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 چکیده
حسین پناهی را به واسطۀ مجموعه اشعار متعددی که با تیراژهای باال از وی به چاپ رسیده می توان از شاعران مطرح معاصرر  
دانست. به سبب ویژگی های خاص شاعر ، ازجمله حضور در رسانه های تصویری و همچنین برخی ویژگی های خود اشعار 
، باعث شده این مجموعه آثار که از مقبولیت قابل توجهی در میان عامه مررد  برخروردار شرود. بررای انجرا  ایرن تهقیر  ده        

و اشعاری که دارای بن مایه هرای نوسرتالژیب بروده انرد      ر گرفته استکامل مورد بررسی قرامجموعه  شعر این شاعر به طور 
استخراج شده و سپس به تهلیل و بررسی و طبقه بندی این عناصر و چگونگی حضور آنها در شعر پرداخته ایم و از این راستا 

بازگشت بره گششرته پرر    ضعف وقدرت شاعری وی در بیان این مفاهیم مورد تهلیل قرار گرفته است. براین اساس نوستالژی 
بسامد ترین مفهو  نوستالژیب در اشعار حسین پناهی است که در هیئت اشعاری خاطره گونه و گزارشگرانه عرضه شده است. 
توجه و عالقه به هرچه مربوط به روستا و زندگی ساده اقوا  روستانشین است و به دنبال آن دوری از مظاهر تمدن و صرنعت  

فاهیم پربسامد در شعر حسین پناهی است. دراین پژوهش همچنین ساختمان اشعار و بررسری سراختاری   و مانند این از دیگر م
 آنها با توجه به گونه های بیان عناصر نوستالژیب به ویژه در حوزه زبانی مورد بررسی قرار گرفته است.

 شعر عامه -نوستالژی -شعر معاصر -: حسین پناهیواژگان کلیدی

 مقدمه  .1
فرهنگ عامه تعریف های متفاوت و زیادی وجود دارد .تعریف کلی تر و دقی  ترر فرهنرگ عامره  اینگونره     در مورد 

باورها ، عادت ها ، آداب و رسو  ، جشن ها ، بازیها ، افسانه ها، ترانه هرا ، ملرل هرا  و چیسرتانها     "است  که شامل 
های جامعه شناختی است  و در حقیقت بررسی ( فرهنگ عامه بستر بسیار مناسبی برای 6: 4931) ذوالفقاری،"ست. 

توان از درون یب اثر ادبی با در نظر گرفتن فرهنگ عامۀ شود. به طوری که میمایۀ اصلی ادب رسمی مهسوب میبن
موجود در آن اثر در یب دوره تاریخی ، از وضعیت فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، اخالقی مردمان آن دوره اطالعراتی  

های فرهنگ عامه، شعر عامیانه است که به دو صرورت اسرت ،یرب نرو  آن شرعرهایی      یکی از شاخهبه دست آورد. 
است که نویسنده  یا شاعر خاصی ندارد و در بین مرد  سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده است؛ ماننرد: الالیری   

نزد عوا  دارند. نرو  دیگرر   ها و دیگری اشعاری است که مخاطب آن عمو  مرد  است و به نوعی مهبوبیت خاصی 
اشعار عامیانه در حقیقت شعرهایی است با شاعران مشخص که رویکرد عامیانه دارند مانند پریرای شراملو و تاحردی    
حیدربابای شهریار و اشعاری که به تقلید آن در بسیاری نقاط ایران سروده شده است. حسین پناهی از شاعرانی است 

های فرهنگ عامه همراه با احساسات عاطفی شراعر  مایهه تأثیر پشیرفته و حضور بنکه در شعر معاصر از فرهنگ عام
در آن باعث به وجود آمدن  نوعی نوستالژی شده است . شعرهای حسین پناهی از جمله شعرهایی اسرت کره در آن   

نی برا همرۀ   شاعر با مهارت خاصی در پی بازگشت به گششته خود و دوران کودکی یعنی زندگی در روستا و همنشری 
آالت زندگی روستایی و عناصر مربوط به آن از جمله عوامل مهیطی  و طبیعی و حیوانی است. در بررسی آثرار  ابزار

شعری حسین پناهی واژه هایی مانند) مادر، جنوب ، بلوط( از جایگاه خاصی در شعر او برخوردار هستند، به طوری 
استفاده شده است. حسین پناهی هر چند دنبال برگشتن به دنیای ساده که در بیشتر دفترهای شعری او از این واژه ها 

                                                            
1
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 
2
 فارسی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات  
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و دور از تمدن ماللت بار امروزی است اما درعین حال آشنایی عمیقی با مکاتب فلسفی و ادبی قرن بیسرتم دارد کره   
شرعری  یابد، تا  جایی که هیچ یب از دفتر هرای  حاصل مطالعات گسترده و مستمر اوست و در شعرش نیز ظهور می

او خالی از نا  فیلسوفان بزرگی مانند )نیچه، مارکس،هگل، کانرت، سارتر،افالطون،ارسرطو( و ادبیران بزرگری ماننرد)      
تولستوی، ویرجینیا وولف، پابلو نرودا، ارنست همینگوی، فدریکو گارسیا لورکا، ناظم حکمت،...( نیست. اما برا ایرن   

هر زندگی عامه از بسامد بیشتری برخوردار است و سایر حروزه  همه حضور غالب عناصر نوستالژیب و توجه به مظا
پرردازیم کره   های معنایی شعر وی را تهت الشعا  قرار داده اسرت. در مقالره حاضرر بره بررسری ایرن رویکررد مری        

های به کرار رفتره موفر  بروده یرا نره و       شگردهای بیان نوستالژی در شعر حسین پناهی چگونه است و آیا در روش
 عکاس فرهنگ عامه در شعر او تا چه میزان بوده است .همچنین ان

 معرفی شاعر   1-1
در روستای دژکوه از توابع شهر سوق استان کهگیلویه و بویراحمد متولد  4991شهریور ماه سال  6حسین پناهی روز

به طوری کره   در گششت  که مرگ او باعث اندوه فراوانی در میان هنرمندان و شاعران شد 4939مرداد  41شد  و در 
 سید علی صالهی درماتم او می گوید :

 وگرنه شهر هست  
 چراغ هست 

 جست و جو هست 
 (02فقط تو نیستی ... )خداحافظ روزهای اناری ،ص 

شهر سوق در شهرستان کهگیلویه قرار دارد. او در سینما و حرفره برازیگری     "دژکوه  "قبر او در زادگاهاش روستای 
دیپلم افتخار بهترین برازیگر جشرنواره فجرر را دریافرت کررده       "سایه خیال "است و در فیلم  هایی داشتهنیز فعالیت

نخستین شعرهای خرود را نوشرت، اولرین مجموعره شرعری او ) مرن  و نرازی ( در سرال          4961است. وی در سال
عنروان  دارینروش از او مجموعره شرعرهای زیرادی تهرت       نشرر  به چاپ رسید.  4910نوشته شد، که در سال 4963

های مختلف شعری با اسم های متفراوت  مجموعه شعر) چشم چپ سگ(  چاپ نموده که بسیاری از شعرها در دفتر
 تکرار شده است.

 تحقیق پیشینۀ 2-1
لریال حسرینی    جملره  از اسرت،  شده انجا  مختلفی هایپژوهش شاعران کهن و نو اشعار در نوستالژی بازتاب دربارۀ

یرا مهمردعلی خزانره دارلرو و راضریه خروش       »افکار نوستالژیب در شرعر احمرد شراملو   بررسی » ( در مقاله4939)
عبراس مهمردیان و مسرلم رجبری      »بررسی مفاهیم نوستالژیب در اشعار سیاووش کسرایی«( در مقاله 4939ضمیر)

(  4931)نشرریفیا  مهدی «بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر جبران خلیل جبران و شفیعی کدکنی: «( در مقاله4939)
بررسری نوسرتالژیب در    « مقالره  (در4933 (صفری جهانگیر« بررسی غم غربت در اشعار فریدون مشیری» در مقاله 

 استوار اشعار مهتوای روانشناختی تهلیل بر هاپژوهش این بیشتر که پرداخته اندموضو   این به  »دیوان ناصر خسرو
بررسری تطبیقری   «(در مقاله4936شده، از جمله اویسی و عبدی )هایی انجا  است. دربارۀ شعر حسین پناهی پژوهش

(در 4931سید قادر الهروتی و سرید جعفرر حمیردی )    »اشکال هنجار گریزی در شعر حسین پناهی و منوچهر آتشی 
آرش «تهلیل شعر وتاریخ ادبی استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید برچند شراعر)میرزا شوقی،حسرین پنراهی   «مقاله 

که ایرن مقراالت نیرز بررای       »تهلیل عناصر زبانی شعر پناهی از دیدگاه سبب شناسی«( در مقاله 4932د )حاذق نژا
ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و دستاوردهای مرتبط با موضو  تهقی  ما از آنها استخراج اطال  از مهتوای آن

 به توجه با آثار شعر حسین پناهی را ستالژیبنو وجوه خاص طور به که شد  اما در بررسی های انجا  شده پژوهشی
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یافت نشد و در این مقاله برای اولین بار به بررسی  آثرار شرعری حسرین پنراهی و      بررسی کند، عامّه فرهنگ عناصر
 تهلیل عناصر نوستالژیب و جلوه های فرهنگ عامه در مجموعه های منتخب، پرداخته ایم.

