعار حمید مصتدق  (. در این پژوهش مولفه1831شریفیان:«) اند.ساخته مشعوف و مشغول
 شود.و شفیعی کدکنی مقایسه می

 نوستالژی در ادبیات معاصر ایران 4-2
 ت ایران دوران ماندگاری است. چراکه در این دوران است که دهه چهل خورشیدی از بسیاری از لحاظ، در ادبیا

گردند. اما جنبة مهم این دهه، بترای تحقیتق حاضتر    های ادبی تثبیت میهای ادبی و هنری و نیز فرمبسیاری از سبک
دوران چیزی دیگر است. برای درک تاثیرات این دوران در شعر و ادبیات باید گریزی به مسایل اجتمتاعی و سیاستی   

زد. نوسازی و توسعه ایران که از ابتدای قرن چهاردهم شمسی و به وسیلة رضا شاه پهلوی شروع شده بتود در ایتن   
کم زمان با تعییرات اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی، ظاهر جامعه، افراد و سبک زندگی نیز کمرسد. همدهه به اوج می

هایی که در تضاد کامل با بافت سنتی جامعه و خلق و خوی ونیگردد. تغییرات و دگرگدستخوش تغییرات بنیادی می
شرقی عامه بوده است؛ اگرچه این تغییرات به مذاق برخی از مردم سازگار آمده اما تعدادی نیز با آنها سر ناسازگاری 

و تازه در شعر  های جدیدها و فرمداشته و دارند. در ادبیات دهة چهل، شاهد انتشار آثاری هستیم که اگر چه از شیوه
جویند اما هوای نظم قدیمی و سنتی را در سر دارند و با فضای شتهری جدیتد و شتیوه مناستبات     و ادبیات سود می

باره استت. در ایتن دوران   توانند کنار بیایند. این اولین تضاد شکل گرفته در ایناجتماعی و فرهنگی شکل گرفته نمی
کردنتد تتا   استفاده متی  -که فرمهای جدیدی بودند -نویسی نو گرفته تا مقاله شاعران و ادیبان از داستان کوتاه و شعر

 تنفر خود را از دوران جدید و حسرت و دریغ خود را نسبت به گذشته بیان کنند.
از صتادق چوبتک بته    « انتری که لوطیش مرده بود»صادق هدایت و « خانةتاریک»در دهة بیست، آثاری از جمله      

غربت او در نظم جدید پرداخته بودند اما موج اصلی بازگشت به گذشتته، در دهتة چهتل و بتا آثتار       دلتنگی انسان و
گیرد. در این بین حمید مصدق احمد، ساعدی، اخوان ثالث، شایگان، سپهری و البته مصدق شکل میکسانی چون آل
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انواع نوستتالژی فتردی و جمعتی توجته     کدکنی نیز که برخی از آثارشان را در این دهه منتشر نموده اند، به و شفیعی
 اند. نموده

 های نوستالژی در شعر مصدق و کدکنیمقایسه مولفه 5-2
 دلتنگی برای گذشته 6-5-2

های پیشین و بیزاری از حال ترین جنبة نوستالژی جمعی درشعرهای مصدق و کدکنی، حسرت به گذشته ودورانمهم
به گذشته، حسرت به روزگار تاریخی، مقایسة گذشته با حال، نمتود  است که در قالب بازگشت به طبیعت، بازگشت 

 کند.پیدا می
خواهی و مبارزه مردم روزگار باستان کته از  شعر بلند درفش کاویان، از حمید مصدق داستانی است دربارة آزادی

 :شوندهای پر افتخار بازنمایی میشود؛ در این شعر، گذشتهزبان مام میهن به مردم روایت می
 چون هالة ابهام ناپیدا/ در آن دوران/ نه دل پر کتین/ نته متن    بندد/ زمانی دور همبه چشمم نقش می

 (11:1881غمگین/ نه شهر این گونه دشمنکام.)مصدق،
اش را به دوران کودکی مانند کرده و حسرت گذشتن آن ایام و آشفتگی زمانه، وی های دور سرزمینشاعر گذشته

 اند:ه است، تنهایی در شهری که که مردم همانند دشمن و بیگانه گشتهرا به تنهایی سوق داد
      /دریغ از کودکی/ آن دورة آرامش وشادی/ دریغ از روزگار ختوب آزادی/ سترآمد روزگتار کتودکی

اینک در این دوران/ در این وادی/ نه دیگر مام/نه شهر آرام/ دگتر هتر آشتنا بیگانته شتد بتا آشتنای        
 (11:1881مانده در دشواری ایام.)مصدق، خویش/ و من بی مام تنها

 گوید:اگر جامعه گذشته همانند کودکی بوده، مادر وی، وطن است که برایش از روزگار کهن می
    گفتتت/ بتترایم داستتتان از روزگتتار باستتتان                                هنتتوز آرام/کنتتار بستتتر متتن متتام/ بتترایم داستتتان متتی

 (18:1881گفت.)مصدق،می
چون متادری  باشد که همشویم که مراد شاعر از مام و مادر، وطن میانتهای شعر بلند درفش کاویان متوجه میدر 

کنتد، متام وطتن    مهربان، داستان گذشته و روزگاران تاریک و استبداد و تالش و مبارزه کاوه را برای وی بتازگو متی  
ایی که به آنها روا شده. اما افسوس و دریغ که با این هکند که حسرت تاریخ این مردمان و ستمداستانی را روایت می

-باشد که هیچ یک از داستانمردم می« من»برند. مراد شاعر از تاریخ پر افتخار اکنون همه در خواب غفلت به سر می

اد ضتحاک  خواهی و مبازرة مردم در دروان استبدهای باشکوه مادر میهن را به یاد ندارند، داستانهایی که دربارة آزادی
 بوده است:

 سیه فرجام /هنتوز   -فشانم من به یاد مادر ناکام/ دریغی دارم از آن روزگاران خوش آغازسرشکی می
امتتا/  متترا چشتتم ختترد خفتتته استتت درختتواب گرانبتتاری/ دریغتتا صتتبح هشتتیاری/دریغا روز       

 (.11:1881بیداری)مصدق،
 کند:ریغ بیان میمصدق بخشی دیگر از گذشته را با د« رهگذار باد»در دفتر شعر 
 ها/ جوید/ در تلخی تداوم و تکرار لحظهدیگر زمان، زمانه مجنون نیست/ فرهاد/ در بیستون مراد نمی

 (181:1881عشق به شیرین را/ از یاد برده است.)مصدق، -آن شور عشق
 (181:1881گیرند.)مصدق،دیگر سراغ مجنون/ از باد و درخت نمی 

تضتاد از دیتد   »شتود.  حسرت به گذشته که در یک بند زیبا به حتال مترتبط متی   این دفترِ شعری سرشار است از 
(. مصدق در ایتن بنتد، بیتنش و درک عمیتق     1831زیمل، «)جامعه شناسی، عنصر مرکزی و بنیادی عصر مدرن است.

