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مقدمه
« نوستالژی» یک اصطالح روان شناسی اسفت کفه دنفد سفالی اسفت وارد ادبیفات شفده و
رفتاری ناخودآگاه است که از شاعر یا نویسنده بروز میکند .این احساس ،احساسفی طبیعفی و
عمومی است که در بین همهی انسان ها وجود دارد .هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته برگفردد
و با مرور و یادآوری خاطرات آن نوی حالت غم و اندوه ،همراه با یفک نفوح حالفت لفذت در
وی ایجاد شود ،اصطالحاً ددار نوستالژی شده است کفه در زبفان فارسفی غالبفاً آن را بفه غفم
غربت و حسرت گذشته یا حسرتزدگی تعبیر کردهاند .برخی عوامل ایجاد احساس نوسفتالژی
در فرد عبارتند از
 از دست دادن اعضای خانواده یا عزیزان تبعید و زندانی شدن حسرت بر روزگار گذشته که سبب گله و شکایت و ناخشنودی از اوضفاح زمفان مفی-شود.
 مهاجرت یا سفر یادآوری دوران کودکی و نوجوانی غم و درد پیری و اندیشیدن به مرگ و ...در این مقاله به بررسی این عوامل و بازتاب و تأثیر آن در ایجاد احساس نوستالژی در شفعر
ناصرخسرو خواهیم پرداخت و جلوه های نوستالژی را در آن نشان خواهیم داد.

نوستالژی( معنای اصطالحی و معنای لغوی)
نوستالژی( )nostosواژهای فرانسوی ،برگرفتفه از دو سفازهی یونفانی ( algos ،aligiaیفا
 )logبه معنای رنج ،درد ،آرزو و حسرت اسفت .1همچنفین ( )nostilogyبفه معنفای دلتنگفی
شدید برای عزیزان یا وطن و میهن شیدایی میباشد(.آریانپور ،1811 ،ص )1551
نوستالژی یک احساس طبیعی و عمومی و غریزی اسفت کفه در وجفود همفهی انسفانهفا
وجود دارد .به لحاظ روانی ،این احساس زمانی تقویت میشود که فرد از گذشتهی خود فاصله

میگیرید .از دیدگاه «آسیب شناسی روانی»(1شاملو ،1835 ،ص )11نوستالوژی به رویایی گفتفه
میشود که از دوران گذشفتهی پراقتفدار نشفأت بگیفرد ،گذشفتهای کفه دیگفر وجفود نفدارد و
بازسازی آن غیرممکن است .وقتی افراد در دورهای از زندگی خود با موانعی روبرو میشوند یا
سالمتشان به خطر میافتد یا به پیری میرسند اولین واکنش آنها راهی برای گریز است .امفا در
بسیاری از موارد اگر در پشت واقعیت عینی راهی برای گریز نیابند ،آرزوی گذشفتهای را مفی-
کنند که در آن زندگی پرشکوهی داشتهاند.
نوستالژی در ادبیات
اصطالح نوستالژی کمکم از روانشناسی وارد ادبیات شده است .در بررسفیهفای ادبفی بفه
شیوهای از نگارش گفته میشود که در آن شاعر یا نویسنده در شعر یا نوشتهی خود ،گذشفته-
ای را که دوست میدارد یا سرزمینی که یاد آن را در دل دارد با حسرت و درد به تصفویر مفی-
کشد و دربارهاش سخن میگوید.
در بررسففی هففای ادبففی ،نوسففتالوژی را بففه دو گونففهی شخصففی و اجتمففاعی تقسففیم مففی-
کنند(.شاملو ،1835 ،ص )11بر پایهی نوستالوژی شخصفی ،شفاعر یفا نویسفنده بفه دورهای از
زندگی فردی خویش نظر دارد اما در نوستالوژی اجتماعی ،موقعیت اجتماعی ویژه فرد بفرایش
حائز اهمیت است.

