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  چكيده
شناسي است، به معناي رفتاري كه ناخودآگاه در ميان شاعر يا نويسـنده بـروز كـرده و متجلّـي     نوستالژي يك اصطالح روان

  . شودمي
. انـد  ها به گذشته و به آن چيزهايي كـه در زمـان حـال آنهـا را از دسـت داده     يعني حس دلتنگي و حسرت انساننوستالژي 

هاي حاصل از آن به طُـرُُق گونـاگون   در آثار خود به نوستالژي و دلتنگي تقريباً تمامي نويسندگان و شاعران به نحوي از انحاء
از آنجايي كـه ايـن موضـوع    . باشدمي )ديوان كبير موالنا(لژي در غزليات شمس موضوع اين مقاله بررسي نوستا. انداشاره كرده

هـاي عرفـاني شخصـيت    تواند منجر به شناخت بيشتر جنبهتا به حال چندان مورد توجه محققان و پژوهشگران واقع نشده، مي
  .مولوي شده و نتايج عرفاني زيبايي را در برداشته باشد

 .نوستالژي، مولوي غزليات شمس، :واژگان كليدي

  مقدمه
به معناي زادبوم يا بازگشـت   nosto ،nosto ،nost ي يوناني، برگرفته از دو سازهاين واژه«: معناي لغوي نوستالژي

بر اين اساس آرزوي طاقت فرساي بازگشـت بـه   . رنج، آرزو و حسرت استي  به معنا logيا  algos،algiaبه خانه و 
  )فارسي  -  فرانسه فرهنگ( ».معناي اوليه و كلّي نوستالژي باشدتواند خانه و ديار مي

  معناي اصطالحي نوستالژي
، غـم غربـت، حسـرت    )سـخن  بـزرگ  فرهنگ( اي از دست رفتهاشتياق مفرط براي بازگشت به وضعيت و دوره«

 و شناسـي  روان جامع هنگفر( ».باشدترين معاني اين اصطالح در مĤخذ مختلف مي گذشته و دلتنگي براي خانواده متداول
   )پزشكي روان
دليـل ايـن   . پزشك اهل كشـور سـوييس وضـع شـد    » يوهانس هافر«ي به وسيله 1688ي نوستالژي در سال واژه«

نامگذاري احساس غربتي بود كه سربازان سوييسيِ دور از خانه و سپس سربازان ساير كشورها داشتند؛ سربازاني كـه  
هافر با استفاده از اين اصـطالح  . دادندي بومي واكنش نشان ميهاي سادهخوردن سوپهاي محلّي و با شنيدن آهنگ

ساز در تاريخ پزشـكي مانـدگار   اي دقيق و شگفتنام خود را به عنوان واضع نظريه medical nostalgiaاش در رساله
بـه دليـل آنكـه در سـرزمين      كند؛بر اساس اين نظريه، نوستالژي عنوان درد و رنجي است كه بيمار احساس مي. كرد

  )www.Litencyc.com( ».مادري خويش نيست يا بيم آن دارد كه ديگر هرگز آن جا را نبيند
 :كرد اشاره زير موارد به توانمي فرد در نوستالژي ايجاد عوامل از
 از يكـي  خـود  عامـل  ايـن ( شودمي خواندن مرثيه و گريستن باعث كه عزيزي يا خانواده اعضاي دادن دست از -1

 .)است غربت احساس عوامل
 .حبس و تبعيد -2
 در شـاعر  كـه  اسـت  ازآن ناشـي  مسـأله  اين. گرددمي زمان اوضاع از شكايت و گله عامل كه برگذشته حسرت -3

 .كردزندگي مي شادكامي در ي پيشين دوره
 .مهاجرت -4

                                                            
  )دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر( كارشناس ارشد ادبيات پارسي  ـ1
  منطقه نازلو -اروميه شرآموزش و پرودبير   ـ2
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 ...و جواني و كودكي دوران خاطرات يادآوري -5
 .مرگ به انديشيدن و پيري درد و غم  -6
  .دارد رواني و روحي يجنبه كه مواردي ساير و