 کشد:خود را از تحوالت زمانه به رخ می
 (.181:1881مصدق،در عصر ما/ عصر تضاد، عصر شگفتی لیلی/ دالله محبت مجنون است) 
     /ای دست من به تیشه توسل جو/ تا داستان کهنه فرهاد را/ از خاطرات برانگیتزی/ ای اشتتیاق مترگ
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 (183:1881کنم.)مصدق،در من طلوع کن/ من اختتام قصه مجنون را هم/ اعالم می
ت گذشته تتداعی  ای که همان حسرت نسبکند، به گونهمصدق از عناصر طبیعت با مهارت در این راه استفاده می

 گردد:می
    /اکنون بهار نیست/ تا برگهای سبز درختان نارون/ تنه در نسیم نرم بهاری رها کنند/ تا ماهیتان سترخ

 (113:1881های برکه آبی شنا کنند.)مصدق،در آب
 (131:1881رویید.)مصدق،چه روزهای خوب/ که در من و تو گل آفتاب می 

ها را های انسانی شده و در عوض آنته، از تغییراتی که سبب نابودی ارزشمصدق به مانند منتقدان راستین مدرنی
 خوانند، گریزان است:پیشرفت می
     اگتتر زمانتته بتته ایتتن گونتته/ پیشتترفت ایتتن استتت/ متترا رجعتتت تتتا غتتار/ مستتکن اجتتداد/ متتددم

 (811:1881کنیم.)مصدق،
 ترسد شرق هم شبیه غرب گردد:چرا که می
 می هست/ که آن آفتاب صداقت از شرق بگریزد/ که آن نشتانه صتدق   همیشه دلهره با من/ همیشه بی

 (.811:1881از زمانه برخیزد)مصدق،
 های زندگی دیگر دگرگون گشته است:هر چند که در این میانه، هم ظواهر شهرها و هم بیان جنبه

 س تتوان  کت زار سرعت و آهن/ و نیست بتا هتیچ  هاست/ انبوهامروز/ در شهر و در بیابان/ طومار جاده
 (118:1881شنیدن.)مصدق،

 (111:1881شود.)مصدق،معشوق/ در ازدحام شهر/ در اجتماع این همه تبعیض/ دلگیر می 
     معشوق پشت در سفارت/ در یک صف طویل/ در انتظار نوبت ویزا نشسته استت/ شتاعر در انتظتار

 (111:1881چاپ کتابش/ در پشت باجه سانسور/ تنها نشسته است.)مصدق،
 باشد:تاسف و حسرت و تنهایی، ارمغان این تغییرات برای شاعر می در نهایت
   ِای خاطرات روزهای گرم و شیرین/ دیگر مرا با خویشتن تنها گذارید/ در این غروب سرد دردانگیتز

 (188:1881پاییز/ با محنتی گنگ و غریب واگذارید.)مصدق،
  ای آواز می با من در پناه شب/ به هر میخانهکجا رفتند/ کجا رفتند/ یارانی که با من مهربان بودند/ که

 (.113:1881گفتند)مصدق،خواندند/ و با من از شراب و عشق می
-منتشر گشته، همانند مصدق به مقایسه بتا دوران گذشتته متی    1811که در سال « شبخوانی»کدکنی نیز در شفیعی

 پردازد:
 متردم/   بتاور  و نگتاه  مترز  دورتتر  تتا  آذرش های بود/ شعله انسان ورجاوند آتشگاه قلبش روزگاری

 نتورش/ بازتتاب   بتی  چشتمان  در مانتده  فروغی اکنون/ گر بود/ لیک روزگاران چشم روشنابخشای

 از وامانتده  ستت/  زورقتی   بیگانته  و مترزی/ دور  نیرنتگ  پتر  خورشتید  رنتگ/ از  بتی  پرتتوی 

 (. 8:1811دریا)کدکنی،
ای از روح دهد. عنوان شهر نشانهست از گذشته را نشان می، با زبانی از استعاره، گس«پل»کدکنی در شعری با نام 

جمعی  است که با وجود گذشت ایام و روزگار)جریانِ رود( در خواب گران فرو رفتته و ختوابِ شتیرمردان و رزم    
بیند. نوستالژی به کاررفته در این شعر به صورت حسرت بر روزگار از دست رفتته  ها را میجویان و ضربة اسبان آن

آورد شود. پلی که خود نشانی است برجای مانده از روزگاران دور  اوست که به یاد متی از زبان یک پل روایت میو 
برد بر زمان حال که معبر روسپیان گشته استت. ظهتور نوستتالژی در    شکوه و عظمت از دست رفته را و حسرت می

توانسته است ناخودآگاه جمعی و ختاطرات جمعتی و   نظیر است و به خوبی کار رفته در این شعر بیتمامی عناصر به
آموزی را نیز در خود نهتان دارد.  گر سازد. شعر جدا از نوستالژی و حسرت ایام گذشته نوعی عبرتتاریخی را جلوه
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 عبرتی که حکایت از سرشت مردمان ایام ما دارد و اتفاقا این مورد از عناصر اشعار مصدق نیز هست:
 دور/  رویتایی  ستاحل  تا گران/ رفته خواب در پل فرازش گذرد/ بر می روان و گرم ای هلهله با رود

