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 چکیده

 

از تولید اندیشه هاای  آفرینی و ببیانی برای باز، یان دوری و دلتنگی، برای بنوستالژی اصطالحی     

 ،فرو رفتن در عمق اندیشه ها و جاذبه ها و  باز نمود کشش های نامرئی در خودآگاهدست نخورده،

نوساتالژی را معماو ب باه دو دساته ی فاردی و اجتمااعی       ست. ناخودآگاه جمعی و فردی انسان ها

اجتماعی به آن افزود  که  –ی فردی اما می توان شاخه ی دیگری با عنوان نوستالژ .تقسیم کرده اند

در ایان ژاژوهش باه      دوری از وطن و غم غربات اسات.   از زیر مجموعه های این نوستالژییکی 

راب ساه ری ژرداختاه شاده    اجتمااعی  در شاعر سا     –نوستالژی غربت از دیادگاه فاردی   بررسی 

و ملای،وطن  این نوع نوستالژی در شعر س راب سه ری به صورت وطن مادی ،وطان واومی   است.

 ازلی و وطن آرمانی نمود ژیدا کرده است.

 

سا راب  اجتماعی ، دوری از وطن ،  –، نوستالژی فردی  سی و ادبیات: روان شنا ی کلیدیواژه ها

 سه ری
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 مقدمه

هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملتی است که  ی اندیشه ها، باورها ، ایران آینهآثارادبی       

گاه حادثه ها و خطر گاه گذشته و به اماروز رسایده اسات،    از دیرباز تاکنون بالنده و شکوفا، از گذر

غنای این آثار، گواه تجربه ها، ژرف اندیشی ها و تکاژوی فرزانگان ادب و فرهنگ ایاران و عاااره   

 ی روح حقیقت جوی آنان است.

شاعران و نویسندگان برای آفرینش آثار ادبی و هنری از صورت های ذهنی و تخایالت خاود         

د، کمک می گیرند و به خلق آثاار ادبای و هناری مای     ر ناخودآگاه ذهن همه ی افراد دارد که ریشه

 ژردازند و بدین گونه زمینه ای برای ژیوند علم روان شناسی و ادبیات فراهم می آورند.

یکی از موضوعاتی که ریشه در ناخودآگاه جمعی و فردی انسان ا دارد و از دیر باز در شعر شاعران 

یسندگان و هنرمندان رایج بوده اسات   حسارت خاوردن نساهت باه دوران گذشاته یاا در        ، آثار نو

آرزوی رسیدن به آن دوران و همچنین بازیابی و باز آفرینی خااطرات گذشاته در ذهان ناخودآگااه     

 آن است که امروزه با عنوان نوستالژی از آن یاد می کنند.

از  ،بلکاه  بوده سیاری از آثار م م ادبیات ج اناین حس دلتنگی وحسرت ،نه تن ا درونمایه ی ب     

شااعران دوره ی سالجووی بار    » اسات.  وارار گرفتاه    دیرباز یکی از موتیف های رایج شعر فارسی

شاعران دوره ی محمودی حسرت می خورند و شاعران دوره ی محمودی باا حسارت از شااعران    

خانوادگی کاه شااعران در از دسات    مرثیه های  ( .421::73:شمیسا،«)می کنند.دوره ی رودکی یاد 

وحسرت ساروده   )خاوانی در سوگ فرزند و همسر( از اعضای خانواده خود می سرودند دادن یکی

نسااهت بااه ایااای جااوانی وکااامروایی ودوری ازوطاان درشعرشاااعران دیااده ماای        هااایی کااه  

باه  سا راب ساه ری نیاز    شود)رودکی(ازدرونمایه هایی است که در شعر شاعران معاصر از جملاه  

 خوبی نمود ژیدا کرده است.

: آیا نوساتالژی  اما لتنگی برای گذشته معنا کرده اند که سخن درستی است.نوستالژی را معمو ب د    

در مورد رابطه ی نوستالژی با زمان حال باید گفت که می تواند با آینده و حال ارتهاط داشته باشد؟ 

یف و سختی و خوشی های  خاود باوده و فارد،    زمانِ گذشته هم مثل زمانِ حال هم دارای کم و ک

ممکن است چندان به باید و نهاید ها و نیز خوشی ها و ناخوشی های موجود در آن زمان، اهمیات  

فاصله گرفتن و دور شدن از آن، رنگ بسیاری از تیرگی هاا را روشان مای کناد، از      ماانداده باشد، 



 

 

ندگی گذشته گاه بر مزایای زنادگی حاال   سویی دیگر یاد صفا و سادگی و وسمتی از خاوصیات ز

در مورد ارتهاط نوستالژی با آیناده نیاز    غالب می شود وحسرت را در درون فرد به وجود می آورد.

می توان چنین ژنداشت که فرد با زنده کردن یاد گذشته زمینه ای را برای نوستالژی در آینده فاراهم  

چگونه ایان   ساز حسرت های آینده است. اماینه می آورد. گذشته بستر دلتنگی های حال و حال زم

 د؟نشکل می گیر  احسرت

از نظار سااختاری و    اند . از نظر زمانی به دو نوع آینده گرا و گذشته گرا تقسیم نموده را نوستالژی

در نوساتالژی آنای نویسانده لحظاه یاا       قسیم می گاردد. نوشتاری نیز به دو دسته ی آنی و مستمر ت

خود را ترسیم می کند اما در نوستالژی مستمر ،شاعر یاا نویسانده در سراسار     لحظاتی از گذشته ی

معمو ب نوساتالژی را باه دو دساته ی فاردی و      شته ی خود می ژردازد.از نظر نوعاثر خویش به گذ

توان شاخه ی دیگری با عناوان نوساتالژی    بر اساس این ژژوهش می کهاند  اجتماعی تقسیم نموده

 آن افزود.یکی از زیر مجموعه های این نوع نوستالژی  دوری از وطن است .اجتماعی به  –فردی 

یکی از علت های بروز این نوستالژی ژیشرفت های سریع تمدن و صانعت اسات. فنااوری و    »     

ژیشرفت ای صنعتی در کنار رفاه و آسایشی که برای نوع بشر به همراه آورده است، خاواه و نااخواه    

بارده و   وعواطف، گذشته، مقدسات و ارزش هاای انساانی را در خاود فار     بخشی از دلهستگی ها،

انسان ها را در مواج ه با تمدن ، بیشتر دچار وحشت کرده و باعث شده است که آنان برای غلهه بر 

این وحشت و تن ایی، به گذشته ی خویش ژناه بهرند و از آن با حسرت یاد کنناد. م ااجرت خاود    

ز شاعران نیز یکی دیگر از علت های م ام ایان نوساتالژی اسات. الهتاه      خواسته یا اجهاری بعضی ا

مسائل سیاسی ا اجتماعی ، مشکالت فردی، ویژگی های روحی و روانی شاعران، تأثیر مدرنیسام و   

صنعت ج ان معاصر بر روابط و روحیه ی انسان ها از عوامل دیگر روی آوردن این غام غربات در   

مامی این عوامل نیز می تواناد از مللفاه هاای    ( ت11:: 432:آباد،)عالی عهاس « شعر معاصر است. 

 در شعر س راب سه ری باشد.  (غم غربتدوری از وطن )بوجودآورنده ی نوستالژی 

به صورت مستقیم تحقیق و تألیفی صورت نگرفتاه اسات    نوستالژی شعرس راب سه ری در مورد  

آثاری که در مورد س راب سه ری نوشته شاده  ولی در کتاب هایی در مورد کودکان ،نوجوانان و یا 

حمیاد  از« باا  تن اایی  » مثل: کتااب ،بسیار کوتاه و گذرا به بن مایه های، شعری او اشاره شده است 

در نشریه سیاههوش که در مورد س راب سه ری و بازگشت او به اصل و طهیعت نوشته شده است .

غام  »دکتر یوسف عالی عهاس آباد باا عناوان    مقاله ای با عنوان غم غربت از«گوهر گویا »ی علمی 



 

 

دکتر م دی شریفیان مقالاه ای تحات    431:در سال به چاپ رسیده است. « در شعر معاصر «غربت

همچنین در  و  عنوان بررسی فرایند نوستالژی در شعر م دی اخوان ثالث و نیمایوشیج تألیف نموده

اشعار س راب ژرداخته است.که روش تألیف  در مقاله ای به بررسی فرآیند نوستالژی در 431:سال 

 این مقاله با ژژوهش حاضر متفاوت است.

اجتماعی در شعر س راب سه ری )دوری از وطن( باا   –این ژژوهش با عنوان نوستالژی فردی       

ضمن آشنایی با نوستالژی فردی  ، ر به روش کتابخانه ای تألیف و در آنتکیه بر آثار کامل این شاع

ژرداختاه  دوری از وطن در شعر س راب ساه ری  نوستالژی بررسی روشی متفاوت به عی با اجتما –

به طاوری کاه ایان حاس دلتنگای ، مرباوط باه ناخودآگااهی فاردی و هام در ارتهااط باا              .است 

 اجتماعی باشد –ی نوستالژی فردی از  زیر مجموعه هامی تواندبنابراین . ناخودآگاهی جمعی است

گذشاته   ،با ژرداختن به نوستالژی آرمانشا ر ررسی ورار گرفته است. همچنین و از این ج ت مورد ب

 گرا بودن و آینده گرا بودن نوستالژی را به اثهات رسانده است.

 روان شناسی و ادبیات

ادبیات از دیرباز با روان شناسی ژیوند داشته اسات و ژایش از آنکاه روان شناسای جدیاد باه             

ها بهردازد، شاعران و نویسندگان این کار را انجای داده اند. شااعران و   کاوش در دنیای درون انسان

نویسندگان برای آفرینش آثار ادبی و هنری از صورت های ذهنای و تخایالت خاود کاه ریشاه در      

ناخودآگاه ذهن همه ی افراد دارند، کمک می گیرند و به خلق آثاار ادبای و هناری مای ژردازناد و      

روان شناسای عهاارت اسات از    »رای ژیوند این دو علم فاراهم مای آورناد.    بدین گونه زمینه ای را ب

مطالعه ی فرایند های روانی، کامالب بدی ی است که مای تاوان بارای مطالعاه ی ادبیاات از آن ساود       

( از آنجاا کاه بررسای و    31:: :43:)یونگ، « جست. چه روان انسان بطن تمامی علوی هنرهاست.

الت های روحی و روانی شخایتی انساان، موضاوع روان شناسای    شناخت ناخودآگاه وانگیزه ی ح

است و چون شاهکارهای ادبی محاول روان ناخودآگاهی فردی و جمعی هنرمند است تحلیل آثار 

هنری بر مهنای روان شناسی صورت می گیرد و از همین جاست که اهمیت رابطه ی روان شناسای  

بزرگ ،آثار هناری و ادبای را از نظار سااختارهای      یونگ، روان شناس.» و ادبیات ژدیدار می شود. 