  نوستالژي و ادبيات
 نگـارش  از ايبه شيوه ادبي هايبررسي در. است شده ادبيات باشد كه وارداز موضوعات روانشناسي مي نوستالژي

 سرزميني يا دارد نظر در كه را ايگذشته ي خويش،نوشته يا سروده در نويسنده يا شاعر آن يپايه بر كه شودمي اطالق

 .كشدمي قلم به و كندمي ترسيم آلود ودرد پرحسرت دارد، در دل را يادش كه
 . كنندتقسيم مي اجتماعي و شخصي يگونه دو به را نوستالژي ادبي، جديد هايبررسي در
 نوسـتالژي  در امـا  دارد، نظـر  خـويش  فـردي  زنـدگي  از ايدوره به نويسنده يا شاعر شخصي، نوستالژي يپايه بر«

 نوسـتالژي  تـوان مـي  بنـدي  تقسـيم  ي ايـن پايه بر. است اهميت حائز فرد برايش يويژه اجتماعي موقعيت اجتماعي،

 اثـر  يگرايش آفريننده آني و فردي نوستالژي در. كرد نوع آني و مستمر تقسيم دو به زماني از نظر را )فردي( شخصي

  )11: 1375 شاملو،( ».است خويش اثر در گذشته از لحظاتي يا لحظه ترسيم به

  خاطره و نوستالژي
 و بـازگويي  نوسـتالژي  هـاي اصـلي  ستون از يكي ديگر عبارت به. دارند هم با تنگاتنگي ارتباط خاطره و نوستالژي

 يتجربـه  همـين  بنابر ايـن . ناميد تاريخ از شخصي ييك تجربه توانمي را خاطره. است خاطره حد از بيش يادآوري
 وقتي اما است، طبيعي فرد هر براي خاطره داشتن. كندمي مرتبط سنت و تاريخِ گذشته با را خاطره، ما طريق از شخصي

 نوستالژي احساس شخص كند، بدبين موجود واقعيت به نسبت را او كه برسد حدي به شخص براي يادآوري خاطرات

. نامنـد مـي Recollection) ( »خـاطره  تـراكم «را  آن شناسـان  خاطره كه است رواني حالت همان اين. كندمي دلتنگي و
و  فـردي  يخـاطره : نوع دو به خاطره اساس براين. دارد شخصي و فردي مفهوم عمدتاً و گذشته است يادآوري خاطره
  .شودمي تقسيم جمعي يخاطره

ي جمعـي نيـز در   خـاطره . كنـد ها را تجربه ميي شخصي شامل حوادثي است كه فرد در طول زندگيش آنخاطره
  .ي قومي يا ملّي دارندي رويدادهايي است كه جنبهبرگيرنده
 اسـت  شده منعكس آنها درآثار بارز شكل به آمده، پيش اديبان زندگي در كه سازيخاطره يبرجسته حوادث يكلّيه

 از پس يا جواني در كه كسي براي. بردمي سر به زمان درآن هميشه شاعر كه است ايگونه به پيشامدها اين از برخي و

 و عشق .بخش است لذت كودكانه هايبازي و هاغفلت و بچگي روزهاي يخاطره برد،نمي لذّتي زندگي چندان از آن،
 خـاطر  بـه  آنها تكرار كه است فردي همه خاطرات گذاشته، تأثير فرد زندگي در نوعي به كه سفرهايي عاشقانه، زندگي

  .گرددمي دلتنگي حس به ايجاد منجر و است موجود وضع از نارضايتي
هـايي مثـل جنـگ،    بـا نمونـه  . ي قومي يا ملّي دارندرويدادهايي است كه جنبهي  ي جمعي نيز در برگيرندهخاطره

  .انقالب و فقدان يك پيشواي مذهبي يا سياسي
 نسـلي  هـر  در .اسـت  هرقـومي  اساطيري حتّي و باستاني روزگار دور، يگذشته ي جمعي،خاطره هايجنبه از يكي