دور/  دره ختم  انتد/ وز  آخته تیغ مردانی صحرا/ شیر این در بیند می رهگذران/ خواب همهمه از دور
 بته  بتارد/ پتل   ومی بارد می تند/ ابر ریزش با پل فراز اند/ بر برافراخته تیر/ قد پرش در رزمجویانی

 را شتیهه  تنتد  پنتدارد/ شتیون   خود نبرد/ پیش اسبان سم های را/ ضربه باران ی ژرف/ قطره رویایی

 روستپیان  نیستت/ معبتر   تعبیتری  را خوابش که خواب/ زان به بماناد غرقه انگارد/ جاودان می اسبان

 (.18:1811نیست)کدکنی، شمشیری و نیزه از آنجا/ سخن است
( چاپ گشته نیز با اشعار مشابهی مواجه هستیم کته حسترت   1811دهه)که در همین «از زبان برگ» در مجموعه 

 دهد: گذشته و ناامیدی از اکنون و از مردمان معاصر خود را نشان می
 استت/   پلید شهر اما/ هوای جانی پاک سیال/ تو برد می خویش در را آسمان بیندیش/ که رودخانه به

 گفت/ کته  خواهد باد گفت/ به خواهد ابر زد/ بهبرخی خاک تیر/ ز ی الله/ کشته شهیدان ز یکی اگر

 سیال/ چگونه سالم خون از را ها گل تدریجی/ عروق زهر کوتاه/ و آسمان و است پلید چه فضا این

 شتده  ملمتوس/ ختوگر   ستیاهی  متان/ بتدین   پنجتره  لحظه/ کنار به لحظه تو و ست/ من کرده خالی

 (18:1811ایم.)کدکنی،
نمادی است از زمانی که شهر پر نور و پاک بتود و هتوایش   « از زبان برگ»مجموعة در «درخت تنومند روشنایی»

دست آلودی بهآمیز از فضای یأسشکلی ماهرانه و هنرمندانه توصیفی حسرتهنوز پلیدی به خود ندیده بود. شاعر به
سیاهی،  زهر تتدریجی  دهد که پیرامون وی را احاطه کرده و حسرت دوران از دست رفته و وجود آسمان کوتاه، می

 و در نهایت فضای پلیدی و پلشتی، نوستالژی این شهر را شکل داده است.
 ندانستتیم/ دریتن   هیچ تو و ست/ من بسته هاروزنه باد/ تمام در رودمی چه بیرون داندمی چه کسی 

 هتتاگتتل و و/ آب خورشتتید اصتتلی رنتتگ کجتتا/ و روز کجاستتت در شتتب غبتتار/ کتته

 (.18:1811چیست)کدکنی،
 بردند؟/ بلور کجا سپردند/ یا خاک به را/ کجا روشنایی تنومند درخت آن ندانستیم/ که هیچ تو و من 

 (.11:1811گرفت)کدکنی، رواج خس و گل/ خار رسالت از آلود/ که آنچنان واژه هر یشسته

بیگانه ساخته و  ها را باهمگیری روزگار جدید هستند که انسانهر دو شاعر در اشعار خود از جمله منتقدان شکل
ها در اشعار ختود بته روشتنی و بتا اشتکال متفتاوت، حسترت و        سبک زندگی را دگرگون شاخته است. هر دوی آن

 اند.افسوس را نسبت به دوران گذشته نشان داده

 های انسانیزوال ارزش 2-5-2
های انسانی مرنگ شدن ارزشها قرار دارد، کهای نوستالژی جمعی که در ادامه حسرت به گذشتهیکی دیگر از مولفه

برد و دوران ضتحاک را بته   کند. مصدق از اسطوره باز سود میو اخالقی است که البته این روزها در جامعه بیداد می
 آورد که ظلم واستبداد، همه را مایوس، نامید و ترسو گردانده است: خاطر می

 (.81:1881سیر بند)مصدق،هامان تهی پشته از آمال/اجاق آرزوها کور/ تن و جانمان ادل 
رستد و آن را  های انستانی متی  کند و به نوستالژی جمعی و زوال ارزشاز عشق آغاز می« رهگذار باد»مصدق در 

سازد. یکی از تشابهات مصدق و کدکنی این است که هر دو شاعر از عناصتر طبیعتت بترای    گرایی آشکار میطبیعت
 کشند:ر مهارت خود را به رخ میکنند و در این کابیان نمادین استفاده می

   دل من می سوزد/ که قناری ها را پر بستند/ که پر پاک پرستوها را بشکستند/ و کبوترها/ آه کبوترهتا
 (11:1881را/  چه امید عظیمی به عبث انجامید.)مصدق،

 سیاسی دربند است:های اجتماعی و کند و آن اشاره به شخصیتای دیگر میها استفادهمصدق از نماد و اسطوره
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  ای و غمتتت ستتنگین/ بگتتذر ز نوشتتداروی نتتامردان/ چشتتم وفتتا و مهتتر نبایتتد      ستتهراب متترده
 (81:1881داشت.)مصدق،

 ،(.81:1881افراسیاب، خون سیاووش ریخت/ بیژن به دست خصم/ به چاه افتاد)مصدق 
 تی را بیان کند:های زندگی کهن و سنهای زیر شاعر به نوعی قصد دارد بخشی از سقوط ارزشدر نمونه
  دیگر به آن تفاهم مطلق/ هرگز نمی رسیم/ و دست آرزو/ با این سموم سرد و تنفر که می وزد/ دیگر

 (.113:1881شکوفه های عشق و شهامت را از شاخسار شوق نمی چیند)مصدق،
       اشتتک دانتته تزویتتر زنتتدگی     –اکنتتون/ لبخنتتد خنجتتری استتت/ آغشتتته، زهرنتتاک/ واشتتک

 (.118:1881است)مصدق،
   /من شاهد فنای غرور رود/ در ژرفنای تشنه مرداب بودم/ و ناظر وقاحتِ/ کفتار پیر مانده ز تتدبیری

 (.111:1881و شاهد شهادت شیری/ در بند   خسته زنجیری)مصدق،
 بیند:در شعر زیر، بیشتر استبداد سیاسی را مدنظر داشته است و مصلحان اجتماعی را درو شده می