نوستالژی در مکتب ادبی رمانتیک
رمانتیکها اصول و برنامههایی برای خود داشتند .یکی از اصفول ایفن مکتفب کفه تفکفرات
نوستالژی در آن نمایان است ،اصل« گریز و سیاحت» است؛ آزردگی از محیط و زمان موجود و
فرار به سوی فضاها یا زمان های دیگر ،دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی ،سفر واقعی یفا بفر
روی بالهای خیال از مشخصات آثار رمانتیکهاست(.سیدحسینی ،1811 ،ص )18در این سفیر
و سفرهای جغرافیایی و تاریخی مرغ اندیشهی شاعر و نویسفنده بفه سفرزمینهفا و نقفاد دور
پرواز میکند .در سفر تاریخی ،شاعر و نویسنده ،روح خود را به سوی سالهفای پراحسفاس و
جالل و جبروت قرون وسطی و رنساس پرواز میدهد که از نظر فردریش شفلگل()schlegel

«دورهی پهلوانان و عشق و افسانهی پریان و خالق پدیدهای به نام رمانتیسم بود» (سهیر ،ولووی
میشل ،1818 ،ص )181عالوه بر سفرهای جغرافیایی و تاریخی ،شفاعر و نویسفندهی رمانتیفک
سفرهای واقعی نیز دارد و خاطرات این سفرها را در آثار خود منعکس میکند .رمانتیفکهفا در
سفرهای رویایی خود در آرزوی یافتن محیطفی زیبفا و مجلفل و بفا خره آن زیبفایی مطلفوب
هستند که هنرمند رمانتیک در آرزوی رسیدن به آن است.
یکی دیگر از مبانی نوستالوژی در مکتفب رمانتیفک« ،نوسفتالوژی» دوری از بهشفت و روح
ازلی است .در این حالت شاعر احساس میکند از اصفل خفود دور شفده اسفت و ماننفد یفک
تبعیدی در این «غریبستان» زندگی میکنفد .شفلگل شفاعر معفرور رمانتیفک در تعریف

ایفن

احساس میگوید«:روح در زیر بید بنان گریان تبعید است .روح که جایگاه معنویفت در انسفان
است ،به دور از خانه و کاشانهی پدری واقعیش در این دنیا زندگی میکنفد(».لفووی ،میشفل و
رابرت سهیر ،1818 ،ص)181

نوستالژی و خاطره
خاطره یعنی آنچه که به نظر میرسد به گذشفته یفا گذشفتههفای دور تعلفق دارد« .خفاطره»
یادآوری گذشته است و عمدتاً مفهوم فردی و شخصی دارد و به دو نفوح :خفاطرهی ففردی و
خاطرهی جمعی تقسیم می شود .موریس هالبواکس توجه عمیقی به ایفن موضفوح و جنبفههفای
مختل

آن کرده است .او این واقعیت را یادآور میشود که علیرغم شخصی بودن خفاطره ،آن

را با دیگران تقسیم میکنیم .خاطرهای که به اشتراک گذاشته میشود ،مقامی اجتماعی مفییابفد.
وقتی یک خاطرهی شخصی بازگو میشود ،همین گفتن و بازگو کردن خاطرهی بالفاصله آن را
به خاطرهای دیگر پیوند میدهد و این عمل اولفین حلقفهی ارتبفاطی میفان خفاطرهی ففردی و
جمعی است.
نوستالوژی با خاطره ارتباطی مسفتقیم و تنگاتنفد دارد و در واقفک یکفی از ارکفان اصفلی
نوستالژی یادآوری بیش از حد خاطره است .خاطره را میتوان یفک تجربفهی شخصفی تفاری