از  .دهندمي ترجيح جديد زندگي به را سنّتي و زندگي دانندمي خود روزگار از برتر را باستان عهد كه هستند هنرمنداني
 هـاي بخشـش  دلتنـگ  مسـعودي را نـام بـرد كـه      عصـر  تـوان شـاعران  ي جمعي در شاعران، مـي هاي خاطرهنمونه

 با را خود ذهن و اندبيزاري كرده ابراز تكنولوژي و صنعت پيشرفت از كه هستند و انددهبو كساني يا و عصرمحمودند،

  .اندساخته مشعوف و مشغول زمان آن سادگي با و سنّتي زندگي
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  نوستالژي و دوري از وطن
يكـي از مهمتـرين مصـاديق ايـن دوري     . چنان كه گذشت نوستالژي اصطالحي است براي بيـان دوري و دلتنگـي  

  .ي نوستالژي شدهمان كه باعث ايجاد كلمه -.فاصله گرفتن از وطن است
اما از نظر صوفيه و عرفا وطن عبارت اسـت از روح  . مفاهيم و معاني اوليه وطن عبارتند از زادگاه و محلّ پرورش

  .و ملكوت و عالم قدس كه انسان از آن جدا مانده است
جود آمدن آثار عرفاني سترگ و وزينـي  وضوعي است كه باعث به واين جدا افتادن روح و انسان از وطن اصلي م

كند كه از اصل خـود دور شـده اسـت و ماننـد     در اين حالت شاعر احساس مي. در ادب فارسي و جهاني شده است
 .  كندتبعيدي در اين غريبستان زندگي مي

 جهـان  بازسـازي  اسـطوره هـا،   واقـع  در است پردازي اسطوره غربت، غم نمودهاي از يكي: نوستالژي و اسطوره
 همـة « .شود مي برخوردار نوستالؤيكي بار از نيز پردازي اسطوره ديدگاه، اين با است رفته دست از بهشت ويا آغازين
 حالت اين اما است برده مي لذت آزادي و خودانگيختگي سعادت، از خاستگاهي انسان كه دهند مي نشان ما به اساطير

 آسمان گسستگي باعث اي، اسطوره حادثة دنبال به آنچه نتيجة در يعني -دهد مي دست از هبوط نتيجة در متأسفانه را
 و داشـتند  آميـزش  آدميـان  بـا  و آمدند مي زمين به ايزدان ،]بهشتي[ پرديسي عصر در سرآغاز، زمان در -.شد زمين و

 ».برونـد  آسـمان  بـه  پرندگان بال بر حتي يا نردبان يا خزنده گياه درخت، كوه، از رفتن باال با توانستند مي نيزها  انسان
 )58: 1374 الياده،(

   نوستالژي وآركائيسم
. شود مي اطالق آن نحو يا واژگان زبان، قديم صورت كاربرد به ادبي، اصطالح عنوان به گرايي باستان يا آركائيسم

 شـعر  در 19 قـرن  پايـان  تا. دارد سروكار قديم و كهنه با اصطالح اين« :است كرده تعريف صورت اين به را آن كادن
 و گرايـي  كهـن  غالبـاً . بود تر مناسب وزن لحاظ از واژه قديمي شكل گاهي. دارد گوناگون داليل امر اين. داشت رواج

 تـداعي  راهـا   رومـانس  و گـري  شواليه دوران كه هايي واژه خصوص به است گذشته يادآور قديمهاي  واژه از استفاده
 بازسازي براي آن ابزارهاي و زبان كه شود مي قلمداد غربت غم مصاديق از زماني آركائيسم، .)39: 1380كادن،( »كنند مي
 .باشد رفته كار به گذشته فضاسازي يا و

  شهر نوستالژي و آرمان
 آرمان وجود. است بوده روزگارهاي  دلتنگي وها  سختي برابر در بشر دفاعي انديشة يك شهر آرمان وجود انديشة 
 در انسـان  آمـده،  پديـد  انسـاني  جامعـة  كـه  هنگـامي  از. دارد بشـري  تمدن قدمت به اي پيشينه« فاضله مدينة يا شهر