 همگانی روان به سه دسته یا سه گروه تقسیم می کند:



 

 

( آثااری کاه باارزتر و    7( آثاری که بازتاب زندگی هنرمند در گروه های خاص اجتمااعی اسات.   :

ن ( آثاری کاه از عمیاق تارین و ژرف تاری    4گسترده تر شده و نیازهای گروه را انعکاس می دهند. 

آرزوها وناکامی های بشری سخن می گویاد کاه خاساتگاه آثااری از ایان گاروه  یاه هاای ژرف         

ناخودآگاهی جمعی است که نه تن ا فرد را به جامعه و افراد هم روزگار او ژیوند می دهد بلکه او را 

 (21: 423:یاوری،«)با آنان یگانه می سازد.

شاعران باید به ژرفای درون ناخودآگاه آن ا راه  برای درک ب تر، تحلیل و بررسی روان شناختی شعر

یافت وشالوده های منش، خالت و ویژگی های بنیادین روانی آن اا را در ضامیر ناخودآگااه آن اا     

 جستجو کرد.

کارل گوستاو یونگ روان را به دو بخش تقسیم می کند: بخش اول  یه های خودآگاه ذهان و        

 ن نامیده می شوند.بخش دوی  یه های ناخودآگاه ذه

همه ی کار و سازهایی که آگاهانه در آدمی به انجای می رساد، خودآگااهی او را مای ساازد.     »      

آگاهی آدمی از خویشتن، از ج ان ژیرامونش، زمینه های بنیادین خودآگاهی او را فاراهم مای آورد.   

« دارد.« مان »باه ناای   یونگ خودآگاهی را ژیوندی روانی می داناد کاه آدمای باا کاانون در خاویش       

ضمیر ظاهر و احساس ها، خاطره ها و افکار »( ژس خودآگاهی عهارت است از 11: 427:)کزازی، 

، مشخص است یا می تواند معلاوی او باشاد   و تمایالت و عواطف و هیجان ها و هر آنچه معلوی و

 (9: 422:)یونگ، « را تشکیل می دهد. خود آگاهی او

ودآگاه ذهن است. ناخودآگاه منشاء تماای رفتارهاای انساان اسات و در     بخش دیگر روان، ناخ      

واوع بخش تاریک و ن فته ی روان آدمی است که از خودآگاهی فرو می غلتد و بدین گونه کار مایه 

انسان به وجود می آید. آن چیزی ناخودآگاه است که گویی وجاود   های روانی و نیروهای ن فته در

ناخودآگااهی ساوی تاریاک آن     گاهی را سوی روشن در ن اد آدمی بدانیم،اگر ناخودآ»نداشته است.

ودآگااهی ماا را ژدیاد مای     خواهد بود. همه ی آنچه در ذهن ماست و ما خود از آن ناآگااهیم، ناخ 

 ماناد کاه آنچاه از رویاه  لغزناده       ناخودآگاهی به مغاکی تاریک و راز نااک در درون ماا مای    .آورد

( :1-17: 427:)کازازی،  .« ژرفاها می برد در آن فارو مای ریازد   اه به خودآگاهی فرو می غلتد و ر

ناخود آگااهی،   این  یه ی ضمیر،»یونگ مف وی ناخودآگاهی را بسیار گسترش می دهد و به نظر او 

 (71: 427:)یونگ، « خود به بخش فردی و جمعی تقسیم می شود.



 

 

 ناخودآگاهی فردی

ک مای ماناد کاه  یاه هاای بسایار ژرف تار و عمیاق         ناخودآگاهی شخای به ژوسته ای نااز       

« ناخودآگاهی فردی )شخای( معادل ناهشیاری فروید اسات. »ناخودآگاهی را در میان گرفته است. 

 (34: 411:)جونز، 

ناخودآگاهی فردی همان آرزوهای ناکای، خواسته های واژس زده شده و در هم کوفتاه  »درواوع      

یند بودن یا عدی نیاز به آن ا ، به ناخودآگاه فردی می راندشان تا اگر است که ذهن به دلیل ناخوش آ

روزی به آن ا نیاز داشت در دسترس باشند. محتویاات ناخودآگااهی شخاای بار اسااس تجااربی       

 (19: 427:)کزازی، « شخای فراهم می آید.

 ناخودآگاه جمعی

این ناخودآگاه از اصلی ترین ناخودآگاه جمعی بخش دیگری از ضمیر ناخودآگاه است. کشف       

یوناگ خاالف فرویاد باه خاود جوشای طهیعای        »مسائل مطرح شده در روان کاوی یونگ اسات.  

ناخودآگاهی در هر فرد و آدمی وائل است، وجود مخزن عظیمی از خااطره هاای تااریخی را بااور     

کارده و  دارد که همان حافظه یا یاد همگانی است که جوهر تاریخ سراسار بشاریت در آن رساوب    

( ناخودآگاهی جمعی شاامل تماامی خاالت هاای بشاری،      13:: :43:)الیاده، «  باوی مانده است.

غریزه ها، خواهش ها و خواسته های درونی بشر است که بر هام انهاشاته شاده و در ایان  یاه ی      

می توان بر آن بود که آنچه را که یوناگ ناخودآگااه جمعای خواناده     »عمیق ذهن ن فته شده است. 

ت، همه ی بشریت است که در هر کس فرو فشرده و گرد آمده است، آنچاه در دراز ناای زماان    اس

بر آدمی گذشته است. اگر این ناخودآگاهی شکل ژذیرد و کالهد انسانی بیابد، انسان جمعای خواهاد   

شد که بر کنار از جنسیت، جوانی و ژیری، زادن و مردن است. او انسانی ک ن به انادازه ی یاک یاا    

 (21: 427:)کزازی، « میلیون سال است که رویاهایش، رویای سده هاست.دو 

به ناخودآگاهی جمعی، ناخودآگاهی ک ن و باستانی نیز مای گویناد، باه دلیال ایان کاه دارای             

خالتی ابتدایی است به آن ناخودآگاهی ک ن می گویند و چون خاالتی عماومی وغیار شخاای     

 شود.  دارد، ناخودآگاهی جمعی نامیده می

 

 



 

 

 نوستالژی 

نوستالژی بر گرفته از دو ساازه ی یوناانی   »واژه ای فرانسوی است.  (nostaligia)نوستالژی       

(nostos)  یا(nosto)  یا(nost)  به معنای زاد بوی یا بازگشت و(algos)  ،(algia)   ویاا(log) 

 http://www. britannica  . com/ dictionary)« به معنی درد، رنج ، آرزو و حسرت است.

book) 
واژه ی نوستالژی در فرهنگ آکسفورد به معنی احساس رنج و حسرت نسهت باه آن چیازی   »      

( در فرهنگ فشرده ی سخن این اصطالح 42:: 791حییم،(« است که گذشته و از دست رفته است.

دن یا نداشتن چیزی، نوستالژی به معنی اندوه، ناراحتی از نهو»مشاهده می شود و« حسرت»با عنوان 

 (:: ج 437:)انوری، « دریغ خوردن و تأسف داشتن به کار برده شده است.

( maladie)در فرانساوی  »معنای این واژه در زباان هاای گونااگون ناای هاای دیگاری دارد.             

درد ولاب  ( Elmade.corazon)درد خانه و در اساهانیایی  ( Heimwch)بیماری وطن، درآلمانی 

 .http://www)« معادل تمامی این ا را می تاوان دلتنگای بارای گذشاته عناوان کارد.       آمده است.

Library . utoronto. com)   به طور کلی این واژه در فرهنگ ها این گونه معنی و تعریف شاده

اندوهگینی و گرفتگی روحی به علت دوری از سرزمین مادری و درد وطان. حزنای کاه باه     » است:

دیار خود ایجاد شود، سل حب الوطنی، حسرت گذشته، میال بازگشات باه     واسطه ی میل به دیدار

خانه و کاشانه واحساسی غربت. آرزوی چیزی که کسی از گذشته به یاد داشاته اسات. دلتنگای باه     

سهب دوری از وطن، خانواده، دوران کودکی، اوضااع سیاسای اجتمااعی در گذشاته و یاا دلتنگای       

، معنای این واژه در زباان فارسای ایان واژه غالهااب باه غام       حاصل از یادآوری گذشته های درخشان

)آشاوری،  « و حسارت گذشاته ترجماه کارده اناد.     ( Homesickness)غربت و احساس غربات  

 ، ذیل واژه(413:. باطنی،421:

حتی غریزی و فطری در میان نژادهای  عمومی و ، نوستالژی یک احساس طهیعی   در اصطالح     

تمامی انسان هاست. به لحاظ روانی، زمانی این احساس تقویت مای شاود    گوناگون و به طور کلی

گذشته] ای[ که عهارت است از انهوه تااویر، تجربه ها »که فرد از گذشته ی خود فاصله می گیرد. 

، دانش ها واصو ب تمای زندگی ما عهارت است از گذشته. تمای ذهن ما، زندگی، روابط و رفتاار ماا   

تعریف جاامعی   جه به مطالب بیان شده می توان با تو  (3:: 433:)مافا، « رند.ریشه در گذشته دا

نوستالژی نوعی حس دلتنگی، یادآوری خاطرات از طریق تداعی، باز تولیاد  » از نوستالژی ارایه داد:



 

 

اندیشه های دست نخورده )فطرت ازلیت، اصالت( بازنمود وبازیابی کنش هاای ناامرئی )بازگشات    

رفتن در عمق اندیشه ها و جاذبه ها )عشق( و بازگشت به حقیقت و واوعیت ن فته  به سادگی(، فرو

در خودآگاه و ناخودآگاه فردی و جمعی انسان هاست که به خاطر دور شدن مکانی و زمانی ممکن 

 «است، فراموش شده و مدفون باشند و انسان در حسرت و آرزوی بازگشت به آن است.

 

 دبیاتروان شناسی و ا نوستالژی ،

همان گونه که در مطالب ژیشین آمد نوستالژی یک اصطالح روان شناسی است و به طور کلی       

عمومی، طهیعی  و در واوع حسی رفتاری است که ریشه در ناخودآگاه فردی و جمعی انسان ها دارد

گذشته ، غریزی و فطری است که در میان همه ی انسان ها رایج است. هر گاه فرد در ذهن خود به 

رجوع کند و با مرور آن دچار نوعی حس دلتنگی و یا حتی غام انادوهی تاوبی باا لاذت شاود، در       

حقیقت دچار نوستالژی گردیده و از عوامل ایجاد آن در افراد، می تاوان باه ماواردی کاه جنهاه ی      

 روانی دارد، اشاره کرد. –روحی 

هنرمنادان، شااعران و نویساندگان     آثاار  اری ناخودآگاه است، ووتی دراز آنجا که نوستالژی رفت     

نمود ژیدا می کند نه تن ا باعث ارتهاط خود با ادبیات بلکه موجب ژیوند علم روان شناسی و ادبیات 

 می گردد.

نوستالژی را از جنهه های سرشتی، فطری  و روانی انسان می دانند که ژاس از وارد شادن باه          

آمیاز هنرمنادان، نویساندگان و شااعران مای شاود. الهتاه        حسرت آثار دنیای ادبیات موجب ترسیم 

در مای تاوان گفات      نوستالژی از همان زمانی که آدی به زمین ههوط کرده به وجود آمده اسات و  

تنگای در  حاس دل ایان  ادبیات از زمانی که انسان توانسته احساسات و عواطف خاود را بیاان کناد،    

ی های ادبی به شیوه ای از نگارش اطالق می شود نوستالژی در بررس»سخنان او وجود داشته است.