نامید .داشتن خاطره برای هر فرد طبیعی است اما اگر یادآوری خاطرات برای شخص به حدی
برسد که او را به واقعیت موجود بدبین کند ،شخص احساس نوستالژی و دلتنگی میکند.
از جنبههای خاطرهی جمعی گذشتهی دور ،روزگارباستانی و در برخی موارد صدر اسالم و
 ...هستند که هر نسلی از هنرمندان و از آن جمله شاعران ،آن روزها را برتفر از روزگفار خفود
میدانند.
نوستالژی دوری از وطن ( غم غربت )
انسان ها معمو با جدا شدن از زادگاه و محیط آشنای خود گرفتار غربت و تنهفایی مفی
شوند ،این نوح غربت از نظر روان شناسان جدایی و دوری از خانه و زندگی است «.غم وطفن
در عمیقترین یههای روان ریشه دارد و به صفورت یفک آرزوی همیشفگی بفرای بازگشفت،
بازگشتی که هیچگاه به واقعیت نخواهد پیوست ،بیان میشود (».نفیسفی ،1811ص )16اففرادی
که محل سکونت خود را تغییر می دهند و از شهری به شهر دیگر میروند به طور همزمفان در
معرض ویژگیهای محیط جدید و نیز جدا شدن از ویژگیهای امن و آشنای محیط پیش قفرار
میگیرند و دستخوش هیجانات پس از جدایی از محیط خانه میگردند .و ناصرخسفرو از ایفن
قاعده مستثنی نیست.
« ناصرخسرو دوران جوانی را به کامرانی و خوشگذرانی سپری کرد و به واسطهی خفوابی
که در سال  783دید از وابستگیهای دنیوی دست شست و راهی سفری هفت ساله گشفت .او
در طول این سفر مناطق مختلف

ایفران از شفمال شفرقی و غربفی و جنفوب غربفی و مرکفز،

ارمنستان ،آسیای صغیر و حلب و طرابلس ،شام و سوریه و فلسطین و جزیره العرب و مصفر و
قیروان و سودان را دید و در این مدت روزهای بسیاری را در مصر پایتخت خلفای ففاطمی بفه
سربرد .او کیش اسماعیلیه را برگزید و به قصد نشفر و تفرویج آن بفه خراسفان و وطفن خفود
بازگشت .از آنهایی که انسان فاضل و حکیم بود و در فن منفارره توانفایی بسفیاری داشفت بفه
زودی پیشرفت زیادی در کارش کرد و به دلیل مباحثات فراوان با علمفای اهفل سفنت کفمکفم
دشمنان وی زیاد شدند و در پی آزار وی برآمده و او را تبعید کردند .او نادار ففراری و پنهفان
گشته و از خانمان خود که در آن با عزت و آسایش زندگی میکرد ،آواره شفد ( ».حسفن تقفی

زاده،1818 ،ص18با تلخیص )ناصر خسرو مدتی را پنهان شد و در خفا به کار خفود ادامفه داد،
پس به مازندران پناه برد و مدتی در آن دیار زندگی کرد ،که ین مورد در بعضفی از قصفایدش
دیده می شود:
گرده مفرا اصفل خراسفانی اسفت

از پففس پیففری و مهففی و سففری

دوسففتی عتففرت و خانففهی رسففول

کفففرد مفففرا یمگفففی و مازنفففدری
(ناصرخسرو ،1818،ص)773

و نیز:
برگیر دل زبل و بنه تن زبهر دین

دون من غریب و زار به مازنفدران
درون

(همان ،ص)713

ناصر دور از خراسان گرفتار دلتنگی و غم دوری از وطن است و این غم در اشعارش ایفن
گونه نمود مییابد:
دففه گویمففت ،ای رسففول هجففر

فغان ما را از این نفاخوش فغانفت

گویمففرا از خانمففان بانففد تففو افکنففد
م

کففه ویففران بففاد یکسففرخانمانففت

سففیه کففرد و گففران روز غریبففان

سففففیاهی روی و آواز گرانفف فت
( همان ،ص )183

ناصر خراسان را شهر علم و ادب می کند و از این که در آنجا مورد توجه و احتفرام بفوده
است و حال که از آنجا رانده با حسرت و اندوه بدان مینگرد و میگوید:
خاک خراسان دو بود جفای ادب