 هتا را درو نخواهتد کترد/ دروگتران     ی گندم پر، هیچ دست تمنا/ دریغ، سنبلههاتمام مزرعه از خوشه
 (.818:1881اند)مصدق،پیش از درو/ درو شده

 آید:می شمار به رهایی نوع یک اینیکی مغلوب گشته و شاعر در آرزوی مرگ است و مرگ در چنین زمانه
 کته نیکتی/ حقیتر و مغلتوب      گفتم/ چقدر مردن خوب است/ چقدر مردن/ در ایتن زمانته  همیشه می

 (.811:1881است)مصدق،
بینتد و  برد و ایمان را بتر بتاد رفتته متی    میسر، در نومیدی تمام از این عصر و مردمانش به«ارزش انسان»درشعر 

 ترین کاال مبدل گشته است:انسان، دریغا که انسان به ارزان
 ها را علف ای دریغا که همه  مزرعه دل زار، گل الله نخواهد رویید/ها آلوده است/ در این لجندشت

هرزه کین پوشانده است/ کسی فکر نکرد/ که چرا ایمان نیست/ / زمانی شده است/ که به غیر انسان/ 
 (181و 181:1881هیچ چیز ارزان نیست.)مصدق،

نفترت و   های انسانی یافت، ویهایی از رفتن ارزشتوان نشانهدر شعر شفیعی کدکنی نیز همانند شعر مصدق می
 دارد:حسرت خویش را از این اوضاع بیان می

 شتوید/   پلشتی/ متی  باد جویبار را/ در سپیدش سرور/ دستارک عزا/ نه نه غم نه است شادی نه اینجا
 خود/ پتاک  ی شبانه غارت را/ در بوته و باغ هر طراوت و روح/ سبزینه های رستگاری/ پاییز دزدان

 (13:1811برند.)کدکنی، می
 هتا/  مگس وار سیل خیل گاه/ این هیچ که پاک/ بخوانم و بلند نشابور/ چندان آسمان زیر میخواهم/در

 (1:1811بنشینند.)کدکنی، من صدای نتوانند/ روی
 هتزار  اش/ زیرکتیبه هر نسلی/ که مرده زبان با پاییز/ من کهنه بست دار خیام/ بر مستی هایتاک ای 

 شتکوه  پتر  تاتاری/ تاریخ لهجه به ما بگویم/ طفالن که ست/ با شدها دروغ/ مدفون خاکستر خروار

 (.11:1811باران)کدکنی، محبت قاصد خشکی/ ای ساحل کدام آموزند؟/ اهل را/ م نیاکان

 اند:که به منزلت حیوانات رسیده اندبیند که آنقدر سقوط کردهها را میدر شهر آواره یمگان به روشنی آدم
 انستان/و  میشد مسخ که تنگ/ دیدم روسپیان پای زیر را/ در زمین فراخنای دیدمشدم/  آنگاه/ نزدیکتر 

 (.11:1811خرچنگ)کدکنی، و خوک رست او/  می جای به آنگه

 آزادی خواهی 9-5-2
ستیزی را یادآوی کند. در دوران خواند تا آزادگی و ظلمها فرامی، کاوه را از اعماق اسطوره«درفش کاویان»مصدق در 

 دارند:و تاریک ضحاک افرادی هستند که امید رهایی را در دل زنده نگاه می استبداد
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 ،(.11:1881جوانان را به سر شوری است توفان زا/ امید زندگی در دل/ز بند بندگی بیزار)مصدق 
 (.81:1881ها به مهر اورمزد آشنا سازید/از آن ماست پیروزی)مصدق،تن از سستی رها سازید/ روان 
 د کرد/به خون اهرمن شمشیر را گلرنگ باید کرد/ و دامان شرف را پاک از هر ننگ باید اکنون جنگ بای

 (.81:1881کرد)مصدق،
خواند و مصدق با روایت داستتان کتاوه از زبتان متام     کاوه، آزاد و آزاد اندیش است و مردم خفته را به مبارزه می

 گنجاند:خواهی را در اشعارش میمیهن، آزادی
 /آگین/ به سان کوره آتشفشان/ جوشان شد/چنان توفتان  ز جا جنبید/چونان شیر خشم آن جمعیت انبوه

تاب و سرکش/روان گشتند/ به سوی فتتح و آزادی/  بنیان کن/ خروشان شد/ ز بند بندگی آزاد/ همه بی
 (.11:1881به سوی روز بهروزی)مصدق،

 جوید:ادی را میها باز هم مصدق از عصر خویش گالیه دارد و آزدر مجموعه از جدایی
     بیا بیا برویم/ کجاست نغمه عشق و نسیم آزادی؟/ در این کویر نبینم نشان آبادی/ نشتانه شتادی/ دلتم

به سوی آزادی همیشه میگفتم/  -های شدادی/ بیا بیا برویم/ خوشا که رستن و رفتنگرفت از این شیوه
 881:1881مغلوب است)مصدق، چقدر مردن خوب است/ چقدر مردن/ در این زمانه که نیکی/ حقیر و

 (.881و 
های شعری ختویش استت. وی از کتاوه در    در تمام مجموعه های بارز شعر مصدق، استفاده از اسطورهاز ویژگی

 برد:خواهی بهره میبسیاری از اشعار خویش به عنوان نماد آزادی
       بیتداد دیتده بستتاند     کجاست کاوه آهنگری/ که برخیتزد/ استیریان ستتم را زبنتد برهانتد/ و داد متردم

 (.813:1881)مصدق،
سراید. این شعر های شعری میخواهی را در زیباترین مفاهیم و ترکیب، آزادی1811سال « خورشید پاک»در شعر 

 های درخشان اشعار مقاوت در دوران معاصر به شمار آورد:توان جزء نمونهرا می
 گی/ تو باری/ قرار دل بی قراری/تو روحی/ تتو  تو خوبی تو پاکی/ تو چون ژاله صبحگاه بهاری/ تو بر