که بر ژایه ی آن شاعر یا نویسنده در سروده یا نوشته ی خویش گذشته ای را در نظر دارد ]فاردی،  

جمعی[ یا سرزمینی که یادش را در دل دارد، حسرت آمیز و درد آلود ترسیم می کند وباه ولام مای    

می تواناد گذشاته ی فاردی ، اجتمااعی و یاا حتای       ( این گذشته 491:-91: 421:)انوشه، « کشد.

گذشته های بسیار دور باشد که در ناخودآگاهی جمعای مادفون اسات. نوساتالژی از نیرومنادترین      

 در هنرمند و آفرینش اثری متناسب با آن است.ژیشینه ی ذهنی انگیزه های 



 

 

 تالژی انواع نوس

مفاهیم نوستالژیک ازنظار  » تقسیم نموده اند.نوستالژی را به انواع گوناگونی  مختلفدیدگاه ای از  

که واایده یاا هار     شکل گرفته اند« جتماعیجمعی ، ا»و « فردی»تعداد به دو زیر مجموعه ی کلیِ 

( اما با توجه به ایان ژاژوهش   491:: 431:)صفوی،« نوع والب شعری را تحت تأثیر ورار می دهند.

الهته می توان گفت این  می توان به آن افزود. اجتماعی –شاخه ی دیگری با عنوان نوستالژی فردی 

را در بر می گیرد و « آینده گرا»و « گذشته گر»، «آنی»، «مستمر»سه مجموعه انواع دیگر نوستالژیک  

این انواع با یکدیگر ارتهاطی متقابل دارند  یعنی یک اثر هم می تواند دارای نوستالژی مستمر یا آنی 

 اجتماعی باشد. –را و یا به طور کلی فردی و اجتماعی و فردی ، و یا گذشته گرا و آینده گ

 نوستالژی فردی

نوستالژی فردی بیانگر اندوه فردی و شخای نویسنده و یا شااعر اسات   »در این تقسیم بندی       

شاعر در شکل دهی این رشته از گفتارها و نوشتارها دیگران را با خود همراه نمای دارد. مثال ایان    .

اندوه لحظات و داشته های خویش گذشته غمگنانه می سراید و اگر از شخص دیگری  که شاعر در

)همان( از آنجایی که ناخودآگاه رفتاری اسات  « یاد می کند آن فرد، بی شک معشوق او خواهد بود.

 فردی، این نوع نوستالژی مربوط به ناخودآگاه فردی شاعر یا نویسنده می شود. 

 نوستالژی اجتماعی      

 شااعر  در نوستالژی اجتماعی، آنچه را کاه » این تقسیم بندی اندوه و درد بین همه مشترک است.در

یا نویسنده مطرح می کند ،غاه ها و دردهایی است که مربوط به مردی منطقه ای یا جامعه ای مای  

( یا دردی اسات همگاانی کاه در    491:: 421:)انوشه، « شود که ایشان را آزرده خاطره کرده است.

که شااعر بازگشاتی باه گذشاته هاا دارد و مرباوط باه         ی ناخودآگاهی جمعی ورار می گیرد زهحو

همگان می شود. مثل: بازگشت ک ن الگوها و یا بیان دردهای سیاسی اجتماعی جامعه و ... به طاور  

 .کلی شاعر در این نوع نوستالژی حسرت مشترکی را بیان می کند

 

 اجتماعی   –نوستالژی فردی 

اجتماعی هم بیانگر اندوه فردی  و هم بیانگر اندوه جمعی انسان اسات کاه    –خه ی فردی شا      

ریشه در ناخودآگاه فردی و جمعیِ فرد دارد. ابتدا شاعر یا نویسانده باه ناخودآگااه فاردی خاود و      



 

 

ناخودآگااه جمعای   گذشته هایی که خود داشته است، رجوع می کند و سهس از ناخودآگاه فردی به 

همه ی انسان ها  به عهارتی دیگر از ناخودآگاه فردی به ناخودآگاه جمعی که بین .می شود کشانده  

 می زند.  مشترک است، گریز

است که این گونه دردها و حسرت ها را در اشعار او به وضاوح مای    ری از شاعران معاصرسه     

ردی است و دیگر اینکاه  توان دید. شعر او در مرتهه ی نخست بیان کننده ی شورها و عاطفه های ف

مدای با واوعیت هماهنگ می شود. منظور از واوعیت، واوعیت های فردی و جمعای انساان هاسات.    

شعر س راب نه تن ا از ناخودآگاه فردی ناشی می شود بلکه بیانگر کل هستی )ناخودآگااه جمعای(   

و ژاژواک نشاانگر    است و صدای او آنقدر رساست که همه ی انسان ها را دربر می گیرد. این صدا

ناله های خاموش در وجود انسان هاست . اشعار سه ری هم بیانگر اندوه فردی و هم بیانگر انادوه  

جمعی است، به طوری که ابتدا شاعر از خودآگاه به ناخودآگاه فردی و یادآوری رویدادهایی کاه در  

اخودآگااه فاردی باه    گذشته ی دور یا نزدیک برای او روی داده است، رجوع می کند و ساهس از ن 

مانند بازگشت باه   سوی ناخودآگاه جمعی که بین همه انسان ها مشترک است، سوق داده می شود.

 دوران کودکی،  عشق ،دوری از وطن و...

 نوستالژی دوری از وطن

اولین و عمومی ترین مف ومی که با شانیدن واژه ی وطان باه ذهان خطاور مای کناد مف اوی               

است. این تعهیر اولین تعهیر ژیشینیان ما از این کلمه است. به این ترتیاب  « رشمحل ژرو»و « زادگاه»

تلقی ودما از وطن به هیچ وجه همانند تلقی ای نیست که ما بعد ازانقاالب کهیار فرانساه از آن    »که 

داریم  وطن، دهی و ش ری بوده که درآن متولد شده بودند یا همه ی عاالم اساالمی کاه نموناه ی     

اندیشه ی اوهال  هوری دیده می شود. که ب ترین تاویر کنناده ی انترناسیونالیسام و   خوب آن در 

(مف وی دیگار، معناای ملای و واومی وطان      41: :43:)شفیعی کدکنی، « ج ان وطنی اسالمی است.

نخستین جلوه ی وومیت و یاد وطن در شعر فارسی تاویری که از ایران و وطن ایرانای در  »است. 

در جای جای این حماسه ی بزرگ ایرانی، از مفااهیم گونااگون وطان     ی خورد.شاهنامه به چشم م

تاویرکه آشکارترین جلوه وطن دوستی اسات ،   این یاد شده است.« ایران، ش ر ایران و ایران ش ر»

( بسایاری از شاعرهای ساروده شاده     3)همان، « در برخورد ایران و ووی بیگانه بیشتر دیده می شود.



 

 

ژس ازاین مف وی تعهیر تازه ی وطن اسالمی را مای بینایم کاه باه     » همین نوعند ءدرباره ی وطن جز

 )همان(« واسطه ی فرهنگ اسالمی، به اندیشه های مربوط به وطن وومی رنگ تعامل بخشید.

بینشی عارفانه دارد. وطن از این نظر، ج ان روح ، عاالم ملکاوت و    وطن در نظر صوفیان و عرفا  

 و دچار حس عمیق نوستالژی گشته است. از آن جدا افتاده  است که انسان عالم ودس

بیانی برای بازآفرینی  برای بیان دوری و دلتنگی و همان گونه که ذکرشد نوستالژی اصطالحی       

و باز تولید اندیشه های دست نخورده، فرو رفتن در عمق اندیشه ها و جاذبه ها و  باز نمود کشش 

اخودآگاه جمعی و فردی انسان ها است. یکی از م مترین ماادیق ایان  های نامرئی در خودآگاه و ن

 نوستالژی، دوری وفاصله گرفتن از وطن است که با عنوان غم غربت ازآن یاد می کنند.

واژه ای است که در زبان عرب با تشدید مه م و در فارسی با تخفیف باه کاار مای    ( Gamm)غم »

غم موجب انفعا تی در احوال شاعران :ذیل واژه( 411:)معین،« وی است.رود وجمع آن غمان و غم

می گردد و همین تغییرات است که زمینه ی ال ای شاعران را فراهم می آورد و موجب بیاان بعضای   

 شعرهای آنان می گردد.

دوری از  -7دور شدن از ش ر و دیار، غریب گشتن  -:مادر  زی است.  (Gorbat)غربت »      

 )همان،ذیل واژه(« انمان، آنجا که وطن شخص نهاشد.جای دور از خ –وطن 

مف وی غم غربت درماندگی با اختالل است که به وسیله ی جادایی  »می گوید:   (Thurber)توربر 

( باا ایان حاال    432::21)شاریفیان، « مورد انتظار یا واوعی از محیط خانه و زندگی ایجاد می شاود. 

احسااس غربات حالات    »بات ارائاه شاده اسات.     تعاریف علمی و دویق تری در مورد احساس غر

هیجانی، انگیزشی است که حاکی از غمگینی، تمایل به بازگشت به خانه و درماندگی ناشی از تفکر 

درباره ی خانه است اصطالح احساس غربت واکنش هاایی را شاامل مای شاود کاه جادایی افاراد        

( م متارین دلیال احسااس غربات     431:::3)هماان، « موردعالوه و مکان ای آشنا را در بر می گیرد.

آنچه در ژیدایش احساس غربت در انسان نقش اساسای  »جدایی از محیط خانه و زندگی فرد است. 

« دارد و اغلاب روان شناساان نیااز بار ایاان باورناد هماناا جاادایی از محایط خانااه )وطان( اساات.       

 (431::11)همان،

در افرادی که از وطان خاود    ژس احساس غربت همان حس نوستالژیک دوری از وطن است.      

و  (Bellelli)در زمیناه ی نوساتالژی و م ااجرت بیلیلای     » م اجرت کرده اند، بسیار شدید اسات. 

توضای  مای دهناد کاه     « نوستالژی ، م اجرت و خاطره جمعای »در مقاله ی  (Amatulli)آماتولی 



 

 

نهاید حس نوستالژی : »چگونه نوستالژی با ژدیده ی م اجرت ارتهاط دارد. آنان متذکر می شوند که 

( :1)هماان،ص « هم کاار کارد دارد  « جمعی»را به سط  فردی تنزل دهیم بلکه این حس در حالت 

بنابراین حس نوستالژی دوری از وطن به دلیل این که هم مربوط به ناخودآگاه فردی و هم مرباوط  

 است.ای نوستالژی فردی ا  اجتماعی به ناخودآگاه جمی است، یکی از زیر مجموعه ه

به طور کلی از آنچه، ذکر گردید می توان دریافت: نوستالژی دوری از وطان در چ اار مف اوی          

جداگانه وابل بررسی است: زادگاه و محل ژرورش. وطن ملی ووومی، وطن عرفانی که همان وطان  

گذشاته   وطنی که در واوع گریز از حال و ژناه بردن به آینده و همچنین ژناه باردن باه  »ازلی است و 

امعه ی آرمانی ، وطنی ج انی (این وطن همان ج19:: 432:)عالی عهاس آباد، « های آغازین است.