معففدن دیففوان نففاکس اکنففون شففد

حکمت را خانه بل بفود و اکنفون

خانهاش ویران و بخت وارون شفد
(همان ،ص)153

غم غربت برای ناصرخسرو دوری از خراسان و بل است .هنگامی که ناصر در خراسفان و
سپس مازندران به کار دعوت مشغول است با مشکالت زیادی مواجه میشود و مورد سفرزنش
و نفرین قرار میگیرد و با مظلومیت و بیچارگی آواره میشود تا در درهی یمگان محبوس مفی-
گردد ،در تنگنای درهی یمگاه از جفای روزگار و بدحالی و سفختی زنفدگی ،از بفیخانمفانی و

تنهایی ،دوری از دوستان و خویشان خود و مخصوصا از غربت ،غریبانه مینالد و ارهفار درد و
رنج میکند:
پانزده سال بر آمد کفه بفه یمگفانم

دون و از بهر ده زیفرا کفه بفه زنفدانم

به دو بندم من ازیفرا کفه مفر ایفن

عقل بسته است و به تن بسفته دیفوانم

جان را

(همان ،ص)818

اندوه غربت و دشواری زندگی در شهری ناآشنا سبب میشود که شاعر بسیار یاد دیفار کنفد
و نوستالژی وطن در او عمیق تر گردد و نشانههای غریبی را در رخ و موی و تن خود ببیند:
ای غریب آب غریبی ز تفو بربفود

در غم غربت از سَفرت پفر غفراب

شبابفرد غربففت نشففود شسففته ز دیففدار
گف

گردففه هففر روز سففر و روی بشففوید بففه

غریفففففففففففففففففففففففففففففففب

گالب

(همان ،ص)88

او هرده در وطن خود دارد ،هر دند خفراب و بفی رنفد و رو ،برتفر از دیزهفای شفهر و
دیاری که در آنجا غریب است میداند:
هر درختی که ز جفایش بفه دگفر جفای

بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آب

برندگرده در شهر کسان گلشن و کاشا نه کنی

خانه خویش به ار دنفد خفراب اسفت و

مرد را بوی بهشت آیفد از خانفه خفویش

یبابزآنکهدر شهرکسانگرمه گهانپشت و خالب
(همان ،ص)88

غربت آنقدر ناصر را در برگرفته که او آشفته از این حال میگوید که نمیدانفد غریبفی از او
ده میخواهد ،غریبی را دشمنی سرسخت میداند کفه همفه دیفزش را خواهفد گرففت ،و راه
گریزی برای او نخواهد گذاشت:
غریبی می دفه خواهفد یفا رب از

که با من روز و شب بسفته سفت دامفن

من غریبی دوستی با من گرفتفه اسفت

مرا از دوستی گشته اسفت دشفمن

ز دشمن رست هرکو جست لیکن

ازین دشمن بجستن نیست رسفتن

غریبی دشمنی صعب است کز تفو

نخواهد جز زمین و شهر و مسکن

دو خان و مان بدو دادی بخواهفد

بففه خففان و مانففت دففون دشففمن
نشستن

(همان ،ص) 763

و در نهایت سختی و رنجی که از غربت میکشد بیمانند معرفی میکند:
ندیده است آنکه من دیدم ز غربت

به زیر دسته سفرمهی کفرده هفاون
( همان ،ص)51

نیز:
آزرده کرد کژدم غربت جگفر مفرا

گویی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا
( همان ،ص)81

او در تبعیدگاه یمگان به خداوند و خاندان رسول پناه مفیبفرد و تنهفا راه نجفات و آرامفش
خود را دند زدن به دامن آل رسول میداند:
من به یمگان در به زنفدانم از ایفن
دیوانگان