 رنـج،  از اثـري  كه جايي... است كرده تصور جهاني اين بهشت صورت به را آن گاه است بوده شهر آرمان جستجوي
 گـيلگمش  حماسـة  جهـاني،  ايـن  بهشت دربارة شده شناخته افسانة ترين كهن. نيست...  و سالي كهن بيماري، اندوه،
 عارفـان،  پرداختـة  و ساخته شهرهاي آرمان با گوناگون انحاء به نيز ايراني فرهنگ و ادب در .)18: 1381 اصيل،( ».است

  .كرد ياد هشتم اقليم و ناكجاآباد شهر آرمان و سهروردي الدين شهاب از توانمي. هستيم مواجه شاعران و فيلسوفان

  نوستالژي مولوي و
ي نوسـتالژي در  ي بارزي از شاعراني اسـت كـه بـه مسـأله    مولوي يكي از سردمداران شعراي عرفاني ايران، نمونه

زند و نام مبدأ را در كنـار  موالنا در اشعارش حزن دلتنگي را به حالوت بازگشت گره مي. اشعارش اشاره كرده است
ي شعر سـنّتي عرفـاني بـه    ها بر نگاه اميدوارانهگسست ناپذيري آنگذارد  تا ضمن يادآوري باورها، به ذكر مقصد مي

كنـد، در شـعر   نما كه ساختار نوستالژي را پيچيده ميمفاهيم متناقض. مقوله غربت نسل بشر در دنيا تأكيد كرده باشد
آفرين است  انسان ناچيز است و در عين حال عالي مقام؛ چرا كه اصل جسماني، حقارت: رسدموالنا به اوج خود مي

  .و به همين سان دنيا مذموم است و ممدوح. و زاد بوم روح تعالي بخش
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ه داشـته      –غزليات شمس  -موالنا در اثر بزرگ خود بارها و بارها در ضمن اشعارش به موضـوع نوسـتالژي توجـ
 است؛

گويد  مي ندايي سخنمولوي از . شودحسرتي پر نمودتر از اندوه جدا ماندن از اصل احساس نمي، در غزل مولوي
بي آنكـه ايـن در ظرفيـت روز و    . در آن بوده استها  به جايي برون از جا كه سال. زند مي كه جان را صالي بازآمدن

  :ماه دنيايي بگنجد
  .)باشد مي الزمان فروزانفر ابيات ذيل از كليات شمس يا ديوان كبير، به تصحيح بديع(

  

 سريهاكرد وجودهاپيش از آنكه از عدم
 بي مه و سال سالها روح زده اسـت بالهـا  

  

 بي ز وجود و ز عدم باز شدم يكـي دري  
ــه ــدري   ي  نقط ــاك روح قلن ــزل پ ــم ي  ل

 

)2479غ / 901ص(  
      

 آورد تا خود و همگان بدانند شرحي كه از مقصد روح بـه دسـت   مي موالنا در غزلياتش سخن بازگشت را به ميان
  .زند مي او در غزلياتش ياد وطن را به ذكر رجوع گره. استخاستگاه آن نيز صادق ي  دهد درباره مي

كشد كه به اصل خود بيا جـان گريختـه از رنـگ و     مي كه هر لحظه رسولي از عالم غيب جان دارد مي مولوي بيان
  آن اصل كو؟: بوي جهان پرستش اين است

  

 كشـدمـيرسـد جـان را گريبـان مـي  هر دو رسولي
 ان سـو بـه سـو   دل از جهان رنگ و بو گشـته گريـز  

  

ــالي مــي  ــر دل خي ــا  ب ــه اصــل خــود بي  دود يعنــي ب
ــدر قفــا  ــان كــان اصــل كــو جامــه دران ان  نعــره زن

 