،  این چ ار مف وی در شعر س راب ساه ری  که فرد در آرزوی رسیدن یا بازگشت به آن است.است 

 د ژیدا کرده است.نمو به طورگسترده

 وطن مادی )مکانی( و وطن قومی و ملی

کاه در اعمااق ناخودآگااهی    اسات  غریزی ، ژرف و راز آلود ، فطری ژدیده ای طن عشق به و      

انسان به هنگای مرگ آرزوی بزرگ بازگشت به زمین ماادر  »جمعی انسان جای دارد، به گونه ای که 

مدفون شدن در خاک وطن را دارد و ترس باه خااک ساهرده شادن در جاایی دیگار و احسااس         و

سنگ وهرهای روحی یافت مای   زمین مادری در برخی از نوشته ها وخرسندی از ژیوستن دوباره سر

شود: به اینجا که در آن زاده شده ، آرزوی بازگشت داشت و یا دراینجا زاده شده، در اینجا آرمیده ! 

« کمال احساس بومیت، چرخه ی کاملی از تولد تا مرگ را می سازد. باید به دامان ماادر بازگشات.  

 (:1:: 437:)الیاده، 

وطن س راب کاشان است. او به ندرت مستقیماب به وطن خود اشاره کرده است و بیشاتر نماود         

چشم اندازهای کویری بازگشت سه ری نقاش باه  »وطن مادی در نقاشی هایش به چشم می خورد. 

زادگاهش کاشان تعهیر می شود  نوعی بازگشت به خود به اصل خویش  به ش ری کاویری کاه تاا    

( او در واواع  13: 431:، کاوچی  مرادی « )گاه های کودکی و شن بگردد.تاب در وعده ودری در آف

 از سرزمین کودکی خود را به یاد می آورد:

من با شن های مرطوب عزیمت بازی می کردی و خواب سفرهای مانقش مای دیادی ن مان وااطی      »

  (313: 431:)سه ری، « آزادی شن ها بودی. نمن دلتنگ بودی.



 

 

خالف آن تعداد نقاشی هایش کاه   بر سه ری»این شعر از وطن کویری خود یاد می کند.او در       

از درون خاود، از منظاری کاه    « چشام انادازهای کاویری   »متأثر از نسهت های چین و ژاژن بود در 

، کوچی مرادی« )ضربی های آن نگاه می کند.جایگاهش را می شناسد به برهوت کویر و طاق ها و 

:431 :13) 

همان گونه که اشاره شد، بیشترین نوستالژی وطن مکانی س راب در نقاشی هایش نماود ژیادا         

دوره ی آخر کار سه ری یادآور غم غربتی بود که از کاویر داشات بااز نماایی شاوق      »کرده است . 

اصل که سرانجای، خود ژیوسته است. اصل او کاشان ش ر کویری جاایی کاه ناور و هاوا و غهاار و      

و میدان می داد که دوباره به فضاهای خالی خود، جاای بیشاتری اختاااص دهاد. او     حجم ها به ا

: 422:)عهاسای طالقاانی،   « کویر را از درون نقاشی می کرد. از درون خاود، از درون تااریخ کاویر.   

ش ر خود، کاشان را یادآور می شود  ش ری کاه از درون سانت   « صدای ژای آب»( س راب در 4:7

 است: و فرهنگ بیرون آمده

 (411: 431:)سه ری، « اهل کاشانم.ن روزگاری بد نیست.»

وان می کند سه ری از همین ابتدای شعر، هویت مکانی را از ج ت وطن اصلی و زادگاهش عن      

و متعلق به چه فرهنگی است. او در هماین شاعر دو باار دیگار هویات وطنای        که کجا به دنیا آمده

 خویش را گوشزد می کند: 

انم. ننسهم شاید برسد به گیاهی در هند، نبه سفالینه ای از خاک سیلک ننسهم شاید به زنی اهل کاش»

 (413)همان، ص « فاحشه در ش ر بخارا برسد.

او برای بار سوی گریزی به وطن اصلی اش می زند که از لحاظ ظاهری اهل کاشان و از لحاظ       

اریخ و یا حتی وهل از تاریخ و باه عهاارتی باه    اسطوره ای ورابت و خویشاوندی خود را به ابتدای ت

وطن وومی و ملی خود باز می گرداند. او به ناخودآگاهی جمعی خاود مراجعاه مای کناد و نساب      

به اسطوره های  خویش را در اسطوره های ماورای زمان می جوید و به آغاز خلقت بر می گردد. او

شاء خلقت انسان را از گیاه مای داناد. چاون    خلقت انسان اشاره می کند  اسطوره های آریایی که من

ایرانیان از نژاد ووی آریایی هستند، می توان گفت: س راب گریزی ژن ان به یادآوری وطان واومی و   

ملاای ایرانیااان دارد. او در واوااع بااا یااادآوری وطاان مکااانی )خودآگاهی(بااه وطاان وااومی و        

خاک یا تهه »ی سوق داده شده است. ملی)ناخودآگاهی وومی تهاری( و از آنجا به ناخودآگاهی جمع

ی سیلک از مناطق باستانی است که در حوالی جنوب کاشان ورار دارد. آثار تاریخی به دست آماده  



 

 

از آنجا ودمت شش هزار سال وهل از میالد مسی  را نشان می دهد. الهته بر اساس مادارک تااریخی   

د بار وطع شده است. از آثار مکشوف در زندگی آریایی ها در این منطقه استمرار نداشته است و چن

تهه ی سیلک به دست می آید که نقش روی سفال ها و بعضی دیگار از ظاروف، تااویر خادایان     

است و همین طور نیلوفر هشت ژر که در وسمت خاالی زماین نقاش شاده اسات       دوران و اورمزد

ی از خاک سیلک در می بنابراین دو شاخه ریهاسی به صورت نیلوفر هشت ژر در تاویری سفالینه ا

   ( 411::173)متحدین،« آید.

یعنی  ما ابتادا از خااک   « شاید به خاک سیلک»و از آنجا « نسهم شاید به گیاهی در هند برسد.»      

بر آمدیم و سهس بعد از دوره ای به سوی خاک و زمین که وطن واوعی ماست ،بر می گردیم ، ایان  

» ی نیست. شاعر وارد ناخودآگاهی جمعای و واومی مای شاود.    است که از گیاه تا سفالینه شدن راه

ناخودآگاهی وومی منهعث از تجربه های ملموس بشر در بستر تحول تاریخی اش و اساطوره هاای   

 (او از وطن اصیل وومی خودیاد می کند:47: 424:ماورای زمان است. )تهریزی، 

ها خاک شدند. ن و خاک ها از میان  کنار مشتی خاک ن دردور دست خودی، تن ا نشسته ای. ن نوسان»

 (33:: 431:)سه ری، « انگشتانم لغزید و فرو ریخت.

شاعر از ج ان آگاهی دور می شود و به سوی ژن ان ترین بخش ذات خود « شاسوسا»در شعر       

شاسوسا سمهل فرهنگ و تمدن ایرانی است که در دور دست تاریخ و تمدن ما جاای  »راه می افتد. 

( او 434::793)ظرابی اا، « عه خاکی است کاه نمایاانگر وادمت دیریناه و باساتانی ماسات.      دارد. وط

می تواند همان خاک شاسوسا « خاک»درحقیقت به گذشته ی ژر افتخار تمدن خویش باز می گردد. 

 باشد. که خالصه ای از عظمت و فرهنگ و تمدن دیرینه ی شاعر است:

تو هستی؟ ن دیر کردی؟ ن از   یای  « شاسوسا»شدی.ن  من سایه ،نشددستی روی ژیشانی ای کشیده »

کودکی، تا خیرگی آفتاب، ن انتظار تو را داشاتم.ندر شاب ساهز شاهکه هاا صادایت زدی، در ساحر        

رودخانه ها، در آفتاب مرمرها. ندر این عطش تاریکی صدایت می زنمنشاسوسا! این دشات آفتاابی   

: 431:)ساه ری،  « ر جا ژاای خاودی خااموش شاوی.    را شب کن نتا من، راه گمشده را ژیدا کنم و د

:91) 

باه   ،او از فرهنگ و تمدن امروزی خسته است و برای این که از شر دنیای امروزی رهاا شاود        

گذشته رجوع می کند تا شاید بتواند هویت گمشده ی خاویش را در تمادن و فرهناگ گذشاته ی     

واوعیت هاای اماروز در خودآگااهی در حاال     خویش بیابد. او بین دنیای گذشته در ناخودآگاهی و 



 

 

ناامید و نسهت به آینده بدبین است و هماین عوامال ، باعاث بوجاود      ،تکاژو است. س راب از حال

 آمدن چنین حس نوستالژی در وجود او شده است.

نماد ناخودآگاهی است. شاعر هر چاه در  « تاریکی»نماد خودآگاهی هستند و « آفتاب»، «سحر»      

ی تمدن و فرهنگ ووی گذشته ی خویش را جستجو می کند، آن را نمی یابد، بناابراین در  خودآگاه

خالصه « شاسوسا»تاریکی و  در ناخودآگاهی به دنهال آن است تا وطن گمشده ی خویش را که در 

 شده است، بیابد.

که شاعر در حکم یک مکان می تواند نمادی از ک ن الگوی مادر باشد و ژناهگاهی « شاسوسا»      

طهق نظر یونگ مظااهر ماادر مثاالی در چیزهاایی     »برای رهایی از دنیای صنعت ، به او ژناه می برد. 

تجلی ژیدا می کنند که بیان کننده ی ن ایت آرزوی ما برای نجات و رستگاری است و چیزهایی کاه  

( ژاس در  71: 413:)یوناگ،  ...« د ش ر، کشاور و  ناحساس احترای و فداکاری را بر می انگیزند، مان

شاعر از وطن مکانی به سوی وطن وومی و ملی گریزی می زند و در واوع بین ایان  « شاسوسا»شعر 

دو وطن تلفیقی به وجود می آورد. او حتی برای بازگشات باه تمادن ک ان و وطان واومی و ملای        

 خویش به سفرهای ذهنی می رود تا از این طریق بتواند به تمدن ک ن خویش باز گردد.

سفر به دنیای درون در روان شناسی یونگ از دیدار با  یه های فردی آغاز می شاود و رفتاه   »      

رفته به  یه های ژرف تر روان می رسدکه به گفته ی یونگ فرد را به هم روزگارانش و کسانی کاه  

 (9-43:: صص 423:)یاوری، « بسیار ژیش از او زیسته اند، ژیوند می دهد.