عالم السری تو فریفاد از تفو خفواهم ،آی
رب

(همان ،ص) 81

نیست بدین کفنج درون نیفز گفنج

نامفففدم اینجفففای ز بهفففر منفففال

مال نجسته است به یمگان کسفی

ز آنکه نبفوده اسفت خفود اینجفای مفال

دیوانگانایفن کفنج مفرا کفس نبفود
نیفز در

خویش و نه همسایه و نفه عفم و خفال

بل دو هزیمت شدم از پیش دیفو

گفت مفرا بخفتم از اینجفا «تعفال»

با دل رنجور در ایفن تنفد جفای

مونس من حب رسول اسفت و آل
(همان ،ص) 188

او به یاد و اندیشهی خراسان میپرسد که آیا خراسان همان است که او پفیش از ایفن دیفده
بود یا نه
که پرسد زین غریب خوار محزون

خراسان را که بی من حال تفو دفون

همیدونی دو من دیدم بفه نفوروز

خبففر بفرسففت اگففر هسففتی همیففدون

درختانففت همففی پوشففند مبففرم

همففی بندنففد دسففتار طبففر خففون

نثففار آرد عروسففان را بففه بسففتان

زگوهرهففای الففوان مففاه کففانون
( همان ،ص)831

ناصر از مردم خراسان دل گرفته شده است و از جفا و بی وفایی و نامردمی آنهفا دلفش بفه
درد آمده و حسرت روزگاری را میخورد که در خراسان بود و مقفام و جایگفاهی داشفت کفه
اینک آن مردم نااهل از بزرگ و کودک همه آن را فراموش کرده و حتی دشمن وی شدهاند:
بنففالم بففه تفففو ای علففیم قفففدیر

از اهففل خراسففان صففغیر و کبیففر

ده کردم که از مفن رمیفده شفدند

همه خویش و بیگانه برخیر خیفر

نخوردم بر ایشان بفه جفان زینهفار

نجسففتم سففپاه و کففاله و سففریر

سلیمان نفیم ،همچفو دیفوان زمفن

دففرا شففد رمیففده کبیففر و صففغیر

همان ناصرم مفن کفه خفالی نبفود

زمففن مجلففس میففر و صففدر وزیففر

بففه نففامم نخوانففدی کففس از بففس

ادیففبم لقففب بففود و فاضففل دبیففر

شرر

(همان ،ص) 181

نوستالژی و حسرت دوران جوانی
یکی از مواضک تجلی دلتنگی و نوستالژی در شعر ناصر ،زمانی است که او از جوانی مفی-
گوید هرگاه بر بناگوش خود نظر میافکند که ماننفد پفر کفالغ سفیاه بفوده و اکنفون از شفدت
سفیدی گویی بر آن شیر ریختهاند ،دلش به درد میآید و بر آن روزگار حسرت میبرد:
همه بگذشت برتو پاک دفون بفاد

مففال و ملففک و تففن و دوسففت و

این ستمگر جهان به شفیر بشسفت

بففر بنففاگوشهففات پففر غففراب
شباب

ماندی اکنون خجل دو آن مفلفس

که به شب گنج بیند انفدر خفواب
(همان ،ص) 18

جوانی و رعنایی و زیبایی و تنومندی شاعر با گذشت روزگار از میان رفته اسفت و رسفیدن
و دستیابی به آن جز خواب و خیالی بیش نیست.
در ابیات دیگری به این موضوح اشاره میکند که گذشت روزگار و آمد و شفد بهفار ،مفوی
بر سر او سپید کرده و قامت راست دون تیر او را به کمانی خمیده بدل کرده است:
با خویشتن شمار کفن ای هوشفیار پیفر