 . بحث و بررسی2
اصلی بررسی های انجا  شده در این پژوهش مفهو  نوستالژی است الز  اسرت ابتردا بره ارا ره     از آنجا که کلیدواژه 

 تعریف مناسب از آن بپردازیم.

 تعریف نوستالژی 1-2
هایی که برای این کلمه به کار نیز دارای تعریف ها  ومعانی متعددی است نزدیب ترین معانی  و واژه "نوستالژی  " 

این واژه اولین برار  "(.  493: 4916) انوشه ،  "از گششته ، دلتنگی و احساس غربت است غم و حسرت "برده شده  
. هرچنرد ایرن نرو       ( 020: 4931) تقری زاده،  "به کار برده شد  4633توسط پزشکی به نا  یوهانس هوفر در سال 

و همچنین ترک وطن و املال ها و غم غربت بروز احساسات را که ناشی از فقدان عضوی از خانواده یا  دوری از آن
تواند تاریخی به اندازۀ آفرینش انسان داشته باشد. چه بسا که حضرت آد  وقتی که از بهشت رانده آن بوده است، می

تروان بره عناصرر    و به زمین فرستاده شد دچار این نو  احساسات غم انگیز شده باشد. در اسطوره ها  وافسانه نیز می
تواند ناشی از مفهو   نوستالژی جمعی تاریخی باشد که نخستین بار کرارل گوسرتاو   ن مینوستالژیب دست یافت وای

در دانش روانشناسری   یونگ آن را مطرح کرد و  به ارتباط میان اساطیر و ناخوداگاه جمعی اشاره کرد. این واژه ریشه
ناراحتی آمیخته با لشت ، در »نویسد: دارد و از این علم وارد ادبیات شده است، واژه نامه آکسفورد در تعریف آن می 

اما این تعرف ناقص هست زیرا که حوادث گششته گاهی خوشایند نیسرتند ،  « . برخورد با حوادث  خوشایند گششته
توان به غم از دست دادن یکی از آشنایان اشاره کرد که در به وجود آمدن احساس نوستالژی ، فقط غم برای ملال می

های جامعه هستند زیرا که یکری از عوامرل اصرلی  تولیرد     ترین گروهکند. شاعران از حساسمی را به انسان یادآوری
هرای گششرته ،   شعر داشتن  احساسات  قوی است و آنها در برخورد با گشر روزگار و پیرری ، از دسرت دادن لرشت   

شرکننده و حسراس     شرود، های تمدن، مهسوب میهای زندگی و آنچه که نامالیمتدوری از وطن ، مرگ ، سختی
کنرد  کرده است نگاهی شاعرانه میای که در آن زندگی میپردازد، به جامعههستند. شاعر وقتی که به گششتۀ خود می

کنرد،  در برداشرتی کلری    گرفت ، رجرو  مری  کرد و از آن الها  میو به طبیعتی که از آن احساس آرامش دریافت می
تروان  مری "آورد .به عنوان تعریف ) نوستالژی ( هست در خود به وجود مری کند حالتی از آنچه خاطرات را مرور می

که در حافظۀ فرد به اوج خود برسرند و  شوند و هنگامیگفت که این خاطرات هستند که باعث پیدایش نوستالژی می
س چنان تأثیری بر روحیات فرد بگشارند  که او را نسبت به آنچه کره اکنرون هسرت بردبین سرازد ، شرخص احسرا       

(. در این مقاله برا بررسری آثرار شرعری حسرین پنراهی بره بررسری         419: 4916) انوشه، "کندنوستالژی و دلتنگی می
نوستالژی و بازتاب آن به صورت  خاطرات فردی و جمعی تاریخی می پردازیم و با تکیه بر کاربرد عناصرر فرهنرگ   

 عامه و تاثیر آن در شعر حسین به تهلیل آن خواهیم پرداخت.

 نوستالژی خاطرۀ فردی 1-1-2
های ذهنی هستند که  در ناخودآگاه شخصی آدمی جای دارند و فرد با یادآوری این خاطرات خاطرات فردی اندوخته

شود. فروید این یادآوری یا بازگشت را خوشایند یا ناخوشایند ، دچار دلتنگی یا به اصطالح احساس نوستالژیب  می
بازگشت ، مکانیسم دفاعی دیگری اسرت  » داند: ر برابر شرایط غیرقابل قبول کنونی مینوعی مکانیسم دفاعی انسان د

: 4934اسنودن،« ) کند.گردد که در آن احساس امنیت و راحتی بیشتری میکه در آن فرد به رفتار یا مرحله قبلی بازمی
ه، خاطرات، تفکررات و احساسرات   ای مانند: ادراک آگاهان(.می توان گفت  خاطره فردی از عناصر خود آگاهانه411

توانرد  گیرند و این خاطرات میتشکیل شده است. انسان دارای خاطراتی است که در ناخودآگاه شخصی او جای می
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خوشایند و ناخوشایند باشند. سراسر زندگی انسان از خاطرات فردی و جمعی تشکیل شده است که ایرن خراطرات   
شوند. در تما  دوران شعر پارسی، غم حاصل از گششته در شعر شراعران نمایران   توانند سبب دلتنگی یا نوستالژی می

هرای مختلرف ایرن    بوده است. در تما  دفترهای شعری حسین پناهی شاهد بازگشت به گششتۀ شاعر هسرتیم. نمرود  
روستا،  برگشت عبارتند از: بازگشت به کودکی، بازگشت به طبیعت و دوری از مالمت های تمدن و پناه به طبیعت و

نا امیدی از دنیای امروزی، مبهم بودن زندگی و بیهرودگی آن، اندیشره دربرارۀ مرحلرۀ آفررینش انسران و یراد آوری        
 ها است.خاطرات جمعی انسان

 الف( بازگشت به کودکی
اندازه ها و مهدودیت هایی که » جهان کودکانه  از آن رو جشاب است که در مهدوده های معینی شکوفا می شود 

 4939گشارد. )ایگلتون،عۀ سرمایه داری با تقاضای نامهدودش برای تولید و مصرف وحشیانه آن را زیر پا میجام
( در بیشتر آثار ادبی وشعر، یکی از نمودهای نوستالژی ، بازگشت به دوران کودکی است. بازگشت به این دوران 91:

از گشر روزگار کودکی بسیار اندوهگین است تا  در شعر های پناهی همیشه همراه با حسرت و اندوه بوده و شاعر
 "نازی "اما  "من می خواهم به کودکی برگرد   "فریاد برمی آورد که  "سال  ، خداحافظ "جایی که در کتاب 

برد. این به عالم رویا پناه می "نازی "دالیلی برای بسته بودن راه برگشت می آورد که شاعر نومیدانه و با توصیه 
ی پناه بردن به سادگی و پاکی و صمییت دوران گششته است. در این گونه شعرهای پناهی که درونمایه بازگشت برا

بازگشت دارند می توانیم نشانه هایی از زندگی روستایی و آداب رسو  رایج در مهل زندگی شاعر، اشاره به غشاهای 
-های زنان و مردان را بهپوشش و لباسهای رایج در روستا و همچنین نهوه المللهای مهلی، ضربمهلی، بازی

 عنوان عناصر فرهنگ عامه مشاهده کنیم:
 من باید برگرد  

 تا تو قبرستون ده ، غش غش ریسه بر  
 به سگ از شدت ذوق  سنگ کوچیب بزنم 

 تا توی باغ خودمون انار دزدی بخور  
 (11وقتی که هوای حلوا کرد  با خدا حرف بزنم .. )سال  ، خداحافظ :

********** 
 من می خوا  برگرد  به کودکی .

 قول می د  که از خونه ، پامو بیرون نشار  
 سایه مو دنبال نکنم 

 تلخ تلخم ،
 ملل یب خارک سبز 

 سردمه و می دونم هیچ زمانی دیگه خرما نمی شم !
 من می خوا  برگرد  به کودکی !!