 شاعر از باغی در شمال، سفرهای ذهنی خود را آغاز می کند:«مسافر»در شعر      

)ساه ری،  « نبه هاوش آمادی  « بابل»ندر آن سفر که لب رودخانه « مزامیر»بار دیگر در زیر آسمان  و»

:431 :437) 

از ش رهای باستانی است. شاعر سفری ذهنی به بین الن رین در کناار رودخاناه ی بابال    « بابل»      

 ک ن است، دارد:که نماد تمدن 

ناشاره می کردند.نو مان  « ارمیای نهی»در مسیر سفر راههان ژاک مسیحینبه سمت ژرده ی خاموش »

مای خوانادی. نو چناد زارع لهناانی نکاه زیار سادر ک نساالی ننشساته          « کتااب جامعاه  ن»بلند بلند 

ر عراوای نباه   بودندنمرکهات درختان خویش را در ذهن نشماره  می کردند.نکنار راه سفر کودکان کو

نگاه می کردند. نو در مسیر سفر روزنامه های ج ان را نمرور مای کاردی.نو از   « لوح حمورابی»خط 

 )همان(« تالطم صنعت، تمای سط  سفرنگرفته بود و سیاهنو بوی روغن می داد.



 

 

س راب در سفرهای ذهنی خویش به کشور لهنان می رسد، جایی که تمادن هاای ک ان در آن          

رد و چند کشاورز لهنانی را می بیند که به تمدن وادیم خاویش بای توج ناد و هماین بای       ریشه دا

 توج ی به وطن وومی و ملی که، سرشار از تمدن ک ن است در شاعر ایجاد نوستالژی می کند. 

همان گونه که بیان شد  یکی از ریشه های نوساتالژی دوری از وطان واومی و ملای، بوجاود            

ژی است. شاعر در ناخودآگاهی ذهن خود عار جدید را نیز مرور می کند کاه  آمدن صنعت تکنولو

ژر از دگرگونی های تحول و صنعت و تکنیک و علوی تجربی است و دیگر از تمدن ها و اساطوره  

 های ک ن خهری نیست. بنابراین دچار حس گنگ و مه می می شود و می گوید:

کردنو من مسافری، ای بادهای همواره! نمرا به وساعت   عهور باید کرد.نصدای باد می آید، عهور باید»

 (411)همان، ص « تشکیل برگ ها بهرید.

در این منظومه سه ری از بُعد آگاهی )واوعی( سفر می کند و به رمز آن )ناخودآگااهی( دسات         

شیرازه ی سفر س راب در منظومه ی مسافر چیزی نیست جز طلب و درخواست درونای.  »می یابد. 

)عهاسای  « از مکان و زمان شروع می شود و تا باطن و بی زمانی ادامه دارد، تا ازلیت زمان. سفر این

 (:2: 422:طالقانی، 

من ا مسافر وایق ا هزارها سال استنسرود زنده ی دریا نوردهای ک ن را نبه گوش روزناه هاای     »

 (442: 431:)سه ری  « خوانم نو ژیش می رانم.می فاول 

سفری روحانی است که او را برآن داشته تا در جستجوی وطن ازلی عازی سافر   ر این سفر شاع     

 شود.

 وطن ازلی )وطن مألوف(

یکی از موتیف های  ادبیات فارسی، مسأله ی غم غربت انسان و غم غربت ازلی است. مساأله        

یهان بشار را گرفتاه و او را   ی غربت و جدایی انسان از وطن ازلی و وطن مألوف غمی است که گر

اسات   « نوستالژی دوری از وطان ازلای   »به ناله و شکایت وا داشته است. یکی از مهانی نوستالژی 

غمی که از همان زمان ههوط در درون انسان به وجود آمد . در این حالت شاعر احساس می کند از 

 . اصل خود دور شده است و مانند یک تهعیدی در دنیا زندگی می کند

ره به درون می برد حکایت این مر   نآنچه نیاید به دل خیال فریب استندارد با ش رهای گمشده »

 (434::19:)سه ری،« ژیوند نمر  معما در این دیار غریب است.



 

 

« مر  معماا »داستان این مر  یک حکایت درونی است و ریشه در ضمیر ناخودآگاه شاعر دارد.       

یای بیرون مأیوس است وهیچ روزناه ی رهاایی نمای یاباد، باه درون      خود شاعر است. چون از دن

ناخودآگاهی خود ژناه می برد. او متعلق به این ش ر و دیار نیست. این اندیشه ای است که تا ژایاان  

همراه س راب است. او در این ش ر )دنیا( غریب است در نتیجه تالش می کناد، باه   « هشت کتاب»

چون انسانی که از وطن ازلی خود دور افتاده برای رسیدن باه ماأوای   ش ر حقیقی خود برسد. او هم

 خود دلتنگی می کند و در سراسر زندگی اش سرشار از این ترنم محزون است:

روی علف ها چکیده ای.نمن شهنم خواب آلوده یک ستاره ای نکه روی علف های تاریاک چکیاده   »

 (33:)همان، ص « شنوی نجایم اینجا نهود.ای.نجایم اینجا نهود. ننجوای نمناک علف ها را می 

س راب به خاطر اینکاه از جایگااه ازلای خاود      .به معنای سقوط و ههوط است« ه شدنچیکد»      

کرده کاه: جاای او ایان     روی علف ها )دنیای مادی( ههوط کرده است، بسیار غمگین است و تأکید

 وطن ازلی خویش  جدا نشده بود: م علوی،دنیا نهوده است و کاش به این دنیا ههوط نکرده و از عال

کاش اینجا نچیکده بودی!نهنگامی که نسیم ژیکر او در تیرگی شب گم شد نفانوس از کناار سااحل   »

 )همان(« به راه افتاد.نکاش اینجا ا در بستر ژر علف تاریکی ا نچکیده بودی.

 ی بیابان ها جستجو می کند:دنیا در نظر سه ری وطن حقیقی نیست. او دیار خود را در آن سو      

 (14:)همان، ص« دیار من آن سوی بیابان هاست. نیادگارش در آغاز سفر همراهم بود.»

فضاای  »شاعر مقاد اصلی خود را ماورای زندگی مادی و دیار خود راعالم ملکوت می داناد.        

: :42:)حقووی، « آن سو یک آستانه است. حد فاصل بین دنیا و سرزمین مثالی، عالم ملکوت است،

( او آن ودر از این حد فاصل دلتنگ است که در نیایش هایش از خدا می خواهاد، او را باه آن   :73

 عالم و به اصل خویش برساند:

 (741، 431:)سه ری، « مرا بدان سو بر، به صخره ی برتر من رسان، که جدا مانده ای.»

ی است که شاعر آرزوی بازگشت به آن را همان عالم الست و همان وطن ازل« صخره ی برتر»      

تأکید می کند که: اینجا ش ر من نیسات، شا ر تاو،    « شرق اندوه»از دفتر « تا»س راب در شعر  دارد.

 وطن من جایی دیگر است:

ش ر تو نی، ش ر تو نی، نمی شنوی زنگ زمان: وطره چکید. از ژی تو سایه دوید.نش ر تو در کوی »

 ( 733)همان، ص  «فراترها، دره ی دیگرها.



 

 

ویژگی دنیای مادی است. و در واوع ج ان مادی محاور در زمان است اما وطان  « زنگ زمان»      

 ازلی خارج از محدوده ی زمان هاست و دنیایی فراتر از زمان است:

ش ر تو نی، نش ر تو نی، نخسته چرا بال عقابنو زمین تشنه ی خوابنو چارا روئیادن، روئیادن،    »

 (739)همان، ص « یدن؟  نش ر تو رنگش دیگر، خاکش، سنگش دیگر.رمزی را بوئ

توصیفاتی که شاعر ارائه می دهد این ج انی هستند اماا آن ج اان چناین خاوصایاتی نادارد.           

س راب تا ژایان همین شعر از ش ر ازلی خود یاد می کند و می گوید: ش ر حقیقی تو ژن ان است و 

 :به راحتی نمی توان آن را دید 

 )همان(« ش ر تو نی، این و نه آن نش ر تو گم تا نشود، ژیدا نشود.»

« صادای ژاای آب  »شاعر در  ش ر تو تا در طول تاریخ گم نشود، ژیدا نمی شود و جواب این را     

 داده است:

اهل کاشانم، اما نش ر من کاشان نیست، نش ر من گمشده است.نمن با تاب، من با تبنخانه ای در »

 (4:9)همان، ص « شب ساخته ای. یگرد طرف

او می گوید: درست است که من اهل کاشانم و همه ی ووی من درکاشاان اوامات دارناد، اماا            

به آن تعلق داری. این تعلق، « من»ش ر من ش ری است که  این جا ش ر حقیقی من کاشان نیست. در

نیست. بلکه این تعلق یاک تعلاق   عشیره ای هم  تعلق نژادی و جغرافیایی نیست. وابستگی وومی و

روحی، معنوی است. یک وابستگی فراتر از زمان و مکان است. این ش ر باید همان ش ر ازلی باشد 

و یا شاید هم همان مدینه ی فاضله است. س راب در واوع وطن مکانی)ناخودآگاهی فاردی( وطان   

در ایان منظوماه باا غمای      ازلی و وطن آرمانی)ناخودآگاهی جمعی( را با هام تلفیاق داده اسات و   

 نوستالژیک به  یادآوری این سه وطن ژرداخته است.

او ش ر حقیقی خود را در میان دنیای متجدد و مدرن امروزین ، در میان چرخ هاای صانعت ،         

تکنولوژی ، سیمان و آهن گم شاده، مای بیناد، بناابراین باه سااختن وطنای آرماانی و ج اانی در          

 ژردازد.ناخودآگاه ذهن خود می 

 نوستالژی آرمان شهر )وطن آرمانی/ اتوپیا(

اندیشه ی آرمان ش ری، ژیشینه ای به ودمت تمدن بشری دارد. از هنگامی که جامعه ی انسانی       

ژدید آمده، انسان در جسجوی آرمان ش ر بوده است و گااه آن را باه صاورت ب شات ایان ج اان       



 

 

ت توصایف مای کناد:    گذشاته هاای دور و در طهیعا   تاور کرده است. گاهی این آرمان ش ر را در 

ی آوردن به عار زرین، روزگاری را به یادآورده که زندگیش با طهیعات در آمیختاه   زمانی نیز بارو»

 (9:: :43:)اصیل، « بود و در آسایش و آرامش فراوانی به سر می برد.

رین اندیشمند یوناان باود   نخستین متفکری که اندیشه ی آرمانی را مطرح نمود، افالطون بزرگت      

نیز « اتوژیا»به توصیف جامعه آرمانی ژرداخته است. جامعه آرمانی با عنوان « جم وری»که در کتاب 

اتوژیا از ریشه ی »آن را ساخته است. « توماس مور»خوانده می شود. اتوژیا واژه ای است یونانی که 

OU - TOPOS  کاه کنایاه ای   « ناکجا آباد»روردی به معنای هیچستان یا به زبان ش اب الدین س

تعهیری « ناکجا آباد»( و تعهیر 1:: :41:)مور، «  )خوابستان( در آن است. eu – toposطنز آمیز از 

 برای واژه ی اتوژیا آورده است.« آواز ژر جهرئیل»است که ش اب الدین س روردی در کتاب 

توماس مور ج انگیر شد و در وارون  « ش ر آرمان»الهته می توان گفت نای اتوژیا از طریق کتاب      

 بعد سر سلسله ی آثار بسیاری از شاعران و نویسندگان گردید. 