تا بر تو نوبهار ده مایفه گذشفت و تیفر

تا بر سرت نگشت بسفی تیفر و نوبهفار

دون پر زاغ بود سر و قامتفت دفو تیفر

گففر مففاه تیففر شففیر نباریففد از آسففمان

بر قیرگون سرت کفه فروریختفه اسفت
شففففففففففففففففففففففففففففففففففیر

( همان ،ص) 111
ناصر حسرت جوانی از دست رفته اش را میخورد و میدانفد کفه رسفیدن بفه آن آرزویفی
محال است و حتی کوشش باد و باران این همه زیبایی از دست رفته را به باز نخواهد آورد:
گلی تازه بفودهسفتی ،آری ،ولیفک

شففدهسففتی کنففون پژمریففده زریففر

نیفففارد کنفففون تفففازگی بفففاز تفففو

نففه خورشففید تابففان نففه ابففر مطیففر

یکی سرو بفودی دفو آهفن قفوی

تو را سرو ،دنبر شفد آهفن خمیفر
( همان ،ص ) 188

او جوانی را نعمتی از دست رفته میداند ،عمر و جوانی و زیبایی شاعر بفا گذشفت ایفام از
ک

رفته و آنکه اینها را از او ربوده این روزگار غدار است:
از ده شد همچفو ریسفمان کهفن

آن سرسبز و تفازه همچفو سفداب

خوش خوش این گنده پیر بیرون کرد

از دهفففان تفففو درهفففا خوشفففاب

وآن نقفففاب عقیفففق رنفففد تفففورا

کففرد خففوش خففوش بففه زرنففاب
خضاب

( همان ،ص) 11

بی گمان خاطرات جوانی و روزهای گذشتهی ایام جوانی نوعاً با عشق همراه است که ایفن
حالت نیز مانند ایام کودکی باعث حس نوستالژیک در شخص میشود .در برخی ابیفات دیفوان
ناصر دلتنگی توأم با حسرت دیده میشود ،زمانی که او یار غمگسار خود را به سفبب پیفری از
خویش رمان میبیند:
و خنفد سفارم

از مفففففن برمیفففففد غمگسفففففارم

دون دید ضفعی

گففففرد در مففففن همففففی نیففففارد

گشففتن نففه رفففیقم و نففه یففارم

زیففن عففارض همچففو پففر شففاهین

شففاید کففه حففذر کنففد شففکارم

نشفففناخت مفففرا رفیفففق پفففارین

زیفففرا کفففه دنفففین ندیفففد یفففارم

دففون دنبففر دفتففه دیففد ازیففرا

ایففن قففد دففو سففرو جویبففارم
( همان ،ص ) 888

ناصر دریافت خود را از ناپایداری و زودگذری عمر و فریب رندها و هوسهفا و آرزوهفا
بیان میکند و هرجا فرصت مییابد گذشتهای را به یاد میآورد کفه در پفی آزهفا و آرزوهفا ،از
دست داده و با اندوه و حسرت به عمر رفته مینگرد:
بسی رفتم پس آز اندر این پیروزهگون پشفکم

کم آمد عمر و نامفه مایفه آز و آرزو را کفم

فرو باریفد مرواریفد گفرد ایفن سفیه دیبفا

که بر دو عارض من بست دست بفیوففا

به مروارید و دیبا شاد باشد هرکسی جز من

عففففففففففففففففففففففففففففففففففاالم
معلفم
که دیبای بناگوشم به مرواریفد شفد

بگریم من بر این نرگس که بر عارض پدید آمفد

مرا ،زیرا که بفزاید دو نرگس را بیاید نم
( همان،ص) 815

او دربارهی اینکه عمر گرانمایه برای به دست آوردن مایه ای انفدک از دنیفا ،از دسفت رفتفه
است و پس از مستی و غفلت دیزی جز بینوایی مستمندی باقی نمانده میگوید:
ای شده عمرت بفه بفاد از بهفر آز