های سرخ و سپیدی/ تو مهتاب تابنتده  جانی/ تو یادآور پاکی کودکانی/ تو بوی خوش بوستانی/ تو گل
تابناکی/ تو خورشید خاکی/ تو موجی/ نسیمی/ تو وجدی/ تو شتوری/ تتو حتالی/  تتو شتعر ختوش       

ستی/ تو، ای آن که ندانم کجا خواهمت یافت/ تتو  های باغی/ تو مدهوشی و محافظی، الیزالی/ تو گل
 (.188تا  181:1881ای مایه شوق من/ شادی من/ تو ای گوهر پاک آزادی من)مصدق،

 دارد:ها را زنده نگاه میچنان دلشرایط جامعه رابه شب تشبیه کرده و نوید آزادی هم« ارمغان شب»در شعر 
 دستها بیگانه بودند/ در شبی سنگین و طتوالنی/ کورمتاالن/   ها ناآشنایی داشت/ دشتها با ها با قلبقلب

خبر بودند/ نی امیدی بود/ نته بته ستر شتوری/ نته در دل      گرچه یاران در سفر بودند/ سخت از هم بی
اشتیاقی بود .... در شبی اینچنین جانفرسا/ در شبی اینگونه محنت بار/ مردم آزاده بیتدار/ چشتم بته راه    

 (.111:1881سحر بودند)مصدق،
دانتد و ضتحاک نیتز    خواهی و مبارزه برای تمتام اعصتار متی   کاوه را نماد آزادی« های صبوریسال»در مجموعة 

 همیشه نماد استبداد باقی خوهد ماند:
 گوید/ با نگاهی گویا/ با لبانی خاموش/ قصر ضجاک هنوز آباد است/ تو به ویرانی ایتن  کاوه آهنگر می

 (.111:1881کاخ بکوش)مصدق،
خواند. در این شتعر،  ی نیز زمانه خود را به شب مانند کرده، ولی باز هم در دل امید دارد و زمزمة رهایی میکدکن

 با مهارت بهره برده است:-نماد آزادی -از طبیعت و کبوتر
 زمزمته  صد امید/ این لبان از همه این بینم/ بانمی افق سوی هیچ فریادی/ در راه و است شب که آن با 
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 ستر  دوباه را زمزمه چاهی/ این کبوتری روزی گیرد/ شاید گذر روزنی ز که خوانم/ باشدمی دوباره را

 (81:1811گیرد)کدکنی، پر کرانه هر به لب/ آزاد هزاران شادی به گیرد/ وانگاه
 گیرد:نیز همین منوال را پی می« از بودن تا سرودن»در مجموعة 
 دل از شقایق بشکن/ چو روزگار جادویی حصار این بشکن/ در حصار این در شب ازین گرفت نفسم 

 و تترنم  بته  صبحی ترجمان که بشکن/ تو کوهسار یصخره صالبت جنون خون/ به رایت برآر سنگ
 (81:1811بشکن)کدکنی، انتظار صف بگشا دیده زخم ترانه/ لب

 آرمانگرایی و امید 4-5-2

 دهد:کاوه به مردم، نوید و امید می
 (.11:1881ماست/ که چون صبح بهاری دلکش و زیباست)مصدق، نوید ما، امید ماست/امید 

 تند:گرایی را درهم میامید و آرمان« سیاه -آبی، خاکستری»در 
  من شکوفایی گل های امیدم را در رویا میبینم/ و ندایی که به من میگوید/ گرچه شب تاریک است/دل

 (.11:1881بیند)مصدق،یقوی دار/سحر نزدیک است.دل من، در دل شب/خواب پروانه شدن م
 گیرد:وحدت و جنبش و یکپارچگی به مثابه نوعی آرمان، مورد گرامیداشت شاعر قرار می

 خواهد/ من و تو ما نشویم/ خانه اش ویران باد/ من اگر ما نشوم، تنهایم/ تو اگر مانشوی، چه کسی می
یم/ من اگتر برخیتزم/ تتو اگتر     خویشتنی/ از کجا که من و تو/ شور یکپارچگی را در شرق باز برپا نکن

 (.31:1881خیزند)مصدق،برخیزی/ همه برمی
 و باز هم از بین رفتن فاصله، امید وآرزویی دور به مانند سراب است:

 تتوان در دل  توان بر درختی تهی از بار، زدن پیونتدی/ متی  زندگی رویا نیست/ زندگی زیبایی ست/ می
ها را برداشت/ دل من با تو/ هر دو بیزار از میان فاصلهتوان این مزرعه خشک و تهی بذری ریخت/ می

 (.13:1881از این فاصله هاست)مصدق،
ترین عناصر شاعری را بخواهیم نام ببریم، امید است که از البته الی ستطور،   امید، امید و امید. اگر یکی از بنیادی

 شناساند:خود را به ما می
 نور خواهی کرد/ تتو مثتل معجتزه/ در وقتت یتأس و       تو مثل خورشیدی/ که شرق نهیب زده را/ غرق

 (.111:1881نومیدی/ ظهور خواهی کرد)مصدق،
 ،(.811:1881امید رستن از این تیرگی جانفرسا/ هنوز با من است)مصدق 

-شفیعی کدکنی نیز از این عنصر در کار خود بهره برده است. در بوی جوی مولیان شاید یکی از بته یتاد مانتدنی   

 تر آرمانگرایی را نشان داده است:کند که به زیبایی هر جه تماماصر را خلق میترین اشعار مع
 دیگتر/ بته   عتالمی  هایابریشم/ دروازه جادوی جاده طالع/ در شود می شقایق سوی آن که شهری 

-دروازه از کته  است/ آنک/ شهری کرد/ نزدیکمی آرزو حافظ که آدم و عالم دیگر/ آن آدمی روی

 (11:1811)کدکنی،آید مهربان یار یاد خیزد/ هم مولیان جوی بوی آن/ هم های
کند، این شعر از لحاظ توجه به نوعی از نوستالژی که آرمانشهر یا یوتوپیا را به عنوان یک آرزو و حسرت بیان می