 (14زی مرد ، سال ، خداحافظ :نمی شه !! نمی شه !! نمی شه !! نمی شه !! نمی شه !! ) نا

  ب ( آداب و رسوم
های عادی آداب و رسو  به شیوه های زندگی مرد  اطالق می شود ، رسو  آدابی هستند که افراد جامعه در رفتار

شویم آیین ها و آداب و رسومی کنند، مهمترین عنصری که در مواجه و برخورد با مرد  از آن اگاه میخود اعمال می
ای ارزشمند هست و عامل هویت بخش در زندگی آنها وجود دارد. حفظ آداب و رسو  برای هر جامعهاست که 

شود وسبب و زندگی مرد  را زندگی انسانی در جامعه ای است که ارزش های جدیدی به مشاق مرد  چشانیده می
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طب را با نو  خاص رسمها دهد. حسین پناهی دربازگشت به دوران کودکی خود در شعرش مخاتهت تاثیر  قرار می
 کند .های مهلی خود در روستا آشنا میو آیین
 برند و مربوط به آیین تولد فرزند است .که هنگا  تولد کودک  ناف او را با قیچی می« ناف بریدن» مانند: 

 و بدین سان ناف تعل  مرا از ظلمات ، قیچی می کنند  
 و طولی نمی کشد که با ترکیب آن حروف 

 به دنیا می آید !اسمی 
 اسم تو،

 ، دفتر شعر سال هاست که مرده ا (13یا اسم من! )ص 
 عروس که از رسو  مربوط به ازدواج است :«  جهیزیه بردن»

 تابۀ جهیزیه مون یادت می آد؟
 با وفاتر از تو بود !

 ،چکامه ای برای تابه،سال هاست که مرده ا (31سوخت با آتش فقری که مرا سوزاند! )ص

 قاید و باورهای خرافیج( ع
های علمی و فرهنگی در بین مردمان  تولید در روستا به دلیل زندگی طبیعی و سیطره فرهنگ روستایی و عد  آگاهی

های قدیمی بشری دارند، که در روستا ها و اسطورهعقاید و باورهای خرافی زیاد است که این باورها ریشه در افسانه
رد  وجود دارد و حسین پناهی برآمده از همین جامعۀ روستایی است که تهت تأثیر های از آن در بین مهنوز رگه

 عقاید مردمان خود بوده است :
پشت پرچین خیال حوری / غول دیوانه ی شب در کله اش گاو می دوشد/ سوت آواره ی مردی در شب.. و 

   ، غلت،  نمی دانم ها (424عروسی در خواب /دامنش پر شده از خاک زرد ..)ص
می پراکنی جن ها را از اطراف خوابم/ بر پیشانی ا  می افتی / چون قطره ی درشت بارانی در این تابستان تف ! 

 ،فصل ساعت ها، نمی دانم ها( . 442)ص
که باوری مهلی است اشاره می کند : مادر بزرگ/ « چشم خوردن»که به  "ستاره ها"یا در شعر غریب از دفتر  

گم کرده ا  در هیاهوی شهر/ آن نظربند سبز را / که در کودکی بسته بودی به بازوی من...من چشم خورده ا  / من 
 ،غریب،ستاره ها(.42چشم خورده ا ...)ص

 (442اشاره شده است.)همان، "گل بابونه  "نم ها به باور پزشکی خاصیت دارویی همچنین در شعر نمی دا 

 زندگی مردم روستایی 2-2
های شعر عامه هست و از دهند از ویژگیبازتاب زندگی مرد  روستا و فعالیت هایی که آنان در طول روز انجا  می

ید. شعر حسین پناهی چون متأثر از این فرهنگ آآن اطالعاتی مفید درباره مهیط روستایی و کار مرد  به دست می
 است نمونه خوبی برای بازتاب زندگی مرد  روستا  است.

از کارهایی است که در روستا همیشه وجود دارد. راههای افروختن آتش برای پختن « نان پختن» در  شعر او  
ای از رسم قدیمی  و نشانه«  گره زدن بند و باز کردن گره» و « بر پشت قرار دادن  گهواره کودکان» نان و همچنین 

 های آن در ذیل آمده است:دان و ... که نمونهگویی پیرمردان برای فرزنایل )کوچ( است و افسانه یا قصه
 هر چیزی روزی به درد خواهد خورد !

 احساس واالی ارزش نان
 که بیهوده این تملیل و تصویر را به خود اختصاص نداده است

 و دود دل گیر تپاله 
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 و افسانه سرایی بی پشتوانۀ پیرمردان
 وقیل و قال کودکان و گرسنگان 

 رنگ پریدۀ گهواره بر پشتو سکوت دل آزار زنان 
 زنند و تنهایی مردان که همیشه بندی را گره می

 کنندیا گرهی را باز می
 و کار و کار و کار...

 ا  اندیشم تاریخ باید همانی باشد که دیدهحال می
 ایلی بزرگ  در کوچ

 دو به دنبالشان می
 سال هاست که مرده ا ( ، فانوس، 423-421با فانوسی که سهم من در انتقال ایشان است!)ص

 )مینار( روسری سیاهی که زنان و دختران لر در روستا بر سرخود می گشارند:
 و با لبخندی به طرف خانه برگشتیم 

 با سکوت من 
 و چب چب آب  

 ،مینار،سال هاست که مرده ا ( . 409از گوشۀ مینار او... )ص
لباس مهلی زنان روستا اشاره شده است. )زندگی در ،نمی دانم ها( به 13همچنین در )سرودی برای مادران ،ص 

کپر که نوعی خانه است که از چوب  ساخته می شود و با گیاهان و وشاخه های درختان روی آن پوشانده می 
،سرودی برای 14جایی برای زندگی عشایر،ص "وار")زندگی در _ها(،گفتگوی من ونازی،ستاره93شود،ص

 مادران،ستاره ها(.

 و ابزارها غذاها 1-2-2
شد یا به ابزار آالتی که مورد استفادۀ توان در آن به غشاهایی که در روستا استفاده میبا بررسی شعر حسین پناهی می

که دو نو  از خوردنی های است که  "گمگ و گند  برشته  "روستانشینان کشاورز بوده است، اشاره کرد مانند : 
 ی آید :اولی از برنج و دومی از گند  به وجود م

دکتر: میونه ات با حبوبات چطوره ؟ /من : خوب، خیلی خوب ، گند  برشته رو خیلی دوست دار  / از اون  
 ، من و نازی( 63بیشتر گمب !..)ص

که از میوه ی درخت بلوط به دست می آید در این شعر : در میان شعله ها کلگ می خوردیم و  "کلگ "یا 
 ، نمی دانم ها ( 16پابرهنه می دویدیم /در خط خاکی جاده ای به سایه می رسید..)ص

 (36اشاره به تهیه داروی مهلی با استفاده از تخم مرغ و آرد اشاره شده است.)همان: 
داس  -، نمی دانم ها(13پختند )صای آهنین که زنان روستا بر روی آن نان میوسلیه  "تاوه "مانند: ابزاراالت 
،نمی 422نوعی وسیله مهلی برای کندن زمین و کشاورزی )ص "خیش "ساختن گهواره و  -، نمی دانم ها(32)ص

 دانم ها(.

 اشخاص ، اماکن و اشیای نوستالژیک 2-2-2 
ای در هماره با یادآوری اشخاص و اماکنی همراه است که از آنها تنها کورسوی خاطره  ی کودکیبازگشت به دوره

بار، افالطون 41های روسیبار، کابوس 09ذهن شاعر باقی مانده است.شاعر در کتاب سال  و خداحافظ 
را به کار برده است و تنها در  "مادر  "مرتبه کلمه 94ها دانمبار  و در کتاب نمی1هایی به آنا بار، نامه9کناربخاری
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اشعار فلسفی شاعر میزان استفاده از کلمه مادر کمتر از سایر اشعار است. پدر نیز بعد از مادر از واژه های بیان 
 نوستالژیب در شعر پناهی است:

 به احترا  دوستان و نیاکانم
 له هاغژ و غژ گهواره های کهنه و جرینگ جرینگ زنگو

 دوست خوب من !
 وقتی مادری بمیرد ، قسمتی از فرزندانش را با خود به زیر گل خواهد برد.