یکی از مقوله های مف وی نوستالژی همین اندیشه ی آرماان گرایاناه اسات. باه عهاارتی دیگار            

وارد نوستالژی همیشه معطوف به گذشته نیست اگر فرد از وضع موجود ناراضی باشد در غالاب ما  

به گذشته می گریزد، اما گاه برای گریز از حال به آینده ژناه می برد که آن را آرمان گرایی می نامناد  

. 

در واوع ریشه در نوساتالژی   ،اشعاری که به نوعی انتقاد از وضعیت جامعه ی زمان شاعر باشد      

حاصل مقایسه ی وضع حتی فردی او دارد. انتقاد از شرایط موجود،  و خاطرات گذشته ی جمعی و

موجود جامعه با گذشته است و این باعث می شود شاعر به جامعه ی آرمانی خود که در واوع ژنااه  

سهس آن را در شاعر خاود ترسایم     ،دن به گذشته ی دور است، روی آوردبردن به آینده و یا ژناه بر

 خویش باشد.دریغا گوی وضعیت کنونی جامعه ی  کند و در حسرت چنین جامعه ای بماند و

احساس آرمان گرایی گاه باعث می شود که فرد ژس از ورود به حال و هاوای گذشاته متوجاه         

آینده شود. در حقیقت او در زمان حال در فضاایی کاه گذشاته ی او را دگرگاون کارده اسات ،باه        

ی شدن آفریدن آینده ای آرمانی دست می زند. گاه نیز فرد آرزوی بازگشت به روزگار آغازین و یک

با طهیعت را دارد و می خواهد به آن جامعه ی گذشته و آغازین بااز گاردد و در ذهان خاود از آن     

جامعه ای آرمانی می سازد که آرزوی بازگشت به آن را دارد. ژاس آرماان شا ر مای تواناد باه دو       

 صورت گذشته گرا و آینده گرا باشد.



 

 

 آرمان شهر گذشته گرا: بازگشت به طبیعت و عصر آغازین به عنوان 

س راب سه ری نقاش و شاعر ایرانی در عاار ناوین تکنولاوژی آرزوی بازگشات باه عاار             

آغازین و دوران طالیی انسان را دارد و از آن دوران جامعه ای آرمانی می سازد و آرزوی بازگشات  

ود را باه  به چنین جامعه ای را در سر می ژروراند. سه ری می خواهد از دنیای کنونی دل بکند و خ

ج انی دیگر بیندازد. ج انی که در گذشاته هاای بسایار دور و در ژرفاای ناخودآگااهی جمعای او       

 است:

من در این تاریکی نامتداد تر بازوهایم را نزیر بارانی مای بیانم کاه دعاهاای نخساتین بشار را تار        »

اسااطیر تماشاا   کرد.نمن در این تاریکی در گشودی به چمن های ودیم.نبه طالیی هاا کاه باه دیاوار     

« کردیم.نمن در این تاریکی نریشه ها را دیدی نو برای بساته ی ناورس مارگ، آب را معنای کاردی.     

 (497: 431:)سه ری، 

نماد ناخودآگاهی است. س راب در سفر به دنیای آرمانی گذشاته باه دنیاای تاریاک     « تاریکی»      

« چمان هاای وادیم   »ی آغاز می کند. ناخودآگاهی باز می گردد و سفر رویایی خود را به عار طالی

در طول تاریخ »انسان های با ایمان و با اخالص ودیم هستند که سرشار از تواضع و فروتنی بودند. 

بشر، دوره ی اولیه ای وجود داشته است که انسان به صورت دساته جمعای و در شاکل وهایال در     

ارش صاید در دریاا و کناار    مسیر نظای هستی و بر سر سفره ی طهیعت زندگی می کارده اسات. کا   

رودخانه ها یا شکار در جنگل ا و صحراها بوده است در این دوره ابزار کاار یاا نهاود و یاا در حاد      

( ژس این دوران اولیه،  دورانی باود  کاه در باین آدی هاا     :41:: 434:)ظرابی ا، « بسیار ابتدایی بود.

ساطیری داشت. آن اا وهال از اینکاه    هیچ گونه خاومتی نهود. در دوران طالیی حتی مرگ جنهه ی ا

بمیرند، در عالم روحانی و ملکوتی ورار گرفته بودند و مرگ برای آن ا مف ومی تازه و ناورس باود.   

شاعر با مراجعه به ناخودآگاهی جمعی ویژگی های جامعه ی آرماانی خاود را در دوران طالیای و    

 است.دورانی که در حسرت رسیدن به آن  دوران آغازین می یابد  

سه ری نه تن ا به دوران طالیی و زندگی آغازین نظر دارد بلکاه بازگشات باه طهیعات را نیاز            

جدید در اندیشه ی وانون طهیعت است  نتجویز می کند او در عار نوین تکنولوژی صنعت و تمد

، مای  و ب شت خیالی خود را در طهیعت و گذشته ی طالیی انسان را که همواره با طهیعت یگانه بود

ژاک او ژیوسته با لحظه های سهز طهیعت همادی و یگاناه اسات. سا راب مای       جوید. روح آرای  و



 

 

نتیجاه   کوشد با بازگشت به دامان طهیعت و با بازگشت به عار آغازین به آرامشی روحی برسد. در

 برای ساخته و ژرداخته کردن  ج ان آرمانی، در ذهن خود از طهیعت کمک می گیرد:

و صنوبر را با هم دشمن. نمن ندیدی بیدی، سایه اش را بفروشد به زمین نرایگاان مای   من ندیدی د»

)ساه ری،  « بخشد نارون شاخه ی خود را به کال . نهر کجا بی برگی هست شور مان مای شاکفد.   

:431 ::47:) 

سه ری برای رسیدن به گذشته های طالیی به آغاز زمین نزدیک می شاود و سارزمین آرماانی          

 ا در ال ای گیری از طهیعت ژایه ریزی می کند:خود ر

من به آغاز زمین نزدیکم. ننهض گل ا را می گیری. نآشنا هستم با سرنوشات تار آب، عاادت ساهز     »

 (771)همان، ص « درخت.

سه ری به فطرت اصیل ژدیده های طهیعت رجعت می کناد و آرزو دارد همچاون بشار اولیاه           

او از آن دوران طالیی با حسرتی نوساتالژیک گوناه    ی داشته باشد.ادراکی درست از طهیعت و زندگ

 یاد می کند:

با  ما در طرف سایه ی دانایی بود.نبا  ما جاای گاره خاوردن احسااس و گیاه،نباا  ماا نقطاه ی        »

برخورد نگاه و وفس و آینه بود.نبا  ما شاید ووسی از دایره ی سهز سعادت بود.نمیوه ی کال خدا را 

)هماان، ص  « ویدی در خواب.نآب بی فلسفه می خوردی.نتوت بی داناش مای چیادی.   آن روز می ج

419) 

شاعر از دورانی صحهت می کند که با طهیعت هماهنگ بود. همه چیاز سااده و جامعاه دچاار           

 دانش و تکنولوژی نشده بود او در حسرت رسیدن به روزگاری است که:

ی یک مرتع نبا فلسفه های  جوردی خوش باود.ندر  دانش لب آب زندگی می کرد،نانسان در تنهل» 

سمت ژرنده فکر می کرد.نبا نهض درخات، ناهض او مای زد.نمغلاوب شارایط شاقایق بود.نمف اوی        

درشت شط ندر وعر او تالطم داشت ،نانسان در متن عناصر می خوابید. ننزدیک طلوع تارس بیادار   

 (3:7)همان، ص « نمی شد.

طهیعت گرایای  »طالیی انسان از آرمان های س راب سه ری است.  بازگشت به طهیعت و عار      

دل زدگای از زنادگی صانعتی .    -7بینش شا ودی  -:ز ل و شفاف سه ری محاول دو چیز است: 

توجه به طهیعت و دوران آغازین ج ان  یعنی بازگشت به زندگی حقیقی و حقیقت زندگی و توجاه  

 (12: 422:)ال امی  « به فطرت ژاک انسانی.



 

 

 و از فرهنگ وتمدنی می نالد که این آرامش ها را از بین می برد:ا

اما گاهینآواز غریب رشد ندر مفال ترد لذّت، می ژیچید. نزانوی عروج خاکی می شد.نآن ووات  »

 (3:7: 431:)سه ری، « نانگشت تکاملندر هندسه دویقن اندوهنتن ا می ماند.

ندیش ، دانش و صنعت جدید، سادگی و معنویات  استفاده از معرفت های تجربی ، عقل دور ا      

ابتدایی انسان را از بین می برد و انسان در این عار صنعت تن اا مای ماناد و ایان تن اایی رناج و       

حرمان را با خود به ارمغان می آورد. برای همین است که انساان معاصار )انساان ژاس از تااریخ و      

ک( برخوردار است و این غم همان محازون  تمدن و فرهنگ( از غمی ژن ان و گنگ)حس نوستالژی

 فاصله هاست که تا ابد در درون انسان است.

ژیش از این یعنی  نروزگاری که انسان از اووای یاک شااخه بود.نروزگااری کاه در ساایه ی بارگ       »

ادراک نروی ژلک درشت بشارت نخواب شیرینی از هوش می رفت.ناز تماشای سوی ستاره نخون 

 (3:2)همان، ص « راق می شد.انسان ژر از شمش اش

س راب از دورانی آرمانی که اکنون گذشته اسات، یااد مای کناد. در ایان دوران آرماانی هایچ              

او در این جا باه توصایف جامعاه ی    « اووای یک شاخه بودند.»اختالفی میان انسان ها نهود. همه از 

 آرمانی گذشته ژرداخته است

نخواب می بینم.نمن هنوزنتشانه آب هاای مشهکنهساتم.    من هنوز نموههت های شب مج ول را »

ندگمه های لهاسم نرنگ اوراد اعاار جادوست.ندر علف زار ژیش از شیوع تکلام نآخارین جشان    

)هماان،  « جسمانی ما بها بود.نمن در این جشن موسیقی اختران را ناز درون سفالینه ها مای شانیدی.  

 (3:9ص 

عت دست نخورده بود. هنگامی که انسان شروع به نطاق و  زمانی است که طهی« ژیش از شیوع تکلم»

تکلم کرد، فرهنگ و تمدن شکل گرفت و با رواج فرهنگ و تمادن انادوه و رناج نوساتالژیکی باه      

 سرا  او آمد. 

شاعر به عنوان من نوعی انسان یا به عنوان من ضمیر ناخودآگاه ،موسیقی اختران را می شانیده        

ه های گلی و سفالینه های باستانی یعنی  در عار ابتدایی بشار و از دوران  است منت ی از درون کوز

 می تواند نمادی از ناخودآگاهی جمعی انسان ها نیز باشد.« سفالینه»ناخودآگاهی. 