ابریشتم(   هایی از دنیای باستتان)جاده تر و توسل به نشانهشاهکاری تمام و کمال است، چرا که با زیبایی هر چه تمام
آوردکه در خاطره جمعی وناخودآگاه جمعتیِ هتر ایرانتی بته     شهری را به یاد میگرفته تا شعر رودکی و حافظ، آرمان

آید به دستت/ آدمتی دیگتر    آدمی در عالم خاکی نمی»روشنی، روان و جاری است. کدکنی با اشاره به این شعر حافظ
یتاد یتار   »کته  « های شهر باستانی سمرقنددروازه»و « ی جوی مولیانبو»چنین ترکیب آن با و هم« بباید و از نو عالمی

دهد که ای را به ما میکند، گویی خود تبدیل به رودکیِ دیگری شده است و نوید مدینة فاضلهرا یادآوری می« مهربان
 دیگر نشانی از آن پیدا نیست.
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 پردازیاسطوره 5-5-2
های ایرانی مانند کاوه، سیاوش دو شاعر است. در شعر مصدق از اسطورهها، جزء اساسی اشعار هر استفاده از اسطوره

هتا  ختواهی و زوال ارزش ها ماننتد آزادی ها بیشتر در کنار دیگر مولفهو سهراب استفاده فراوانی شده اما این اسطوره
-ها بته استطوره  گیرند. آنچه در این بخش مدنظر است، تالش خود شاعر در خلق اسطوره است تا توسل آنقرار می

 های کهن. 
 ،(.  131:1881انسان/ افسانه مکرر اندوه و رنج را تکرار می کند)مصدق 
  آن بلند اندام/ سیاه جامه بته تتن/ دلبتر دلیتر/ آن شتیر/ نویتد روز ده/ آن        –آن کشیده سر از شرق

وقتت  آید/ و نور صبح طراوت/ بر این شتب تاریتک/ چته    شکاف با تدبیر/ ز شاهراه کدام دیار می
 (.111:1881تابد؟/ در انتظار امیدم/ در انتظار امید)مصدق،می

 سازد:های کهن نمایان می، خود را همانند اسطوره«اسیر صبح بناگوش»شاعر در شعر
 ،(.111:1881سودابه وار تهمت بیجا به او مزن/ در شعله های قدس سیاووش شد حمید)مصدق 
 (.111:1881دمد سخنش)مصدق،ه من روح مینهفته در لب او معجزات عیسایی/ به جسم مرد 
 ،(.113:1881با پای خویش ز آتش عشق تو بگذرم/ خویش آزمای خویشم و روح سیاوشم)مصدق 

 کند:ای تصویر میة یمگان را چنین اسطورهپردازی را مورد توجه قرار داده است و آوارشفیعی کدکنی نیز اسطوره

 تندباد و طوفان ی شبگیر/ تیشه موازی ای آیینه:ایام/ ذهنش لشکر سپیدش: غبار یمگان( موی )آواره 

 تندباد و خیزاب سر قرن/ بر ده پس از اوست فریاد تناور/ اینک شکوه صخره/ این ازین نکاهید/ هیچ

مهتتاب/   شتیری  و آب شتعر  در شبدر/ ریخته ساده نثر که آنجا چمد رهاست می آنجا شناور/ اسبش
 و ببینید/ شاعر سال هزار از بعد او/ اینک و من روزگار فروشان شعراساطیر  عصر کنار شقایق صبح

 (.11:1811شیر)کدکنی، از ای و/ بیشه را شمشیر

 آرزوی بازگشت به دوران نخستین 1-5-2
آرزوی بازگشت به دوران ازلی در قالب بازگشت به طبیعت و بازگشت به دوران اولیه نمود دارد. شاعر پس از آنهمه 

های مکترر، آرزوی بازگشتت در ستر دراد. آرزوی بازگشتت بته      پردازیاز جامعه و مردم و اسطوره آزردگی و یأس
هتای  دوران ازلی با برگشت به گذشته در یک مورد همانندی دارند و آن سر خوردگی از دوران معاصر است. نمونته 

 این مولفه در شعر حمید مصدق شامل موراد زیر هستند:
 خوانند/ کوه بایتد شتد و مانتد/ دشتت بایتد شتد و       میگویند/ کوه ها شعر ما را میها نام تو را دشت

 (.31:1881خواند)مصدق،
 ،(.11:1881باز کن پنجره را/ من تو  را خواهم برد. به سر رود خروشان حیات )مصدق 
     /من مرغ آتشم/ می سوزم از شراره این عشق سرکشم/ چون شعله های سرکش جتانم فترو نشستت

از دل خاکستر/ بار دگر تولد من آغاز می شود/ و من دوباره زندگیم را آغاز میکنم/ پتر بتاز   آنگاه باز 
 (.111:1881میکنم/ پرواز میکنم)مصدق،

 (.111:1881چون دشت، آب، نور/ چون عطر پونه بودم)مصدق،
 شویم:در شعر کدکنی هم به کرات با مولفة آرزوی رجعت به دوران ازلی مواجه می

 (.1:1811شود)کدکنی،می من/ آغاز از هاجاده تمام دریافتم/ دیدم را دخو حضور وقتی 

 (.1است)همان،  هبوط حالت زیتون/ در ی شانه روی که صبحی 
 را/  بهتاری  سبز طعم و اند/ زودتر/ تندی زمین قلب به که/ نزدیکتر ها/ آنهاعلف و هابوته اینجا/ انبوه

 (.11اند)همان،  کرده خویشتن/ احساس کام در

 ستبزه  روی به شمیم/ دستت کرده/ چون سبزه/ رها سریر بر نسیم/ تن ابریشم یجبه زیر ایدخوابیده 



 611/      مقایسة نوستالژی در اشعار حمید مصدق و شفیعی کدکنی 

 ابتر  بتی  آبتی  زیتر  ستبزه  کند/ برمی را سوراخ خموشی جدار طرف آن دست/  کز روی خفته سر و

کنتد/  می را/ آشفته تو خویشی بی یلحظه که این چیست دادی/ این دیده مردمک به را آسمان/ آفاق
 گونته  توستت/ کتاین   عمر جوشان یصدای/ چشمه این سر/ یا بند/ زیرمچ ساعت تاک و تیک این