 ما باید مادران مان را دوست بداریم..
 ما باید پدران مان را دوست بداریم .) ده دقیقه سکوت:؟(

اش بسته بود ، با حالتی ودکیهایی که به گهواره کای  که از صدای گهواره در خاطرش مانده و زنگولهشاعر با خاطره
کند و با اشاره به مرگ مادر حالتی بسیار غم انگیز را به را در درون هر انسانی زنده می "مادر  "غم انگیز خاطره 

 ،ده دقیقه سکوت،ستاره ها(40کشاند.   )صتصویر می
 پشت دیوار لهظه ها همیشه کسی می نالد 

 چه کسی است او؟
 دور  زنی است در دور دست های

 شبیه مادر 
 زنی با لباس سیاه که بر رویشان

 ،سرودی برای مادران،ستاره ها(14شکوفه های سفید کوچب نشسته.. )ص
-به وجود می "مادری ناالن  "در این شعر  با استفاده از تشبیه لهظه به دیوار که تشبیهی خالقانه است تصویری از  

 "لباس سیاهی که بر رویش شکوفه های سفید نشسته اند   "ن شعرکند. در ایآورد که  نوستالژی را پربارتر می
نیز به  زمان از دسترس خارج شدۀ  "های دوردور دست "تداعی کننده مادر به عنوان ستاره در سیاهی شب است .

 کند. ها قرار دارد و هیچ راه برگشتی برایش باقی نمانده است اشاره میگششته که در پشت دیوار لهظه
 ار دیگر و روزگ

 که انگار همین دیروز بوده هیئت پدر  را
 در همان قاب به یاد می آور 

 الغر اندا  و اندکی خمیده
 بوی کاغش خیس می داد و پالستیب سوخته

 و همیشه خدا نیز 
 ا (،چنین می اندیشم،سال هاست که مرده10سیگارش را در اداره جا می گشاشت...  .)ص

بوی کاغش خیس و پالستیب  "کند. را فراموش نمی "پدر  "باور ندارد و  چهره شاعر گویا گششت زمان  را 
 شود که با  خاطره  پدر و  و گشر زمان تناسب دارد. باعث به وجود آمدن نوعی تصویر کهنگی و قدیمی می "سوخته

 بگو مادر 
 مادر  مادر  کل کنیزو

 مادر  کل کتا 
 ترکیمادر  مادر  مادر  مادر بی دختر  مشهدی 

 بگو مادر  
 در آن روزهای دور از )مله جنگله( بلند شو بلند شو

 زن ها تو را ترک کردند
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 بگو مادر مادر  که مادر 
 ،آواز و الالیی، سال  و خداحافظ(46فرخنده خواهر  .. .)ص 

خاطرات  برای حسین پناهی باعث ایجاد شدیدترین حالت های غم و به وجود آمدن "مادر  "همانطور که گفته شد  
بخشی  "مادر  "آید ، گویا که ( بیرون می4963می شود به طوری که شاعر به سختی از غم ناشی از دست دادن مادر)

شوند همه در به وجود آمدن خاطرات فردی شاعر نقش هایی که در شعر مشاهده میاز وجود شاعر شده است. نا 
رفته و مخفف یه به کسی گفته می شود که به کربال میمهمی دارند. واژه ی)کل ( در گویش مهلی منطقه کهگیلو

 کربالیی است، مله جنگله نا  مکانی در شهر سوق. 
 باعث به وجود امدن نوستالژیب می شود:  "مکان "و  نمونه شعری که 

 ملل ییالق : آخر چگونه می شود 
 خود را تکلیر کند 
 خیار گرگ مسمو  

 در آوار پر کودک صهرا رد این گرمسیر؟
 ،سا/ل هاست که مرده ا (61بی ییالق چگونه؟)ص

برای هر فردی که در روستا و دارای تجربۀ کوچ باشد، یاد آور  خاطرات است. خاطراتی که طبیعت در  "ییالق " 
روید و های جنوب میای  است که در دشتنوعی درختچه "خیار گرگ"دهد . ساختن آن نقش اصلی را  انجا  می

 شود.  ث مسمویت و سرگیجه میمصرف میوه آن باع
 در شعر زیر: "جنوب"

 من: بقچه ی مسافرت می بندی؟
 خوا  بر  جنوب!نازی : ار خدا بخواد می

 من : با تب مو و خون ریزی؟
 کی می خوای برگردی ؟

 نازی: سه میلیون سال دیگه 
 من: سه میلیون سال دیگه !!!

 چطوری پیدات کنم؟
 نازی : با قطار بیا جنوب

 پیاده شو ! آنجا
 هر کجا بابونه دیدی ، بو کن

 ، من و نازی(62من اون جا  !  )ص 
هایی است که در شعر حسین پناهی  بازتاب دوری از وطن است. جنوب یادآور خاطرات فردی از  واژه  "جنوب  "

 کار است.  است،  تاثیر طبیعت در ساختن نوستالژی آش "بابونه"دوران کودکی شاعر است. جنوبی که نشانۀ آن 
 "بهبهان"

 دکتر : تو کدو  شهر دوران دبیرستانت گشراندی؟
 من: بهبهان، بهبهان، بهبهان...

 دکتر: بهبهان از نظرت چه رنگیه؟
 ، گفتگوی من و نازی(63من: بنفش! )ص
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های استان خوزستان است که در نزدیکی زادگاه پناهی قرار دارد. این شهر مهل تهصیل شهر بهبهان از شهرستان 
نوشته است که کسانی که این رنگ را دوست دارند  "بنفش  "شاعر بوده است. در روانشناسی رنگ ها  درباره رنگ 

 احساساتی عمی  دارند. افرادی متفکر و تا حدی گوشه گیر هستند، آنان هم در سطح فردی و هم در سطح کلی تر ، 
 و من به عنوان هنرپیشه یی عمود 

 بار و بندیلم را بسته ا  و به جنوب می رو  
 به همین دلیل 

 همین حاال مسافر آخرین واگن قطار اکسپرس می خوابم!
 ، کابوس های روسی(41کجم چون مقاو  ترین دیواره ی حصاری متروکه ! )ص

 نقشی اصلی درپیدایش نوستالژی را برای شاعر دارد. " قطار "همچنان جنوب  در کنار کلمه  
 گی گس سفر و خسته

 همیشه در سفر کودکم !
 هیجان زده و بی آزار ،

 چشم می چرخانم و بو می کشم  و گوش می دهم !
 غروب اندیمشب ! اندیمشب جنوب 

 و جنوب خرما و ماهی و نفس تنگی و کانادادرای !
 هوا را به درون می کشم !

 سرد آهن ،بوی 
 بوی ترش نفت و گاز ،

 ، کابوس های روسی(46بوی کنار و سنجاقب و خاک... .)ص 
در خوزستان زندگی کرده است به همین دلیل است که  4962و 4916و 4911و  4914حسین پناهی  در  سال  

ر آن شهر شهرهای خوزستان در شعرش نمادی از همۀ سرزمین جنوب  است  و تداعی کننده خاطراتی است که د
داشته است ، خرما و ماهی ،کنار )نوعی درخت در مناط  گرمسیر ( ،سنجاقب ، نفت و گاز.. همه از عناصر طبیعی 

 جنوب است .
 در شعر : "اجاق"و تاثیر برخی اشیا در ساختن نوستالژی مانند کلمه 

 خرابه اجاق ها را دید  در خرابی خانه ها  
 و دید  سنگ های دست چین تو را 

 خرابی کهنه تری  در
 پشت دیوار لهظه همیشه کسی می نالد 
 ،ستاره ها(10و این بار دختری به یاد مادرش .. ) ص 

اجاق ، خانه ، سنگ دیوار و دختر ،مادر باهم برای شاعر زنده کننده زندگی در خانه قدیمی اش "تناسب واژها  
-ادری که در آن اجاق برای فرزندان خود غشا میکند، ماست همچنین در این شعر شاعر به مرگ مادر ش اشاره می

 پخت.
 خاطرات دورش را 

 در اولین بارش زمستانی 
 از ذهن پاک کرده است

 ، ستاره ها(04خاطره شعرهایی را که هرگز نخوانده بودی.  )ص
 ستنیمکت کهنه در همنشینی با باغ و زمستان ، فضایی رمانتیب برای به وجود آمدن نوستالژی ایجاد کرده ا
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 این پنجره را ببین
 روزگاری  نه چندان دور قاب قامت پدر بزرگ مادریم بود  

 عطر کوه ها را داشت
 ترکیبی از سوسن های وحشی و باروت های دست ساخت خودش

 بهار را تنبه می کرد"پازن های "که از آن 
 که مرده ا ( ،چنین می اندیشم، سال هاست14و روزی که مرد باورمان شد که همه مردنی اند.. )ص

شود از روزگارانی یاد در این شعر پنجره در کنار عناصر طبیعت و بستگان فامیلی که شامل خاطرات فردی شاعر می 
 "کند  که  بسیار لشت بخش بود، اما  با مرگ پدر بزرگ ، این حس به شاعر تلقین می شود که گششت زمان ومی

در این شعر به دوران شکار نیز اشاره شده است وزندگی پایان همۀ خاطرات خوش است.  "مرگ  پدر بزرگ 
 در گویش مهلی،  بز نر را می گویند.  "پازن  "کشاند.  روستایی را به تصویر می

 کتری سیاه در شعر: معجزه یی کن!
 ای کتری سیاه !