)18غ/10ص (   
  

نفس بهيمي در چراي اين دنيا مشغول است؛ اما جان غريب كه گوهري ديگر دارد، مشتاق المكاني است كه از آن 
روح مشتاق بازگشت به اصـل  « :آن خاستگاه مقدس نيستآمده است؛ كه به همين دليل تمام وجود آدمي منتسب به 

سپس به هجران و فراق و هجران مبـتال شـده    ...خويش است؛ از اين رو كه قبالً معشوق را در روز ميثاق ديده است
است و در زندان عالم خاك و منزل بشريت اسير گشته است؛ ولي وقتي عهد الست با وي تازه كنند و آن گاه همـان  

» .آورد مـي  ازلـي خـود  ي  كننـد و روي بـه قبلـه    مي به عهد الست وفا، اند و شنوانند كه روز ميثاق با وي گفتهمعني بد
  ) 50-49: 1382 شيمل،(

  

ــان ــهر المك ــان مشــتاق ش ــدر جه ــب ان ــان غري  ج
 اي جان پاك خـوش گهـر تـا چنـد باشـي در سـفر      

  

ــدين چــرا باشــد چــرا؟    نفــس بهيمــي در چــرا چن
ــوي      ــر س ــاز پ ــاهي ب ــاز ش ــو ب ــا ت ــفير پادش  ص

 

)26غ/13ص(   
  

  توانيم به حبس خارستان قانع باشيم؟ مي ما جزوهاي يك كلّيم؛ گل و ريحان يك باغيم؛ چگونه
  

ــه كــل ــا جزوهــا آيــد ب  آمــد ز جــان بانــگ دهــل ت
  

 ريحان به ريحان گل بـه گـل از حـبس خارسـتان مـا      
)29غ/16ص(    

  

هـاي   مشتاق و دلتنگ نباشيم امـا خـاك مـا را از جرعـه     اگر تنها خاك و جسم بوديم ميشد انتظار داشت اين همه
  :پس شگفت نيست اگر هر ذره از ما مستانه در اشتياق باشد. اندمستي آور عالم باال سرشته

  

 از بس كه ريخت جرعه بـر خـاك مـا ز بـاال
  

 هــــر ذره خــــاك مــــا را آورد در عــــالال 
 

)185غ/73ص(   
  

 عالم باال فراي  دود به گلستان در گشادهاز خارزاري كه برهنه پا بر آن ميدارد كه خداوند انسان را  مي مولوي بيان
  :خواند مي

  

ــا ــا بي ــاه م ــه درگ ــرد ب ــاز گ ــده ب  اي بن
 ايــم درهــاي گلســتان ز پــي تــو گشــاده

ــدم و درديــش داده   ام جــان را مــن آفري
  

 بشــنو ز آســمان حـــي علــي الصـــال    
ــا   ــه پ ــد روي اي برهن ــار زار چن  در خ

 هم او سـازدش دوا آن كس كه درد داده 
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)197غ/77ص(  
  

بپرد و به عالم اصلي خويش بازگردد؛ ولـي  ها  تا به آسماناند  مولوي اعتقاد دارد كه انسان را از مرغ چار پر آفريده
  :جويد كه اين ندا از كجاستاما هيچ نمي .شنود هزاران افسوس كه گاه هزار نعره ز باالي آسمان مي

  

 وانــرومچــرا بــه عــالم اصــلي خــويش
 تو مرغ چار پـري تـا بـر  آسـمان پـرّي     
 هـــزار نعـــره ز بـــاالي آســـمان آمـــد

  

ــا    ــدان ز كج ــاي خاك ــا تماش  دل از كج
 تــو از كجــا و ره بــام و نردبــان ز كجــا
  تو تن زني و نجويي كه اين فغان ز كجا

)215غ/ 85ص(   
  

آن چنان معتقد ، خواند مي اصلي خويشي  را به سوي خانهها  گويد و جان مي مولوي به ندايي كه هر لحظه ارجعي
روح جدا مانده از هاي  دلتنگيترين  گويد و در قالب آن عميقاست كه در ابياتي بسيار از قول صاحب سخن آواز مي