 (.13چکد)همان، می مرداب قطره/ به قطره

اش را بتر  زمانی و وصال را به سرایش درآورده است. هنگتامی کته تتن   شاعر در این شعر روز نخستین  زمان بی
کند که خویشی یاد میسازد. خود شاعر از این لحظه به لحظه بین متصور میسریر سبزه رها کرده، خود را در آن زما

چون خوابی کم رنگ در یاد چکد و تنها حسرت آن زمان خوش همچشمه جوشان عمر از ازل به مرداب زندگی می
 ست.ماند. این شعر به صورت فوق العاده زیبایی هماهنگی و یگانگی با طبیعت را به تصویر کشانده ااو می

 صتاعقه  کتدام  از را/ تو حروفت چراغ بگو من صبح/ با ی ریه باز/ در تازه نفس این بود چه این آه 

بود)مثل درخت درشب  دوباره/ بهاری زادن زمین/ وین ملکوت سوی بدان مرا کردی؟/ بردی روشن
 (11باران، این کیمیای هستی، 

 بهاستت/   بتارانش  و بتاغ  صد بود/ هستی ار هات سخن باغ از منتهاست/ برگی بی کو عشق سبز باغ
 ( 1ها،سهاست)زمزمه شمسی منظومه صد و عشق/ شمس الهوت در تو اشراق تپش

 محصور را بهشتیان شیر/ دیدم هایجوی با حوری هایمیوه کنم/ با تجلی/ پروازها فروغ از تا/ باالتر 

 که آنچنان ابلیس/ میتافت سیاه نیوشیدم/ نور خویش هایچشم را/ با دوزخیان خویش/ فریادهای کار

 (.11آسمان)ازبودن وسرودن،  هفت در آنجا شد می رنگفرشتگان/ بی فروغ

 دوری از وطن 1-5-2
کند، در شعرش وزنی جاری است که خواننتده  که نوستالژی وطن را زنده میجدا از این« حب وطن»مصدق در شعر 

 گیرد:تر، شکل میگرایی، به زیبایی هر چه تمامبرد و نوعی باستانرا تا وادی شعر موالنا می
         دور از آن نگتتتاه تتتتو، وز رخ همچتتتو متتتاه تتتتو/ روز در آه و زاریتتتم، شتتتب/ بتتته فغتتتان

 (.111:1881وشیونم)مصدق،
 گر چه در آب و آتشم، سوزم و گریم و خوشم/ گر بودم هزار جان/ جمله فدای میهنم 

 ت وطن لباس تن/ تا که زخویش برکنم چند تو خوانیم که: ها! خانه رها کن . بیا!/ نیس
 شود/ خانه چرا دگر کنم؟شود/ شرق کهن نمیشود، خانه من نمیغرب وطن نمی

 (.111:1881مهرِ وطن سرشتِ من، دوزخِ آن بهشتِ من/ روز و شبان و دَم به دَم/دم ز وطن، وطن زنم)مصدق،
کنتد کته   ان و به وطن در قالب شعر بلندی بیان متی بارگاه توس تمام عشق خود را به ایر« تا بارگاه خِرد»در شعر 

هتای دستتگاه متاهور را چنتان بتا      به پرویز مشکاتیان موسیقیدان متوفای معاصر تقدیم شده است. در این شعر گوشه
های دستتگاه متاهور را بتا    مهارت در قالب اشعار درآورده است که ستودنی است؛ این شعر آمیختگی الحان و گوشه

 آید:شمار میدهد لذا نوستالژی بهروزگاران گذشته نشان می نواحی ایرانِ
 هتا/  ها/ شکل تقاطع و تقطیع تپهزند از دور دشت را/ ترصیع تپهماهور/ خورشید خاواران/ هاشور می

با صوتِ پر طنینِ/ که در آمد/ آغاز میشود / و باز میشود/ شور ترانه ی/ دلکش/ در گوشه هتای نتی   
 (.138:1881ریز)مصدق،

 های حرم کشمیر.... تا سترزمین  ها/ دیده/ گذر ز خطه کشمیر میکنم/ از خطهراک کشمیر/ کوچ بلوچ
 (.181:1881هند/ تا این دیار پر ز عجایب)مصدق،

      امشب امید رفته ز دستم/ با من به یک پیاله محبت کن/ من / از نسل، از ستالله پاکتانم/ متن عاشتق
 (111:1881قدیمی ایرانم)مصدق،

شتود. کتدکنی کته دوران کتودکی و     های زیادی از دلتنگی برای وطن و زادگتاه یافتت متی   کدکنی نمونهدر شعر 
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سر برده است، اکنون که دور از زادگاه خود استت نستبت بته آن حسترت و     نوجوانی خویش را در کدکنِ نیشابور به
 کند:دلتنگی شدیدی احساس می

 شادابی و طراوت جلوه من/ ای پناه پلیدان شهر گزند از سبز/ ای دشت پهن این بر خفته روستای ای 

من)شبخوانی، زادگتاه   زادگاه خاطر، ای بهشت ای شکوه/ هان و شادابی و طراوت جلوه من/ ای پناه
 (1من: 

 افتق  در متاه  که ملول/ زانجا و خسته شکفدمی صبح که دورها/ زانجا دور زان تن سوی به آمدم باز 

 هتای صتخره  را/ بتا  خویش اندوه قصه که آمدم ملول/ باز و آهسته خزدمی ابر کام اش/ درگونه زرد

 تتو/ یتاد   رنتگ  افستانه  خلتوت  ز ایگوشه هات../ هرباغ انبوه  سایه پناه کنم/ و اندر بازگو تو دامن

 یتاد  از لحظته  ستاز  خویش/ افستانه  سرود با اتزده غم جویبار ست/ وان ایرفته باد بر لذت آفرین

 (1زادگاه من، : ست)شبخوانی،  ایرفته

 حسرت بر دوران کودکی 1-5-2
 برای هر دو شاعر دوران کودکی، دوران شادی و لذت و صداقت است. 