 ای دست صورتی که تب مرا
 به پوست سیبی پخته پیوند می زدی،

 ، کتری سیاه، سال هاست که مرده ا (402در بخار حیات و عطر اتکا... )ص  
ای از دوران بیماری و پختن سیب زمینی و سیاه شدن کتری سیاه برای روستاییان خاطراتی را زنده می کند خاطره

 های سرد. کتری بر روی آتش در زمستان

 بازگشت به طبیعت 9-2
پندارد و چون از زندگی در اجتما  خویش گریزان است به دامن خیال و یش میها را دشمن خوهنر رمانتیب توده 

گردد. از های میانی و روزگار کودکی و سرزمین آرزوها و تنهایی بازمیبرد و به دوران باستانی و سدهاندیشه پناه می
ای برای هنر  به عنوان وسیله های این مکتب عد  تبعیت از قوانین ثابت و پیروی از امیال ذهنی و استفاده ازویژگی

توان به نمایش فضاهای خیال انگیز و اسرارآمیز و حالت های مهم آن میتهریب احساسات است. از دیگر ویژگی
کنند. از منظر دیگر ها اشاره کرد که به زندگی با حالتی عارفانه نگاه میغیر عادی آشفته و گاه جنون آمیز انسان

انجامد. اگرچه قه به فولکلور یا موسیقی مهلی بوده که به بازشناسی فرهنگ غیر نخبگان میرمانتیب در بردارندۀ عال
( اما نوعی دیگر از 69: 4934بوده است) شمیسا،"بازگشت به طبیعت "روسو مبلغ این مکتب بوده و شعارش 

نیروی خالق  حکایت رمانتیسم منفی  وجود دارد که از شب و یأس و انزوای اجتماعی و مشهبی و جدایی فرد از 
انقالبی و   رمانتیسم در عین حال یا به تنراوب»نویسد :دکتر اباذری در مجلۀ ارغنون در مورد این مکتب می کند . می

انقالبری، جهرانی و ملّری، واقرع گررا و خیرال پررور، بازگشرت گررا و یوتوپیایی)آرمانگرا(، دمکراتیب و  ضرد
طنت طلرب، سررخ و سفید ، عرفانی و حسی است. این تضادها نه فقط در بطن هنر اشرافی، جمهوری خرواه و سرل

رمانتیرب بره طرور کلّری نهفته است، بلکه اغلب در زندگی و آثار یب نویسنده و حتّی یب متن نیز وجود 
 (404: 4936اباذری، مجلۀ ارغنون، «)ددار
طبیعت داشته ، تصویری آرمانی بسازند  زیرا این تصویر کوشند از جامعۀ روستایی که ارتباطی قوی با شاعران می 

آورد. پناهی نیز در تصویر سازی  از شود و نوعی آسودگی خاطر در درون  به وجود میباعث آرامش روحی می
های اول به ساختن تصویرهای طبیعت و الها  از آن تالش کرده است. شاعران در شعر فارسی از دیرباز و از سده

که  از سبب خراسانی و شاعران آن تا سبب شعر نو و آغاز گر اند به طوریا کمب از طبیعت  اقدا  کردهشاعرانه ب
یابیم که طبیعت در آن  نیما ، همه در سرودن شعر دست به دامان طبیعت شدند.  با تأمل درشعر حسین پناهی در می

شعری  همۀ آثارش، پررنگ هستند. مهیطی   ساختن خاطره در ذهن او نقشی مهم دارد واین خاطره ها در مهتوای
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های زاگرس شرایطی  برای کرده  است ، مهیطی غنی بوده است ، زندگی در کوهکه حسین پناهی در آن زندگی می
شاعر به وجود آورد که جدایی و فراموش کردن آن غیر ممکن بوده است به همین دلیل است که پناهی در 

ی کردن در طبیعت دارد. به خصوص زندگی کردن شاعر در تهران، دلیلی برای شعرهایش گریزی شاعرانه به زندگ
برانگیختن احساسات شاعرانه در بهره گیری از طبیعت  بوده است.  به طوری که گاهی در شعرهایش نوعی 

 توان دید. مانند:رمانتیسم منفی ناشی از یأس و شب و حسرت می
 بوته ی شقای  در شعر زیر:

 ه مادرت را چند سال است  ک
 کبوتران دست آموزت را 

 و کتاب فارسی اول دبستانت را 
 کنار بوته ی شقای  

 ، چنین می اندیشم،سال هاست که مرده ا (11به مقصد فتح مساحت ذوزنقه ترک گفته یی؟.)ص
ران  ، کتاب کند که در مهیط طبیعی در کنار بوتۀ شقای  همراه با کبوتدر این شعر  شاعر از دوران کودکی یاد می  

 خواند. می
 کبوتران، شقایق، جوجه تیغی ها، گون  در شعر زیر:

 مادرت تو را خواهد شناخت ! 
 کبوتران شانه هایت را از یاد نبرده اند!

 خورد همچنان کتابتو  ورق می
 کنار شقای  خاطره!

 لوله تفنگ دهانۀ النه را تنگ تر کرده است
 و بوی باروت دل تنگ می کند

 عطر ادار جوجه تیغی ها از برای 
 ،چنین می اندیشم، سال هاست که مرده ا (11بر گون قلمروهاشان! )ص

کند که  خواننده فکر می کند در درون طبیعت قرار دارد. تشبیه خاطره به پناهی چنان خاطرات را بازسازی می 
 شقای  بر زیبایی شعر افزوده است. 

 بلدرچین ، ابر در شعر زیر:سگ، سنگ،گل ها، باران، کالغ، گاو، 
 ها مشغله ی دل گر  کننده آن روزها میلیون

 در پس انداز ذهن داشتم ! از هیات گل ها 
 گرفته تا مهندسی سگ ها، از رگ و فر  سنگ ها 
 گرفته تا معماری باران ها و ابرها ، از سیاهی کالغ 
 های گرفته تا سرخی گل انار ، همه و همه دل مشغولی

 ا  بودندساعت بیداریشیرین 
 کاوید   و به سادگی بلدرچین به سماجت گاو ها برای معاش ، زمین و زمان را می

 ،در کودکی، راه با رفی (91_96شد . )صسیر می
 ببار   ببار

 برگرگ های باران دیده ببار!
 می تکانم خود را 
 و خیره می مانم  
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 ، گرگانه، راه با رفی (19ن نمی جنبد!  )صای  در آبر دشت سفید بیکرانه ای که هیچ جنبنده
سازد که برای بردن تصویری از خود در دشتی سفید می "گرگ باران دیده "ای ظریف به تعبیر عامیانۀشاعر با اشاره

 خیال به دوران کودکی در دشت های جنوب موثر است.   
 کلبه وحشی، سگ آبستن، زمستان در شعر:

 ب های سرد مراویا ،و به یاد می آر  در شبی از ش
 در کلبه ی وحشی خود 

 کنار اجاق سگ آبستنی را پناه  داد  
 ، آیینه، راه با رفی (16که پشمش کفاف پوشش همه ی زمستان مرا می داد!)ص

 درخت سیب، مزرعه ی یونجه، خوشه ی بلوط در این شعر:
 انسانم !

 ساکت چون درخت سیب !
 گسترده چون مزرعه ی یونجه!

 ، آیینه، راه با رفی (13چون خوشه ی بلوط ! )صو بارور 
 پاییز ، دریا و عطر در شعر زیر:

 واین عطر غریب  
 که مرا به دورهای دور می برد!