منادي هميشه خداوند است؛ حتي اگر رسولي در اين ميان واسطه  باشد؛ حتي اگر آنچه ما را  .بخشد مي اصل را نمود
اي دارد كه  نوستالژيك موالنا، معناي نشانههاي  اي كه در قاموس واژه د بويي باشد از گردون؛ رايحهكشان مي به گذشته

  :سازد مي كند و جان را مشتاق و دلتنگ بازگشت مي ياد وطن اصلي را بيدار
  

 رسـد بـا پرسـش و دلـداريي مي بويي ز گردون
 رود مـي  شـود سـوي ثريـا    مـي  هر مرغ صـد پـر  

ــا  ــين ب ــراهيم ب ــان اب ــتگي  مرغ ــاره گش ــاره پ  پ
  

 رهـد هـر خسـته دل اشـكاريي     مـي  از دام تن وا 
 هر كوه و لنگر زيـن صـال دارد دگـر رهـواريي    
 اجــزاي هــر تــن ســوي ســر برداشــته طيــاريي 

 

)2435غ/ 890ص(   
  

  اي از آن نيست؛  اش كه چاره اندوه حاصل از جدايي ميان روح و ريشه
  

 ايـمچـو انـدر غريبـي،از درد چاره نيسـت
  

 گرد چاره نيست چـو در خاكـدان رويـم   وز 
 

)1713غ /618ص(
  

  .دارد مي حيات بخشيده و زنده ميراند بلكهحزني است خاص كه نه تنها جان را راكد نكرده و نمي
 ديگـر هـاي   اجزاي عالم را شگفت دردي اسـت كـه گرفتـار آن شـدن از تمـام غـم      ي  را كه همه نه تنها دل انسان

  :طلبند مي متعجب شد وقتي كه آن را به آرزورهاند؛ پس نبايد  مي
  

 غمان تو مرا نگذاشت تـا غمگـين شـوم يـك دم
ــده   ــو زن ــم ت ــالم را غ ــزاي ع ــه اج ــي هم  دارد م

عجــب دردي بــر انگيــزي كــه دردم را دوا گــردد
  

 هواي تو مرا نگذاشـت تـا مـن آب و گـل باشـم      
 منم كز تو غمي خواهم كـه در وي مسـتقل باشـم   

از وي مكتحـل باشـم   عجب گردي برانگيزي كـه 
 

 
 

)1431غ/521ص(  
اميد ژرفي كه موالنا به بازگشت حال و آينده دارد و در اثر گشايش ناشي از ي  دار، در نتيجهاين حزن بزرگ ريشه

  :گيرد مي احساس جذبه حق تعالي و شنيدن بشارت وصل صورت شادي
  

 هله عاشقان بشـارت كـه نمانـد ايـن جـدايي
  

ــد     ــت بكن ــال دول ــد وص ــدايي برس ــدا خ خ
 

)2837غ/1034ص(
باشد؛ عشقي كه بنيان آن همان شهر مألوف روح است  مي آور، هر هست نتيجه عشق سلطاناين حزن بزرگ شادي
  :و اساس سرشت آدمي

  

 سفر كردم به هـر شـهري دويـدم
ــهر ــتم ز اول قـــدر آن شـ  ندانسـ
 رهــا كــردم چنــان شكرســتاني   
 پيــاز و گنــدنا چــون قــوم موســي

 آواز دهـل بـود  به غيـر از عشـق،   
  

 چو شهر عشق من شـهري نديـدم   
ــيدم   ــت كش ــي غرب ــاداني بس  ز ن

 چريـدم  مـي  چو حيوان هر گياهي
 چــرا بــر مــنّ و ســلوي برگزيــدم
ــنيدم  ــالم ش ــه در ع ــر آوازي ك  ه