بفر امیففد سفوزنت گففم شفد لکنففد

مسفففت کفففردت از دنیفففا جفففرم

دون شدی هوشیار ،ماندی مسفتمند
( همان ،ص) 133

و در نهایت هشدار میدهد که در گمان بفه دسفت آوردن آرزوهفا نبایفد عمفر را بیهفوده از
دست داد و نباید فریب آزها و آرزوها را خورد.
غم از میان رفتن شوکت بزرگان
یکی از درون مایه های شعر ناصر نارضایتی از جهان گذرنده و روزگار فریبکار و اهفل آن
است .شکایت از روزگار و اهل آن اصو ً احساس نارضفایتی از زمفان حفال ،از نداشفتنهفا و
نتوانستنها برمیخیزد و کمتر انسانی فاقد آن است ،و در مواردی بسیار به گذشته میپیونفدد و
یادداشتن ها و توانستنهای از دست رفته را در خاطر زنده میکند:
آنکه طرار است زر و سیم برد و این جهان

عمر برد و پس دنین جای اگفر طفرار نیسفت
(همان ،ص)111

او جهان را زندانی میداند که جان در آن گرفتار است و هشدار میدهفد ایفن جهفان جفای
ماندن نیست:

تو را تن دو بند اسفت و ایفن جهفان
زندان

مقفر خففویش مینففداز بنففد و زنففدان را
( همان ،ص) 58

از عصری که دورهی خواب و غفلت بیداران است و مستی هشیاران گله میکند ،روزگفاری
که در آن سخن حق شنیده نمی شود و مردم در جهل خویش گرفتارند او را دلتند میکند:
دونکه نکو ننگفری جهفان دفون

خیر و صالح از جهفان جهفان دفون

شد هیچ دگرگون نشفد جهفان جهفان

شفد
سیرت خلق جهفان دگرگفون
شففففففففففففففففففففففففففففففففففد
( همان ،ص) 153

نیز:
همچو شب دنیا دین را شب است

رلمت از جهل وز عصیان سحاب

خلففق بینففی همففه خفتففه زعلففم

عدل نها ن گشته و فاش اضطراب

اینکه تو بینفی نفه همفه مفرد منفد

بلکفففه ذئابنفففد بفففه زیفففر ثیفففاب

کرده زبهر سفتم و جفور و جنفد

دند دو نشپیل و دو شمشفیر نفاب

خانففه خمففار دففو قصففر مشففید

منبففر ویففران و مسففاجد خففراب
( همان ،ص) 87

عاقالن و فاضالن در ا ین روزگار مورد احترام نیستند کسی در پی آنها نیست:
عاقالن را در جهفان جفائی نمانفد

جفز کفه بفر کهسفارهای شففامخات

کففس نیففارد یففاد از آل مصففطفی

در خراسففان از بنففین و از بنففات

کس بخور می نشفان از هففت زن

کامده است انفدر قفران زایشفان صففات

برنخوانففد خلففق پنففداری همففی

مسففففلمات متمنففففات قانتففففات
( همان ،ص) 181

مردم تغییر کردهاند ،صفات نیک ،ایمانهای حقیقی و رشادتهای بی نظیر متعلق به گذشتهانفد
و حال هیچ کدام از اینها را ندارد ،در نتیجه شفاعر امنیفت و اعتمفاد زم را نفدارد .انسفانهفا
قابلیتهای گذشته را زا دست دادهاند ،او برای آن گذشته دلتند است و روزگفارش را سراسفر
نامطلوب میبیند .گاهی این نارضایتی و دلتنگی او را به یاد شخصیت هفای آغفازین اسفالم یفا

فقدان شخصیتهای بزرگ پیامبر(ص) و علفی (ح) مفی انفدازد .گفاهی دلتنگفی و حسفرت در
یادکرد بزرگان پررند است:
ایففزد یکففی درخففت بففرآورد بففس