 به روزگار دریا و
 ، ردیا و هیچ کس، راه با رفی (61هیچ کس ! ) ص 

 تحلیل تصاویر طبیعت در شعر پناهی: 1-2
افالطون یب علت بیرونی داشته ، میل دست دراز کردن به سمت چیزی است ای مانند ارسطو و برای فالسفه "میل"

ها به طور ذاتی میل به زیبایی دارند . طبیعت زیبا است  و شاعران در که زیبا و نیب است. همانطور که تما  انسان
هایی که یردر توصیف تصو« صور خیال در شعر فارسی» وصف این زیبایی پیشرو هستند . شفیعی کدکنی در کتاب 

های عاطفی همراه است و تصویر حاصل نوعی تجربه است که با زمینه "نویسد که شوند  می از طبیعت گرفته می
(،  عناصر طبیعی از 3: 4933) شفیعی کدکنی،"تواند یب ایماژ بیافریند. گاه یب تشبیه و استعاره و یا  یب صفت  می

ه حسینی  در کتاب طبیعت و شعر در گفتگو با شاعران معتقد بود  که عوامل اصلی پیدایش هنر و شعر بوده است .شا
در شناخت یب شاعر ، مهیط زیست وی را نیز باید در نظرگرفت  به ویژه اینکه شاعر روستایی باشد و پدیده های 

ت به ( با ظهور شعر نیمایی ، شاعران نگرش جدیدی نسب31طبیعت را نیز تجربه کرده باشد.)شاه حسینی،      : 
های عاطفی از طبیعت  مانند نقاشان هستند، یب نقاش برای به طبیعت پیش گرفتند. شاعران در ساختن تصویر

تصویر کشیدن یب منظره طبیعی باید تجربه دیدن آن منظره را داشته باشد تا بتواند تصویری از آن را  به نمایش 
سین پناهی در برخورد با طبیعت و تصویر سازی از آن بسیار بکشاند و  شاعران نیز باید این تجربه را داشته باشند. ح

اش دارد به تصویر بکشاند. ساده و بدون هیچ پیچیدگی فکر و زبانی  توانسته آنچه را که در ذهن و خاطره
تصویرهای حسین پناهی از طبیعت در شعر نشانگر حضور شاعر در دل طبیعت دارد ، طبیعتی که بیشترین تاثیر 

 ر شاعر دارد. عاطفی را ب

 دل ساده !
 برگرد و در ازای یب حبه کشب سیاه شور 

 گنجشب ها را 
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 ها کیش کن "شلتوک  "از دور و بر 
 که قند شهر 

 ، دل ساده،ستاره ها(10دروغی بیش نبوده است. )ص
در آن شاعر با مخاطب قرار دادن دل که مهل احساس هست ، و با به تصویر کشیدن روستا و عناصر طبیعی موجود  

پردازد. در کشب ، گنجشب ، شلتوک  به باز آفرینی خوبی های جامعه روستایی و گریز از زندگی شهری می "مانند 
تضاد  بین کلمات کشب سیاه شور و قند که سفید و شیرین هست ، می خواهد  "هایی نظیراین شعر شاعر با آرایه

های برنج هستند که شاعر در این مزرعه "شلتوک ها "اند. برتری زندگی در روستا را بر زندگی شهری را به رخ بکش
 کند. شعر به طور ویژه به دوران زندگی کشاورزی خود و مرد  روستا  اشاره می

 نازی : با قطار بیا جنوب  
 آنجا پیاده شو !

 هر کجا بابونه  دیدی ، بو کن !
 ، باز هم من  ونازی، من و نازی(62من اون جا  ! )ص

ونه درجنوب به طور چشمگیری زیاد است ، شاعر بیان می کند که وطن من جنوب است وجنوب پر رویش گل باب
از بابونه است ، و هر جا بابونه ای بود من هم آنجا هستم زیرا که من  بخشی از طبیعت  شده ا  و طبیعت که گل 

 بابونه جزیی از آن است  هویت من است . 
 دکتر: گیاه خوارید ؟

 من :  نه
 شما بره ها را دکتر:

 بیشتر از گوسفندان دوست دارین ، درسته ؟
 من : تماشای بره ،

 ، من ونازی(61ده برابر خوردن کباب بهم نیرو می ده ! )ص
تماشا کردن بره تصویر خوشایند ایست که  شاعر از آن احساس قدرت و لشت می کند و بسیار ساده آن را بیان می  

کند.  تناسبی که شاعر بین گیاه ، بره ، گوسفند و کباب به وجود می آورد باعث ایجاد خاطره وتصویری طبیعی در 
 ذهن مخاطب می شود . 

 دکتر : فقط احساس در لهظه !
 ه !من: بل

 دکتر: کوه ! 
 من علف های خشب ،

 سایه سنگ،
 زنبور تشنه،

 بوی ترش روباه مرده !
 دکتر: گرما ی چهل درجه !

 من : پای برهنه ،
 ماست خنب ،

 تاپ و تاپ دل تیهو ، 
 خیار سبز زیر مشب ،
 چشمه های آب گر ،
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 ، من ونازی(63زالو...  )ص 
 "احساس در لهظه  "و با تصویر عاطفی است که به کمب  از زیباترین شعرهای حسین پناهی در وصف طبیعت  

تداعی کننده علف خشب ،سایه سنگ ، زنبور تشنه ، بوی ترش  "کوه  "دنیای آرمانی خود راساخته است ، واژه 
روباه مرده برای شاعر است. در ادامه شعر شاعر به کودکی خود پناه می برد و با وصفی زیبا آن دوران را جلو چشم 

مخاطب به تصویر می کشاند. در این شعراز دوران نبود وسایل سرد کننده  ملل یخچال آگاه می شویم که  خود و
 مرد  برای خنب نگه داشتن مواد غشایی خود ،آنها را در زیر مشب قرار می دادند تا خنب بشود . 

 آزردگی از پیامدهای تمدن جدید 2-2
کند: اول از ره به این نکته که  که رنج از سه جهت ما را تهدید میبا اشا "تمدن و مالمت های آن"فروید در کتاب 

طرف جسم خودمان که مهکو  به تالشی و اضمهالل است. دو  از طرف جهان بیرون و طبیعت که با نیروی چیره 
دولت و دهد و سو  نهادهایی که روابط میان انسان را در خانواده ، رحم و ویرانگر ما را مورد حمله قرار میو بی

دهد که یکی از آن ها قطع رابطه با کند. در این کتاب راه هایی برای احتراز از رنج ها ارا ه میجامعه تضعیف می
(. فروید  99، 4933واقعیت به عنوان سرچشمۀ رنج هاست)تمدن و مالمت های آن، فروید، ترجمه مهمد مشیری،

کند، در روانکاوی  جی که دست خود بشر آن را فراهم میرساند یعنی رنماجرای سرچشمۀ رنج ها را  به تمدن می
ها و دستورات اخالقی به منظور کند که همۀ فرمانرسد.  او تاکید میفروید شب به عقالنی بودن انسان را به اوج می

نیستند و ها ، دستوراتی هستند که نو  بشر به طور مستمر قادر به پیروی از آنها ایجاد اتهاد و همبستگی بین انسان
تر از موازین اخالقی  و فرهنگی هستند که تمدن به منظور حفاظت هنگا  نزا  و تعارض، نیروهای غریزی نیرومند

.» میالدی این تشخیص فروید را تصدی  کرده است 02فرد آن را وضع کرده است ، جنگ ها و کشتارهای قرن 
ز مالکیت زمین و دیگر دارایی ها؛ زیرا این وضعیت شود، مخصوصاً اروسو معتقد است که فساد از تمدن ناشی می

-ها را دچار حسرت و حسادت و فساد و انهراف میشود و در نتیجه انسانموجب بی عدالتی و عد  مساوات می

« ) نامد.کند ، بازگشت به آن چیزی است که حالت اجتماعی اولیه میای که روسو پیشنهاد میکند.راه عالج و چاره
(. با بررسی شعرهای پناهی می بینم که شاعر از آنچه که برجهان می گشرد اگاه هست و 11:  4930فورست،

 نارضایتی همراه با آزردگی خود را بیان  می کند. 
 من:این جهانی که همش مضهکه و تکراره،

 تکه تکه شدن دل چه تماشا داره؟
 دیده ا  دیدنی دنیا را 

 ، من ونازی(12ره.. )صچرخه و چرخش و پرگا
 شود و از ارزش احساسات در آن کم می شود گریزان است . شاعر از جهانی که در آن دل ها شکسته می

 مرده شور روزگاری را ببرد
 که به جای شراب ناب 

 الکل سگی به خورد شاعرش می دهد   ،
 تا کله پا شود و به جای سرودن با شکوه ترین قصیده ها 

 به میز بخورد و بشقاب ها را بشکند و 
 ، خیلی مهرمانه، سال هاست که مرده ا (13های زنش فهش رکیب بدهد!  )صبه فامیل

کند جهانی است که اصالت ارزش خود را از دست داده وهمه چیز تغییر پیدا کرده جهانی که شاعر آن را نقد می
ها  به وشاعران به جای سرودن  باشکوه ترین قصیده است ، شراب ناب جای خود را به الکل سگی داده است 

ای به دوران باشکوه شعر دارد و از وضعیت موجود سرودن شعر های کم ارزشی می پردازند. دراین شعر شاعر اشاره
 شعر و شاعری در این روزگار ناراضی است. 
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 بوی نفت می دهم !
 آغشته به ته مانده ی عطر ژو من !