)1509غ/547ص(    
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آرزوهـا و  تـرين   بـه همـراه تمـامي احساسـات انسـاني، بـه دلتنگانـه        -بازگشت روح بـه مـوطن اصـلي     -عشق  
ها، با تك تك اجزاي انسـان  احساسترين  دار در وصالي كه با ژرف آرزويي ريشه .انجامد مي تمنّاهاترين  ندانهحسرتم

  .به تجربه در آمده است
 جغدگونهها  دارد كه اصل اين گونه انسان مي اند، بيان دنيايي دلبستهي  هايي كه به اين ويرانكده مولوي درباره انسان

  :توانند همانند باز باشند نميو به همين دليل  باشد مي
  

 چون جغد بود اصلش كـي صـورت بـاز آيـد
  

 چون سـير خـورد مـردم كـي بـوي پيـاز آيـد        
 

)618غ/ 225ص(   
  

هر كس كه از محسوسات و متخيالت كه منزلگاه اول است، منزل و مستقرّ خويش ساخت، هرگز «به اين دليل كه 
  )101: 1371 غزالي،( ».روحاني نشود و احكام روحانيان بنداندوي را حقايق و ارواح كارها مكشوف نگردد و 

روحـاني از پـس   ي  سخت پس داد تا آن جـوهر علـوي و لطيفـه   ي  ها ديد و امتحانها  در اين راه بايد گرم و سرد
 ي جسماني رخ نمايد؛ چرا كه موالنا معتقد است براي پر و بال يافتن به سوي خدا بال و پر نفـس را بايـد  ها كدورت

  :كند
  

 گفت كه با بال و پري مـن پـر و بالـت نـدهم
  

در هوس بال و پرش بي پر و پـر كنـده شـدم    
 

)1393غ/ 508ص( 
  

  )شود به دليل اطاله بحث توضيحات داده نمي( :ابياتي از غزليات شمس در مورد بازگشت به اصل
  

 آرام، بـــا گـــل بگـــو پيغـــام مـــا اي يـــار بـــي 
ــق   ــا شــكر الي ــو ب ــرياي گــل از اصــل شــكري، ت  ت

  

 اي گل گريز اندر شكر چون گشتي از گلشـن جـدا  «كه 
 تـر وفـا  شكر خوش و گل هم خوش و از هر دو شيرين

 

 )13/38-137(  
  

 تو جان جـان افزاسـتي، آخـر ز شـهر ماسـتي
 آوارگي نوشت شـده، خانـه فراموشـت شـده    

  

 نهي، اين كي بود شرط وفـا؟ دل بر غريبي مي 
 از دغـا آن گنده پير كابلي صد سـحر كـردت   

 

 )17/95-194(  
  

 كشـدرسـد، جـانرا گريبـان مـيهر دم رسولي مي
  

 »باصــل خــود بيــا«: دود يعنــيبــر دل خيــالي مــي 
 

 )18/307(  
  

 چو سيليم و چو جوييم همـه سـوي تـو پـوييم
  

 كـــه منزلگـــه هـــر ســـيل بدرياســـت خـــدايا 
 

 )94/1055(  
  

 چـــرا بـــه عـــالم اصـــلي خـــويش وا نـــروم؟
  

 !خاكـــدان از كجـــادل از كجـــا و تماشـــاي 
 

 )215/2411(  
  

ــي ــر مـ ــه پـ ــا بـ ــكمـ ــوي فلـ ــريم سـ  پـ
  

 زانــــك عرشيســــت اصــــل جــــوهر مــــا 
 

 )1/249/2791(  
  

 زانــــك تــــنش خــــاكي و دل آتشيســــت
  

ــود جــــنس را    ميــــل ســــوي جــــنس بــ
 

 )260/2946(  
  

 رسـد از چـپ و راسـتهر نفس آواز عشـق مـي
ــوده   ــك ب ــه فل ــا ب ــوده  م ــك ب ــار مل ــم ي ــماي  اي

  

 عـزم تماشـا كـه راسـت؟     رويـم ما بـه فلـك مـي    
ــه آن شــهر ماســت   ــه ك ــم جمل ــاز همانجــا روي  ب

 