انسان ابتدایی در دوران ناخودآگاهی به سر می برد، بنابراین جای خود را به انسان متکلم می سهارد 

می شود و چون به مرحله ی تکلم ، عقل و دانش می رسد، خودآگاه شاده  و کم کم از طهیعت دور 



 

 

و همین خودآگاهی او را به تغییر وا می دارد.  س راب از این خودآگاهی انساان هاا کاه آن اا را از     

از ایان   ذات اولیه خویش دور کرده است، احساس غم و اندوه می کناد. بناابراین او بارای رهاایی    

 ف دیگر شب، در ناخودآگاهی خود می سازد:طردلتنگی ها خانه ای در 

من با تابنمن با تبنخانه ای در طرف دیگر شب ساخته اینمن در این خاناه باه گمناامی نمنااک     »

 (471)همان، ص « علف نزدیکم.نمن صدای نفس باغچه را می شنوی.

عات مای   غرق در طهیعت می شود و دنیای آرمانی خود را در گذشاته هاای دور، در طهی  شاعر      

ژس در این جا باید دید که ارتهاط گذشته وآینده چگونه موجاب   سازد تا به آرامش جاویدان برسد.

نوستالژی و دلتنگی می شود. مطالعات نشان می دهد که بسیاری از مردمان بار ایان باورناد کاه در     

مای   سال های گذشته وضعی ب تر از حال داشتند و گاه نیز دعوتی حسرت بار نساهت باه گذشاته    

بینیم به وضعی که اجتماع و ارزش ا جایگاه خوبی داشتند ژس گذشته بر زمان حال غالب می شاود  

و دلتنگی را به وجود می آورد  دل تنگی که شاعر آرزوی بازگشت به آن گذشته را دارد. در نتیجاه  

ذشاته بساتر   با زنده کردن یاد گذشته می توان زمینه ای را برای نوستالژی در آیناده فاراهم آورد. گ  

دلتنگی های حال و حال زمینه ساز حسرت های آینده است. )ما در حسرت آینده ای آرمانی به سر 

 بریم.(

س راب سه ری از گذشته های دور و دوران طالیی انسان یاد مای کناد و آن دوران را جامعاه          

نی در ذهان او نقاش   ای آرمانی برای خود می داند، سهس با یادآوری آن دوران که چون وطنی آرما

 می بندد در حسرت رسیدن به آینده ای مطلوب برای رهایی از وضعیت حال است.

 آینده گرا: نوستالژی جامعه ی مطلوب آرمانی  

از دیرباز با هنرمندان و اندیشمندان هماراه باوده   « مدینه ی فاضله»اندیشه ی بنای آرمانش ر یا       

کننده ی سیمای انسان و آینده ی او می باشاد. یعنای تماای     نیچه می گوید: شعر باید ترسیم»است. 

نیروهای مکتوی شاعرانه که هم اکنون در انسانیت جدید موجود است و در شرایط فعلی زندگانی ما 

به کار نیفتاده، بدون هیچ گونه کاهش بایستی ووف هدف معینی شود. نه به طرح اکنون بهردازد و نه 

دیروز باشد، بلکه از آینده ی انسان نیاز ساخن بگویاد. شااعران بایاد      تن ا خالصه و زنده کننده ی 

همچون گذشته که به ترسیم و تجسم تاویر می ژرداختند به تجسم تاویر انسان و جامعه ی آینده 



 

 

ی او نیز بهردازند. تاویر انسان به طور مجرد هیچ کاری نمی کند و از این رو شاعر بایاد انساان را   

 (24: 431:، کوچی مرادی « )تماعی نشان بدهد.روابط گوناگون اجدر آیینه ی جامعه و 

داشتن یک ش ر آرمانی که در آن تمای آرزوهای انسان برآورده شود و هیچ گونه بدی و فسااد        

در آن راه نیابد از آرزوهای دیرین انسان است و شاید ودمت آن به اندازه ی طول عمر بشار باشاد.   

سه ری از فشار نامالیماات محایط   »ی و ملل، رسیدن به چنین ش ری است.  آرزوی دیرینه تمای اووا

سخت آزرده است هر چه بیشتر می اندیشد، بیشتر رنج می برد جامعه مارفی آلوده بر فساد لپ ها 

 (73:: 422:)عهاسی طالقانی، « گل انداخته و ولب او را می فشارد.

عر س راب که در حسرت رسیدن باه آن اسات،   یکی از ریشه های نوستالژی ش ر آرمانی در ش     

 عار و تمدن جدید و مسائل سیاسی و اجتماعی است:

در این کوچه هایی که تاریک هستند، نمن از حاصل ضرب تردیاد و کهریات مای ترسام، نمان از      »

سط  سیمانی ورن می ترسم. نبیا تا نترسم من از ش رهایی کاه خااک سیاهشاان چراگااه جرثقیال      

 (491: 431: )سه ری،« است.

ئل در این شعر شاعر نگاهی به مسائل و موضوعات اجتماعی دارد. او  با دردها ، رنج ها ، مسا      

و از کوچه های ش رهای آلوده به صانعت اماروزی، مای    می کند  اسیاسی و اجتماعی سر و کار ژید

راین او امید باه آیناده   بناب ترسد، تمدن و فرهنگ معاصر روح او را آزرده و تحمل را از او می گیرد.

 ای نیک دارد و در  یه های عمیق ذهن خود ژایه های ج ان آرمانی را ژی ریزی می کند.

می تاازی، همازاد عاایان! نباه شاکار ساتاره هاا رهسهاریندساتانت از درخشاش تیار و کماان            »

 سرشار.ناینجا که من هستم نآسمان خوشه ک کشان می آویزد.نکاو چشامی آرزومناد؟ نباا تارس و     

شیفتگی، در برکه فیروز گون، گل ای سهید می کنی نو هر آن به مار سیاهی می نگری، گلچاین بای   

 (713)همان، ص« تاب!نو اینجا افسانه نمی گویمننیش مار، نوشابه گل ارمغان آورد.

س راب با همزاد درونی خویش به گفتگو می ژردازد و در واوع جامعه ی امروزی را با جامعاه        

ی خویش مقایسه می کند. او جامعه ی غرب را جامعه ی عار تمدن و جامعه ی شارق را  ی آرمان

 همان دنیای آرمانی می داند. دنیای ساخته شده ی ذهن او با دنیای واوعی بسیار متفاوت است: 

در باغستان من، شاخه بارور خم می شودنبی نیازی دست ها ژاسخ می دهد.ندر بیشاه ی تاو آهاو    »

صدایی می رمد.ندر جنگل من، از درندگی نای و نشاان نیسات.ندر ساایه ا آفتااب       سر می کشد، به



 

 

می شنوی.نمن شکفتن ها را می شنوی.نو جویهار از آن سوی زمان می « واه ی خیر و شر»دیارت ، 

 (713)همان، ص « گذرد.

 نماد ناخودآگاهی اسات و ایان باغساتان جامعاه ی آرماانی سا راب اسات کاه در        « باغستان»      

نیز نماد ناخودآگاهی است. شااعر باه ناخودآگااهی ذهان خاود      « جنگل»ناخودآگاهی او ورار دارد.

در آنجا ش ری آرمانی می ساازد کاه در آن نشاانی از ناا امنای و وحشای گاری         مراجعه می کند و

آن ( »711: 434: )یوناگ، « هی جمعی اسات. بی زمانی خالتی ذاتی در تجربه ی ناخودآگا»نیست.

نشانگر این است که: س راب از چ ارچوب زمان گذشته و در ش ر آرماانی خاویش و   « سوی زمان

جامعاه ی کناونی و معاصار     کاه  در ناخودآگاهی جمعی خود به بی زمانی رسایده اسات در حاالی   

 محدود به زمان است. دنیای سه ری با دنیای دیگران متفاوت اسات. او باه دنهاال زنادگی مانظم و     

ایان عناصار   ست. ژس ژایه هاای جامعاه ی آرماانی او در ایان شاعر از      عاری از هر گونه نقاانی ا

آرامش، آگاهی ، بیداری تشکیل شده است: عدی جنگ و رسیدن به معنویت، متفاوت بودن دیدها و 

ساه ری از زنادگی    امنیت و آرامش، اخالق و رفتار خوب، محادود نهاودن در زماان.    ،و بخشندگی

صنعتی و شا ری بیاان مای     دلتنگی خود را از جامعه« آب»ر شعش ری دل آزرده است. بنابراین در 

کند. و مدینه ی فاضله ای را ارائه می دهد که ژایه و عناصار م ام آن عهارتناد از: عشاق ، زیهاایی،      

 ایمان، صداوت، عدل، امنیت، صفا و ژاکی:

ی ژر مای  آب را گل نکنیمندر فرودست انگار، کفتری می خورد آب.نیا که در بیشه ی دور، سیره ا»

 (417: 431:)سه ری، « شوینیا در آبادی کوزه ای ژر می گردد.ن...

الهته می توان گفت مردی با  دست همان اجداد و نیاکان ما هستند که نسهت باه ماردی جواماع         

 صنعتی امروز ژاک و بی ریا بودند، بنابراین زندگی آن ا ژر از برکت و نعمت بود.

ر، آینده نگری است و این ویژگی باعاث نمای شاود کاه شااعران و      یکی از ویژگی های آرمان ش 

هنرمندان از اجتماع خود دور شوند. در واوع طراحای مدیناه ی فاضاله و اندیشایدن باه آرمانشا ر       

حاکی از نگرش اجتماعی است  زیرا مدینه فاضله نمایشگر طرح هایی است برای تحو ت آیناده و  

رح دیگری از یک جامعه ی آرمانی است. شااعر جامعاه را آن   ط« و ژیامی در راه»رفع نواوص. شعر 

 طور که می خواهد باشد، نه آن گونه که هست، مطرح می سازد:

روزی نخواهم آمد و ژیامی خواهم آورد.ندر رگ ها، نور خواهم ریختنو صدا خاواهم در داد:نای  »

را باه گادا خاواهم     سهدها تان ژر خواب! سیب آوردی، سیب سرخ خورشید.نخواهم آمد، گل یاسی



 

 

دادنزن زیهایی جذامی را، گوشواری دیگر خاواهم بخشایدنکور را خاواهم گفات: چاه تماشاا دارد       

 (413)همان، ص « با !ن...

او می خواهد احساس نوع دوستی را در میان مردی رواج دهد و تازگی و طاراوت را باه هماه          

که می خواهد همه را با هم آشتی دهد و  س راب در این ش ر آرمانی تا جایی ژیش می رود بهخشد.

 دوست داشتن را به همه بیاموزد: 

« آشتی خواهم داد.نآشنا خواهم کرد.نراه خواهم رفتننور خواهم خورد .ندوسات خاواهم داشات.   »

 )همان(

هیچستان »یاد می کند. « هیچستان»از ش ر آرمانی با عنوان « واحه ای در لحظه»سه ری در شعر      

: :42:)حقاووی،  « م و صور معلقه است و ما را به یااد ناکجاا آبااد ساه ری مای انادازد.      اولیم هشت

را می توان نماد ناخودآگاهی شاعر دانسات کاه فاواد زماان اسات و  جامعاه       « هیچستان»(الهته 73

 آرمانی در ژس آن ژن ان است:

ان رگ هاای  به سرا  من اگر می آیید،نژشت هیچستانم.نژشت هیچستان جایی است.نژشت هیچست»

هوا، ژر واصدهایی است که خهر می آرند، از گل وا شده ی دورترین بوته ی خااک.نروی شان هاا    

)ساه ری،  « هم، نقش های سم اسهان ظریفی است که صه  نبه سار تهاه ی معاراج شاقایق رفتناد.     