 بیشتر از اجداد  ،
 رای اثبات وجود خدا دالیل اندیشیده ا  ب

 با این وجود همه روزه نماز  قضا می شود !
 آری قضا می شود همه ی مقدساتم  

 ا (،چنین می اندیشم، سال هاست که مرده19در بمباران شیمیایی این قرن کافر ! )ص
ی ساختۀ بشر تا آنجا پیش رفت های تمدن جدید کشف نفت و استخراج آن بود ،  نفوذ این کاالهایکی از نشانه 

هایی شد . تمدن جدید با پیشرفت "نفت "ای از که حتی عطر که روزگاری از طبیعت به وجود می آمد نیز فراورده
که کرد ، عقاید انسان های امروزی را هم تهت تاثیر قرار داد. در این شعر شاعر با بیان شب نسبت به عقاید 

داند که انسان به ن شب و تردید را نسبت به مشهب ، تمدن و جنگ هایی میگششتگان و اجداد خود ، علت ای
 وجود آورده است.

 صد سال جنگ برای یب سال صلح !
 صد سال دروغ برای یب سال راستی!

 جنبش لب ها و قدرت اهریمنی تاثیر کال  !
 انسان ،

 ا (،چنین می اندیشم، سال هاست که مرده 11پرنده ای با آوازهای مسموش! ) ص
هایی است که به گفته فروید به دست خود ها وجنگکند مملو از خشونتجهانی که شاعر در آن زندگی می

اند. شاعر متعهدانه در شعرش از این وضعیت آگاه های اخالقی را به انزوا کشاندهاند  و همۀ ارزشانسان ساخته شده
 کند . یان میاست و نسبت به  آن اعال  موضع می کند و مخالفت خود را ب

 این آینده کدا  بود که بهترین روزها ی عمر را 
 حرا  دیدارش کرد   ؟

 هرگز شیون گلۀ گاوها را
 بر خون ریختۀ گاوی 

 ،چنین می اندیشم، سال هاست که مرده ا (11اید؟ .  )صمیان سنگالخ های یب رود مرده دیده
های شاعر بوده است زیرا ای برخالف خواستهآینده ای که شاعر منتظر آن بود و عمرش را صرف آن کرد ،آینده

هایی از که این آینده پر از خون و فجایع انسانی بوده است . گله گاو ، خون ، سنگالخ ، رود مرده همۀ اینها نشانه
 کند آن را نشان دهد.ای از دوران گششتۀ خود سعی میاین آینده هستند که شاعر با یادآوری خاطره

 میچل !خانم مارگرت 
 ماللی نیست!

 هنوز برای مرگ و سرطان و نامهربانی 
 درمانی نیافته ایم !

 اوضا  جو زمین خوب است
 و اقیانوس ها آرا  

 ا (،گسل،سال هاست که مرده441و دریاها هم چنان سرخ ..  )ص 
ی پر از مشکالت و کند که این زندگبیان می "برباد رفته  "با مخاطب  قرار دادن مارگرات میچل نویسنده رمان 

انسان امروزی که  فروید معتقد  "نامهربانی  "نامالیمتی های است که اگر سرطان و مرگ بزرگترین درد هاست اما 
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 "های انسان ها به هم است باعث و ریشۀ اختالفات نژادی هستند و راه برطرف  کردن این نامهربانی ها  و خشونت
گوید است . اما شاعر با حالتی پارادوکس مانند از جهانی می "ن انسان ها ترویج عش  میان هم نوعان و دوستی میا

 زند که با وجود این مشکالت ، همه چیز خوب است!که مرگ، سرطان و نامهربانی در آن وجود دارد و طعنه می
 دل ساده !

 برگرد و در ازای یب حبه کشب سیاه شور 
 گنجشب ها را 

 نها کیش ک "شلتوک  "از دور و بر 
 که قند شهر 

 ، دل ساده،ستاره ها(10دروغی بیش نبوده است. )ص
شاعر در پی بازگشت به روستای خود است و شهر وزیبایی ها آن برایش خوشایند نیست. روستا با داشتن چیزهای 
ساده ای مانند کشب و گنجشب و مزرعه برنج ارزشمند هست و مهیطی آرامش بخش برایفرار از دغدغۀ شهر 

 ت. نشینی اس
 وقتی حتی دست های خودت  

 به امید زنده ماندن ،
 نوازشت می کنند برای تهیه پول!

 ،کابوس های روسی(00پول  و دیگر هیچ . .)ص
اند نه اندیشه ها و کند که منافع مادی بررفتار انسانها حاکمدین ،قدرت ، جامعه  اشاره می "ماکس وبر در کتاب   

(  حسین پناهی  آگاهانه از مادی شدن 11: 4930)وبر ،"کندمسیرحرکت انسان را تعیین میاین منافع مادی هستند که 
زندگی امروز تهت تاثیر اندیشه های لیبرالیسمی ،که گاهی باعث از بین رفتن ارزش های موجود در زندگی انسان 

 می شود، نگران است و این نگرانی  خود را در این شعر بیان می کند.
 اعتمادی نیست بر انسان هیچ 

 فروز ها را مرور کن ! آنا !
 جنگ ها و تهدیدها را صفهه ی حوادث نوشته و نانوشته را !

 تصادفی ما بین مفاهیم عملکردها !
 ما از عدالت حرف می زنیم برای درختان شعر می گوییم 

 پرندگان را به استعاره تملیل به آزادی  می کنیم ...
 زند ؟ پس آن قمه که در تاریکی برق می

 تورها و سالخ خانه ها
 و بی اعتمادی بر پیا  پیا  بران با کتاب و بی کتاب ؟

 ،سایه ی مرگ ، نامه هایی به آنا(12مقصر این همه هرج و مرج کیست ؟.)ص
به راستی  جواب این سوال  چیست؟ مقصر این همه هرج ومرج کیست ؟ انسان ! جهانی که پر از جنگ ، ظلم ، 

پرسد جوابی ندارد جز در اول شعر یمانی  است. نقد جهان امروزی در شعر و سوالی که شاعر میبی عدالتی و بی ا
 داند. که شاعر انسان را عامل این همه مشکالت می

 نوستالژی خاطره جمعی 1-2
توانند وارد ناخودآگاه شوند، درست همان طور که مهتواهای خودآگاه می» کارل گوستاو یونگ معتقد بود: 

آید که هرگز در خودآگاه نبوده است؛ به عبارت دیگر ناخودآگاه زباله دان نیست، بلکه ای از آن بر میهای تازهمهتوا
اند. نه تنها در گششته و آینده سیر ها و رویدادهای آینده و همچنین گششتهفوق العاده اسرارآمیز و مملوّ از اندیشه
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جهان ناخودآگاه جمعی گا  بگشارد. ناخودآگاه جمعی متفاوت از  تواند از حدود فردی بگشرد و بهکند بلکه میمی
( بنابراین، 34و32: 4930اسنودن،«.) آید بلکه ارثی استناخودآگاه فردی است ، چون از تجارب شخصی نمی

ناخودآگاه جمعی که میراثی از پیشینیان در ذهن ماست دارای بن مایه های همگانی است. این همان چیزی است که 
شوند احساس همدردی و نزدیکی کند. این الگوهای جمعی وقتی بازگو میاز آن باتعبیر کهن الگو یاد می یونگ

انگیزند.  در میان  برزگان و شاعران ادب پارسی و حتی جهان ) فردوسی( را باید بسیاری در یب قو  مشترک برمی
یان شاعران معاصر نیز مهدی اخوان ثالث  یکی از بزرگترین شاعر نوستالژی سرای خاطرات جمعی دانست  و در م

شود . تمامی به دلیل روح حماسی در تما  سروده هایش دلتنگی و حسرت  نسبت به گششتۀ ایران باستان دیده می
آنچه در بخش نوستالژی خاطره فردی تهت عناوین: بازگشت به کودکی، بازگشت به طبیعت، نقد مظاهر تمدن 

تاریخی خاطره جمعی قو  ساکن در  کهگیلویه پیوند دارد و خاطرۀ فردی شاعر در  و...گفته شد به نوعی با وجه
تواند وجه تاریخی یا اساطیری داشته حقیقت برگی از آلبو  خاطره جمعی آن  قو  است. این خاطره جمعی می