)4911تا  4913/ 463(   
  

 در گوهر جان بنگـر انـدر صـدف ايـن تـن
 چون جان بپـرد از تـو، ايـن گـوهر زنـداني     

  

 كز دسـت گرانجـاني انگشـت همـي خايـد      
 چون ذره با صلش شد، خوانيش ولـي نايـد  

 

)621/96-6495(  
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ــه جانهــا كــه ــدا رســيد ب ــد مــين ــد؟چن  !پايي
 چو قاف قربت مـا زاد و بـوم اصـل شماسـت    

  

 بســـوي خانـــة اصـــلي خـــويش بـــاز آييـــد 
ــد    ــو عنقايي ــوش چ ــد خ ــاف بپريي ــوه ق  ...بك

 

)9964تا  9978/ 945(   
  

 ســوي اصــل خــويش يعنــي بحــر جــان
  

 همچـــو بـــاران الرحيــــل  ! جمـــع يـــاران   
 

 )1347/14247(  
  

ــاال روم ــدم بـ ــاال بـ ــا روم، بـ ــا روم، آنجـ  آنجـ
 مرغ الهوتي بـدم، ديـدي كـه ناسـوتي شـدم؟     من 

 من نور پاكم اي پسـر، نـه مشـت خـاكم مختصـر     
  

ــدم     ــار آم ــا بزنه ــان كاينج ــازم ده ــان، ب ــازم ره  ب
 دامـــش نديـــدم ناگهـــان دوري گرفتـــار آمـــدم 
 آخــر صــدف مــن نيســتم، مــن در شــهوار آمــدم 

 

)1390/15-14-14713(
  

 گرچــه در ايــن شــور و شــرم غرقــة بحــر شــكرم
 امام، جفـــت جمـــالي بـــدهوصـــالي بـــدهيـــار 

 تا كـه رگـي در تـن مـن جنبـد مـن سـوي وطـن        
  

ــنم      ــوي وطـ ــازه ببـ ــفرم تـ ــير سـ ــه اسـ  گرچـ
 فلســـفه بـــر خوانـــد قضـــا، داد جـــدايي بفـــنم
ــنم   ــيرين ذقـ ــه شـ ــرّان و دوان، اي شـ ــم پـ  باشـ

 

)1395/95-94-14793(
  

 رودزانك هر چيـزي باصـلش شـاد و خنـدان مـي
ــد    ــد قن ــا نياي ــدان ت ــر دن ــود؟ زي ــي ب ــيرين ك  !ش

 تــا كــه زر در كــان بــود او را نباشــد رونقــي     
 

 بـرم  سوي اصل خويش جـانرا شـاد و خنـدان مـي     
 بــرمجــان همچــون قنــد را مــن زيــر دنــدان مــي 
 بـرم  سوي زرگر انـدك انـدك زودش از كـان مـي    

 

)1589/48-47-16646(

  گيري نتيجه
 بازگشت و ميل :از است شناسي عبارت روان حاصطال در كه است برگذشته حسرت و غربت غم معني به نوستالژي

 صـورت  بـه  است كه طبيعي و عمومي اين احساس. دانست مترادف حسرت با را آن حدودي تا توانمي كه گذشته به
 بـه . اسـت  سـرودن  يا نوشتن براي فرد دروني تراوش باعث گذشته يادآوري خاطرات. كندبروز مي فرد در ناخودآگاه

 آگـين  و حسـرت   سوزان روحي داراي معموالًها  گفته اين. است ارتباط در خاطره با نوستالژي كه جهت است همين
 حالـت  غربـت،  غم. است خاطره و غم دوري از وطن  و پيوند نوستالژي يبرجسته هاينمونه مولوي غزليات. هستند
 ناخودآگاه از كه نوستالژيك، عاطفة بروز. است كرده تقويت را كالسيك شعر واحساسي عاطفي جنبة كه است رواني
  .گردد مي شاعران هايتصويرسازي شگردهاي و باعث ابرازها گيرد،مي نشأت شاعر
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