:431 :427) 

خوشاهختی  دورتارین بوتاه خااک، مازارع     »نماد ناخود آگاهی است. « دورترین بوته ی خاک»      

ها نشان می دهند که برای رسیدن به این هیچستان بایاد از راهای ساخت و تاریاک     « شن»است  و

( یعنی  از میان ناخودآگاهی فردی و جمعی که سمت تاریک ضمیر 19:: 434:)هزاره، « عهور کرد.

 است، عهور کنی تا به هیچستان برسی  جایی که سالکان راه عشق رفتند:

خواهش باز است: نتا نسیم عطشی در بن برگی بدود، نزنگ باران باه صادا    ژشت هیچستان ، چتر»

می آید.ن.. نآدی اینجا تن است.نو در این تن ایی سایه ی نارونی تا ابدیت جاری است.نبه سارا  مان   

: 431:)ساه ری،  « اگر می آیید.ننری و آهسته بیایید، مهادا که ترک برداردنچینی ناازک تن اایی مان.   

424 ) 

ب ترین شعری که آرمان ش ر سه ری را نشان می دهد و ساه ری در حسارت رسایدن باه آن           

ست. نای این شعر نیز با توجه به سخن امای صادق )ع( در خاور توجاه   ا« ژشت دریاها»است  شعر 

امای صاادق )ع( فرماود کاه خادا ژشات      »است که سه ری آن را آگاهانه یا ناآگاهانه برگزیده است. 



 

 

ارد که به اندازه ی چ ل روز طاول مای کشاد تاا خورشاید آن را بهیمایاد و در آن       دریاها ش ری د

 (73: 422:)ال امی، « مردمی هستند که هیچ گاه گناه نکرده اند و ابلیس را نمی شناسند.

س راب دراین دنیا که همه ی مردی آن خفته اناد و کسای نیسات کاه و رماناان را بیادار کناد              

و برای رهایی از این دلتنگی به اعماق ناخودآگاهی سفر می کناد تاا شا ر    احساس دلتنگی می کند 

 آرمان ها و آرزوهایش را بیابد، ش ری که او در حسرت رسیدن به آن است:

وایقی خواهم ساخت نخواهم انداخت به آب.ندور خواهم شد از این خاک غریبنکاه در آن هایچ   »

 ( 423: 431:)سه ری، « کند.کسی نیست که در بیشه ی عشقنو رمانان را بیدار 

سه ری از مردمی که در کنار آن ا زندگی می کند، راضی نیسات. ماردان شا رش اسااطیری و           

از این ش ر دور شد و به جایی برود کاه   زنان این جا با طراوت نیستند، بنابراین تأکید می کند: باید

 و آگاهی رسیده باشند: حتی کودکان به معرفت

دور. نمرد آن ش ر اساطیر نداشتنزن آن شا ر باه سرشااری یاک خوشاه ی انگاور       دور باید شد »

نهودن...ندست هر کودک ده ساله ی ش ر شاخه ی معرفتی استن...نژشت دریاها ش ری است که در 

آن وسعت خورشید به اندازه ی چشمان سحر خیزان است. نشااعران وار  آب و خارد و روشانی    

 )همان(« باید ساخت. اندنژشت دریاها ش ری استنوایقی

ش ری که س راب آرزویش را دارد، معنویت در آن موج می زند و مردی سحر خیاز آن بینشای         

 به گستردگی خورشید دارند و شاعران آن وار  عقل و خرد هستند.

او در جستجوی وطن آرمانی همراه با گروهی عاشقان و یا همان آنیما رهسهار  یه های عمیاق       

نمود ژیادا مای کناد کاه شااعر      « وریه ای»ناخودآگاهی می شود و آرمان ش ر او به صورت و ژرف 

 آرزوی رسیدن به آن را دارد:

تا سواد وریه راهی بود.نچشم های ما ژراز تفسیر ماه زناده باومی، نشاب درون آساتین هامااننمی      »

 (421ان، ص )هم« گذشتیم از میان آبکندی خشک.ناز کالی سهزه زاران گوش ها سرشار.ن...

 و نوایی او را به این ش ر آرمانی فرا می خواند:

گوش کن جاده صدا می زند از دور ودی های تو را.نچشم تو زینات تااریکی نیسات.نژلک هاا را     »

 (431)همان، ص « بتکان، کفش به ژا کن و بیا نو بیا تا جایینکه ژر ماه به انگشت تو هشدار دهد.

فراخوانی صدایی که صدای ماسات و از دسات داده   »انی ما است. ، صدایی برای فراخو«صدا»      

)مسای ،  « ایم. صدایی که در ابتدای عالم در هستی ژیچید و معنای انسانی ما را باه عینیات در آورد.  



 

 

نوای درونی ساه ری یاک آن وطاع نمای     »( این صدا می تواند، ندای درونی شاعر باشد. 41: 423:

این خواندن، خواندنی ابدی است و با فراخوان هاای ماا متفااوت     شود. همواره او را صدا می زند.

)آزاد، « است. کسی از درون او را صدا می زند و او را برای رفتن به جایی ابادی دعاوت مای کناد.    

:423 :11) 

شاعر می خواهد به جامعه ی آرمانی خود برود. سروش صمیمی و آشنا، شاعر را باه سافر در         

خواند ، سفر به ش ر بیداران، ش ری که ایده آل اسات. او از ایان دنیاای ماادی     ش ر آرمانی فرا می 

 خسته و دل آزرده است بنابراین تأکید به رفتن دارد: 

)ساه ری،  « کفش هایم کو؟نچه کسی بود صدا زد س راب؟نآشنا بود صدا مثال هاوا باا تان بارگ.     »

:431 :493) 

هی که خوابیده در حالتی نیمه رویا فرو مای رود  س راب در آرزوی رهایی است، بنابراین در ش      

و ال امی به او می رسدکه این صدا ندای درونی و یا شاید همان آنیمای درونی باشدکه می خواهاد  

 او را به سرزمین آرمانی کوچ دهد. در چند ماراع بعد:

 بوی هجرت می آید.نبالش من ژر آواز ژر چلچله هاست.»

 )همان(« ه ی آب نآسمان هجرت خواهد کرد.نباید امشب بروی.صه  خواهد شد.نو به این کاس

شاعر تأکید دارد که: باید برود. از چه چیزی؟ از نگاه های آلوده باه سانت، از فسااد و تهااهی           

 دنیای امروز و از سط  سیمانی ورن به سرزمین آرمانی برود:

یی مان جاا دارد، باردارینو باه سامتی      باید امشب بروینباید امشب چمدانی را نکه به اندازه ی تن ا»

بروینکه درختان حماسی ژیداست.نرو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند.نیک نفار بااز   

 (491)همان، ص « صدا زد س راب! نکفشایم کو؟ن

 

 

 

 

 

 



 

 

 گیری نتیجه

و  نوستالژی اصطالحی است برای بیان دوری ودلتنگی است. بیانی است برای بازگشت باه گذشاته  

از نظر تعداد نوستالژی را به دو دسته ی فردی و اجتمااعی تقسایم نماوده     سفر به آینده ای آرمانی.

ن دو باشاد باا عناوان    تاوان شااخه ی دیگاری کاه تلفیقای از آ     اند. اما بر اساس این ژژوهش مای  

ی دارد و اجتماعی به آن افزود. نوستالژی با خودآگاه و ناخودآگاه ارتهاط تنگاتنگ –نوستالژی فردی 

از آنجا که جایگاه خاطرات در ناخودآگاه ذهن است، رجوع به ناخودآگاه، هماان یاادآوری گذشاته    

است . خاطرات و یاد کردن کلیه حوادثی که در زندگی انسان ها و به طور کلی زندگی انسان نوعی 

عران ناه تن اا   انعکاس یافته است. در آثاار هنرمنادان و شاا    آمده، به شکل بارزی در آثار ادبی ژیش

از گذشته ی بشار  « یونگ»اثراتی از زندگی گذشته خود آن ا وجود دارد بلکه به نظر محققانی چون 

و طریقه ی زندگانی اجدادی و نژادی آن ا می توان اثراتی یافت. گذشته ای که هم مرباوط باه فارد    

بناابراین مای تاوان    است و هم مربوط به انسان آغازین و ریشه در ناخودآگاه فردی و جمعی دارد. 

گفت : یکی از انواع مفاهیم نوستالژی، نوستالژی فردی ا اجتماعی اسات. در ایان ناوع نوساتالژی      

آن حسرت می خورد،  کند و بر شاعر یا نویسنده لحظه یا لحظاتی از گذشته ی خویش را ترسیم می

دا شااعر وارد  این حسرت و اندوه ریشه در ناخودآگاه فاردی و جمعای او دارد باه طاوری کاه ابتا      

از آنجا به ناخودآگاهی جمعی  تهاری و –ناخودآگاه فردی شده سهس از آنجا به ناخودآگاهی وومی 

ژس این احساس دلتنگی هم مربوط به ناخودآگااه فاردی و هام در ارتهااط باا       سوق داده می شود.

ری باه  ناخودآگاه جمعی است .یکی از زیر مجموعه های این نوستالژی که در شاعر سا راب ساه    

خوبی نمود ژیدا کرده است نوستالژی دوری از وطن است. س راب ابتدا با وارد شدن به ناخودآگااه  

فردی از وطن مکانی خود یاد می کند و کم کم به وطن وومی و سهس به وطن ازلای و از آنجاا باه    

ناده گارا و   آرمان ش ر می رسد.  با توجه به مطالب بیان شده، نوستالژی آرمان ش ر می تواند هم آی

هم گذشته گرا باشد. آنجایی که شاعر آرزوی بازگشت به عار آغازین، دوران طالیای و بازگشات   

به طهیعت را دارد ، صحهت از نوستالژی آرمان ش ری است که در گذشاته وجاود داشاته و شااعر     

ت بارای  آرزوی باز تولید و بازیابی آن را دارد. اما هر گاه شاعر از وضع کنونی جامعه ناراضای اسا  

رهایی از این وضع در ذهن ناخودآگاه خود، جامعه ای دسات نیاافتنی را مای ساازد و در حسارت      

ژاس مای تاوان     رسیدن به این آرمان ش ر است ، نوستالژی آرمان ش ر آینده گرا مطرح مای شاود.  



 

 

 ای آینده و دلتنگی را باید درگفت گذشته بستر دلتنگی های حال است و حال زمینه ساز حسرت ه

هم در گذشته، هم در حال و حتی آینده نیز در این میان دخالت دارد و می  ر دو سو جستجو کرد،ه

 تواند نوعی حس آرمانی را در فرد به وجود آورد.  
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