 هتا/ خوشتا آن روزگتار    کوبد/ به سوی روزگار کودکی، دوران شور شتادمانی سمند خاطراتم پای می
 (.11:1881ها)مصدق،کامرانی

  /بترد/  بادبادک با باد/ تا فراسوی زمین/ خبر شادی ما را میچین به پیشانی و غم بر دل ما راه نداشت
سنگ هر کودک بر پهنه رود/ لک لکی بود که لی لی میکرد/ دامن پیرهن هر کودک/ پر لک و پیس ز 
رنگ شاتوت... / غرق خون گشتت/ ولتی در دل متن دلگیتری/ یتک نفتس راه نداشتت... شتادمانی         

بید..... ناگهان چشم گشودیم، دریغ/ کودکی را دیدم/ تاهمچون/ نور خورشید به قلب همه خوش می
که به همراه صفا همچو عقاب/ پر کشان رفت بر این اوج فلک/ آسمان زیر پر خویش کشاند/ و بجز  

 (.111تا  113:1881هیچ نماند)مصدق،» ای مبهم از آنخاطره

 بته  کته  هتا ترانه بس ای و ام/بوده سرمست تو هایالله جام بامداد/ کز افشان گل هایطلیعه بس ای 

 زنتدگی/ ......./ آن  رویتان  و روشتن  روزهای ام/ آنسروده پاکت خلوت به روزها جویبار/ آن آهنگ

متن/   یادگار جا به مانده روزگار پیر/ زان چنار آن تنه بر که من نام من/ وان بار اندوه خاطر به روزها
 ز شتود  پرپر که سپید سوسنی فرود/ چون افق دشت کرانه بر شامگاه/ آیند که سپیدت ابر هایلکه با

 شتفق  هتای غروب آن بهمنت/ با برف از پر چکادهای آن کبود/ با ایدریاچه ساحل هایموج باد/ بر

 شادمانه خرمنت/ همواره فانوس شبانه سوسوی آرزو/ وان همرنگ روشن آسمان روشنت/ وان خیز

 (8باش )شبخوانی، زادگاه من،ص  بامداد روشنی نوشخند شکوه/ چون پر و شاداب و

 گیری  . نتیجه9
های حمید مصدق و شفیعی کدکنی پرداخته شد؛ هر های آن در سرودهدر این نوشتار به بررسی نوستالوژی و مولفه

های اند و به دلیل شرایط اجتماعی سیاسی و دگرگونیدو شاعر در دهة چهل شمسی، شروع به انتشار آثار خود نموده
اند؛ بطن جامعه و به تأسی از فضای جامعه، در این آثار، حسرت بر گذشته را بسیار مورد توجه قرار دادهسریع در 

های جمعی گیری نوستالژی جمعی در این آثار است بنابراین مولفهتضاد مدرن و تغییرات اجتماعی سرمنشاء شکل
های نوستالژی جمعی از قبیل ت؛ تمامی مولفههای این دو مورد اقبال فزونتری قرار گرفته اسنوستالژی در سروده

گرایی در اشعار هر دو شاعر نپردازی و آرماهای انسانی، اسطورهبازگشت به گذشته، آزادی خواهی، زوال ارزش
های فردی و ناشی از فراق و ها و دلتنگیمورد استفاده قرار گرفته است چرا که در عمق زندگی هر کس حسرت

تواند بازتاب اندیشه اجتماعی چه مهم است بخش اجتماعی و جمعی نوستالژی است که مینغربت وجود دارد؛ آ
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کند چون همین تضاد ذهنی و عینی ناشی از نوسازی سیاسی یک دوران باشد که در مورد تحقیق حاضر نیز صدق می
اوج رساند. این  و اجتماعی و رشد تکنولوژی بود که اندیشة بازگشت را در جامعه ما در دهه چهل شمسی به

رود که نتیجة آن تا حدودی به انقالب جا پیش میبازگشت به تمامی با افسوس، حسرت و دریغ همراه است و تا آن
 اسالمی ایران می انجامد.

 منابع 
 .13(، تضاد فرهنگ مدرن، فصلنامه ارغنون، شماره 1831زیمل، جورج) -

 اول ، انتشارات نگاه.(، مکتب های ادبی ، جلد 1811سید حسینی ، رضا) -

 13( بررسی فرآیند نوستالژی در شعر فریدون مشیری، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا ، شماره 1831شریفیان، مهدی) -
 18و 
 .1(بررسی فرآیند نوستالژی در شعر سهراب سهپری ،مجله زبان و ادبیات فارسی ، سال 1831شریفیان، مهدی) -
(، بررسی فرآیند نوستالژی در شعر معاصر فارسی براساس اشعار نیما یوشیج و 1831شریفیان، مهدی و شریف تیموری،) -

 . 11مهدی اخوان ثالث،کاوش نامه،سال هفتم،شماره 
 .11( بررسی نوستالژی در شعرحمید مصدق ، فصلنامه زبان وادب فارسی، شماره 1838نظری، نجمه، و فاطمه کولی وند) -
( ، بررسی فرآیند نوستالژی در دیوان ناصرخسرو،پژوهش نامه ادب غنایی،سا ل 1838صفری،جهانگیر و حسین شمس) -

 ،11هشتم ، شماره 

 ،تابستان. 1( غم غربت در شعر معاصر ، نشریه گهر گویا ،سال دوم ، شماره 1831آباد، یوسف)عباسعالی -
در شاهنامه فردوسی و آثار شهریار ، فصلنامه ادبیات فارسی ، سال ششم، (بررسی فرآیند نوستالژی 1838غفوری ، فاطمه) -

 .11شماره 
( بررسی فرآیند نوستالژی در شعرابن خفاجه، پژوهش نامه ادب غنائی ، دانشگاه 1881طاهری نیا، علی باقر و نسرین مجابی) -

 پاییزوزمستان. 11سیستان و بلوچستان سال نهم شماره 

 .11مجموعه اشعار، انتشارات نگاه، چاپ  (،1881مصدق، حمید) -

اشعار شفیعی کدکنی شامل بوی جوی مولیان، شبخوانی، در کوچه باغهای نیشابور، از زیان برگ، مثل درخت  pdfنسخه  -
درشب باران، زمزمه ها،ازبودن تا سرودن



 

 
 
 