از بهففر خیففر و منفعففت خلففق در

شریخارش همه شفجاعت و شفاخش همفه

رسففته بففر آب رحمففت و حکمففت بففرو
عرب

سخاآ تففش در او زدیففد و مففر اورا بسففوختیتد

رطب
تو بفیوففا سفتور و امامانفت دفو
حطب

( همان) 81 ،

که در یادکرد امام شیعیان حضرت علی (ح) است.
شاعر با درک تضاد فضای فعلی با گذشتهای که آن شخصیت ها را در خود داشفت بفه یفاد
آنها میافتد ،دیدن این اختالرها و تضادها عوامل سوق دهنده به سوی دلتنگی و حسفرتمندی
است:
بودند همه گنفد و علفی گفنج سفخن

بودنفففد همفففه دفففون خفففر و او

بفروخفت
آن کس که مرو را به یکی جاهل
بففففففففففففففففففففففففففففففففففود

صنوبر
بخرید و ندانست مغیالن ز
بوغضفففففففففففففففففففففففففففففنفر

دیوانففه بففود آنکففه کلففه دارد در پففای

وز بیهشی خویش نهفد مفوزه بفه سفربر

بودنففد همففه مففوزه و نعلففین ،علففی بففود

بففر تففارک سففادات جهففان یکسففره
افسفففففففففففففففففففففففففففففففففر) 113
( همان،

نتیجه گیری
نوستالژی به معنی غم غربفت و حسفرت بفر گذشفتهی بفی بازگشفت و در اصفطالح روان
شناسی عبارت است از :میل و بازگشت به گذشته که تقریبفا هفم معنفی حسفرت اسفت .ایفن
احساس ،عمومی و طبیعی است و بفه صفورت ناخودآگفاه در ففرد بفروز مفیکنفد و یفادآوری
خاطرات گذشته در فرد انگیزه نوشتن یا سرودن است .به همین جهت نوستالژی بفا خفاطره در
ارتباد است .این گفته ها و نوشته ها با درد و حسرت آمیخته اسفت .در ایفن پفژوهش آشفکار
شد که اشعار ناصر خسرو از آن دسته سروده هایی ست که با نوسفتالژی و خفاطره پیونفد دارد.
نیز آشکار شد که یکی دیگر از عوامل ایجاد نوستالژی در شاعران دوری از وطن است و وطفن
برای ناصرخسرو زادگاهش ،خراسان است .وی هنگفامی کفه دور از خراسفان و بفه خصفوص
زمانی که در یمگان به سر میبرد ،هر زمان که به یاد خراسان میافتد با حسرت از آن یاد مفی-
کند .او در یمگان زندگی را درد و رنج غربت سپری میکند .همچنین او بر روزگفار و عمفر از
دست رفته حسرت میخورد و از پیری طاقت فرسا گلهمند است .نیفز از دسفت دادن روزگفار
شکوه و شکوت و فقدان بزرگان و کم ارج شدن آنان در میان مردم مسائلی هستند که بفر روح
و روان ناصر تأثیر دارند و در شعرش به عنوان جلوه-هایی از نوستالژی نمود یافتهاند.

پی نوشت
 .1معنی لغوی « نوستالژی» از فرهند های آریانپور ،نفیسی ،پورافکاری ،آکسفورد ،انفوری
ذیل همین واژه نقل شده است.
 psycnopathology .1کفه بفه آن « روانشناسففی مرضفی» یففا روانشناسفی رفتارهففای
غیرعادی نیز اطالق میشود .دانشی است که با استفاده از روشهفا ،مففاهیم ،اصفول ،قفوانین و
کشفیات علوم روان شناسی و روان پزشکی به شناخت رفتارهای غیرعادی انسان مفیپفردازد( .
شاملو ،1835،ص .)11
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ریکور ،پل ،)1837( ،خاطره ،تاری و فراموشی ،فصلنامه گفتگو ،شماره ،1تابستان .18
نفیسی ،حمید ،نوستالژی مهاجر ،فصلنامه گفتگو ،شماره ،1تابستان .18
براین ترنر )1833( ،حسرتزدگی ،پسامدرنیسم و نقد فرهنگی توده ،ترجمفه محبوبفه
مهاجر ،ارغنون ،شماره 18