ن ، اشخاص، باشند. در وجه تاریخی، شاعر با برجسته کردن خاطرات جمعی گششته از طری  یادکرد اشیاء ، اماک
عناصر طبیعی، وقایع تاریخی و حتی بازیهایی که به خاطره جمعی قو  تعل  دارند ، ضمن بیدار کردن این حافظۀ 

 تاریخی مشترک، نقش مهمی در هویت بخشی به مردمان ساکن در یب سرزمین یا یب گروه و طایفه دارد.
 در سکوت سترگ آفرینش ، ما حرف زدیم

 گونی کلمات مهال بود! و حرف نیاز ما بود و هم
 پس قابیل صخره بر سر هابیل کوبید 

 که خدا کلمه ی من است کلمه ی تو خدا نیست!
 و این چنین شد که ما با کلمه به جنگ خدای یب دیگر رفتیم 

 ، نامه هایی به آنا( 01و هم دیگر را کشتیم . )ص 
سعی در برجسته کردن خاطره جمعی انسان  شاعر با یاد آوری داستان  حضرت آد  و قتل هابیل توسط برادرش 

 ها دارد. در این شعر انسان ها را از اختالفات مشهبی و فکری بر حشر می دارد . 
 دیگر به رنگ پوستم ، به زبانم فکر نمی کنم

 و این که از چه نژادی هستم !
 از چه قومی !

 از چه قبیله یی !
 آفتاب طال می کند منظر مرا

 ، نمی دانم ها (01ریزد به صخره صخره ی کوههایم ! )صو مهتاب نقره می 
ها هایی که باعث تمایز بین انسانداند فارغ از تما  دلیلهای جهان میشاعر خود را انسانی واحد با تما  انسان

 شود :می
 ها سال گرسنه بود  میلیون

 برای سیر شدن از هیچ کاری دریغم نبوده 
  ازن جوانم را در شمال گشاشته
 و خود  در معدنی در جنوب

 ریختما  را در قالب پتب میدل تنگی
 تا سنگ بزرگی را هزار تکه کنم !

 صبح ها به جای خواب 
 کشید ها را جارو میها و خیابانکوچه
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 در هزار و یب جنگ 
 ا سرباز اجیر هزار و یب پادشاه بوده
 اما اسم هیچ کدامشان یاد  نیست!

 کرد  !کران را درو میهای بیدشتبستم و خویش بر کتف می
 ساختم خانه و زین و یراق و برگ!

 ها سال کار  به کار و ساختن گششتمیلیون
 ،چند میلیون،نمی دانم ها(60تا باالخره لقمه نانی به دست آورد  و سیر شد !  )ص

سختی هایی که در این در این شعر شاعر با بیان گششتۀ زندگی بشری از ابتدای تالش برای بدست آوردن غشا و 
 کشاند. ها  نیز نوعی نوستالژیب جمعی تاریخی را به تصویر میهای میان انسانراه کشید و اشاره به جنگ

 اینجا در جنوب هرکس برای خودش ستاره ای دارد 
 اینجا از هر جایی 

 ،زمین داغ، نمی دانم ها( 406انسان به خدا نزدیب تراست . ) ص 
جنوب برای شاعر یادآور همۀ خاطرات کودکی خود و خانواده و ایل و تبار است به طوری که هر کسی که در 

 جنوب متولد شده است با خواندن این شعر به نوعی به دنبال بازنگری خاطرات  خود در جنوب خواهدبود. 
 ا  !روی صندلی چوبی نشسته

 مشرف بر ایلی اسطوره در انتهای تاریخ !
 سرمست از عطر آن ارغوان و این آویشن 

 هزار نادر سترگ،
 داس دروی فردای بچه های خود را تیز می کند

 و هزار تهمینۀ آبستن ،
 میان دود و تپاله و آه 

 ،کابوس های روسی(446کنند. )صنان امشب خانه را پخت می
درتاریخ ایران و تشبیه زنان ایل به  پادشاه خوشنا  و شجا   "نادر"در این شعر شاعر با تشبیه مردان ایل به 

ای ایران، با استفاده از خاطرۀ تاریخی، نوعی همسر رستم و نماد بانویی قهرمان پرور و با شکوه اسطوره "تهمینه"
 خاطره جمعی در شعر می آفریند.

 قرا ن این ماجرا ،
 های بسیار دور دارد !حکایت از زمان
 در آن روزگار 

 کردیم !زندگی میای ما به صورت قبیله
 همان طوری که کم وبیش واقفید ،

 مرد  در آن روزگار 
 پرستیدندها را میدادند و بعد آنبه سنگ ها شکل می

 پدر  که از ساکنین یب قبیلۀ کوچب بود ،
 لنگید !از ناحیه پای می

 پدر بزرگم معتقد بود 
 اسب ها و مردهای گنگ را باید کشت

 ولی با وساطت مادر بزرگم 
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 و نیز به کمب هوش و دست های قوی پدر 
 ،کابوس های روسی(.14ماجرا به تعوی  افتاد. )ص

قبیله ای زندگی کردن نشان از دوران کهن انسان دارد دورانی که هنوز نظا  مندی خاصی در روابط اجتماعی انسان 
کند که مشترک یاد میوجود نداشت، در ادمۀ شعر از دوران شکل گیری پرستش )به صورت بت و سنگ تراشی ( 

-ای میهای بیشتری در به کاربردن نوستالژی تاریخی و اسطورهتما  انسان هاست.در ادامۀ همین شعر  شاهد ملال

 توان یافت. 

 . نتیجه9
کتاب شعری حسین پناهی دریافتیم،  نوستالژی بازگشت به گششته و یادآوری خاطرات  شاعر در  42با بررسی 

های زندگی روستایی مردمان جنوب با حالت عاطفی )غم ،حسرت( ناشی از فقدان ارزشدوران کودکی همراه 
گیرد. در نقد تمدن امروز ، حسرت و اندوه ،اصلی ترین موضو   و  مهتوای شعری را در این مجموعه آثار در بر می

شود، در کتاب د میگرایی و مصرف ارزش قلمداهای عالی انسانی را در دنیایی که مادینسبت به فقدان ارزش
ی عامّهمی توان مشاهده کرد. بسامد حضور عناصر فرهنگ "کابوس های روسی و نامه هایی به آنا و من و نازی"

قو  شاعر و بیان نوستالژیب بازگشت به گششته در کتاب )نمی دانم ها( بیشرین بازتاب را دارد. آداب و رسو  
شود. شاعر در کتاب) نامه هایی بار تکرار می 96یب در این مجموعه اجتماعی و، اشخاص ، اماکن و اشیای نوستالژ

مرتبه از طبیعت و  40بیشترین تکرار را داشته است.  و  "نیچه"بار از بزرگان ادبیات وفلسفه نا  برده که  43به آنا (
وه بر یادکرد استفاده کرده است. در کتاب )کابوس های روسی( عال "کالغ ، سگ و  کبوتر "گیاهان و حیوانات 

و همچنین اشاره به مادی  "مادر، و پدر و بلوط و جنوب  "طبیعت  و زندگی روستایی و بسامد واژه هایی نظیر 
بار از نا  بزرگان ادبیات جهان و روسیه یاد کرده است. در کتاب )سال  و خداحافظ  12گرایی زندگی امروز، بیش از 

مشهود استهمچنین با بررسی مهتوای اشعار درمی یابیم که توجه به زیرا  ( نیز حضور نا  این شاعران به همین میزان
هایی به آنا ( که در شعر حسین پناهی بسامد عقاید مشهبی به مظاهر مشهبی در آن بسیار کم است. تنها در کتاب )نامه

شعار حضور دارندو بار به طور مستقیم به واقعۀ کربال اشاره کرده است. طبیعت و عناصرآن با بسامد باال در همۀ ا
اصلی بسیاری از تصاویر نوستالژیب را به دوش می کشند. بازگویی خاطره جمعی هم در اشعار پناهی از بسامد قابل 

خورد. همچنین اشاره  شاعر  به بازی توجهی برخوردار است که در دفتر)کابوس های روسی ( بیشتر به چشم می
کم است. شاعر به استفاد از واژه هایی با گویش مهلی عالقه مند است های مهلی نسبتا های مهلی و ضرب الملل

ولی بسامد استفاده از این واژه ها به اندازه ای نیست که فهم اشعار وی را با مشکل مواجه کند  وبیشتر در مجموعه 
 )سال  ، خداحافظ(از این گویش استفاده کرده است.
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