
 
 
 
 
 
 

  غم غربت حافظ
  محسن اكبرآبادي                                                                                                     

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن
  يداهللا رحيمي 
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  عبداهللا راز
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن

  چكيده  
غم غربت يا نوستالژي در اصطالح روانشناسي حسرت ودلتنگي انسان ها نسبت به گذشتة درخشان          

اي نا خود آگاه انسان ظهور مي يابد. اوضاع و احوال است. اين احساس معموالً به عنوان جلوه اي از رفتار ه
فرهنگي، دوري از وطن، فقر و... در ايجاد واحساس نوستالژي بسيار موثّر است.   اجتماعي، سياسي، اقتصادي

اند. اما هاي خود بيان كردههاي گوناگون در آثار و نوشتهرواني را به صورت  شاعران و نويسندگان اين فرايند
اي موثّر و به صورت ابزارهاي هنري براي بيان عواطف و احساسات خود ز آنها غم غربت را به گونهبعضي ا

گيري از نظريات روانشناسان به شناسي نوستالژي (غم غربت) و بهرهاند. در اين مقاله پس از ريشهبه كار برده
آفريني و هاي تصويراست و شيوه بررسي اين فرايند رواني در اشعار حافظ و عوامل ايجاد آن پرداخته شده

  ي هنري حافظ در بيان غم غربت ارائه شده است.استفاده
  .كليد واژه: نوستالژي، روانشناسي، حافظ، غزليات، غم غربت

 
  مقدمه

اصطالح غم غربت يا نوستالژي در روانشناسي حسرت ودلتنگي انسان ها نسبت به گذشته است           
خود آگاه در رفتار انسان بروز مي كند. اوضاع و احوال سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ومعموالً به صورت نا

ي رواني هر چند فرهنگي، دوري از وطن، فقر و... درايجاد واحساس نوستالژي بسيار موثر است. اين پديده
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لي داشته است و ها تجباز در رفتار انسانبه تازگي وارد علوم مختلف فلسفي، ادبي و هنري شده؛ اما از دير
نوستالژي، حسرت « شاعران ونويسندگان در آثار خود بارها به آن اشاره كرده، يا ازآن استفاده نموده اند. 

- ي خويش گذشتهي آن، شاعر يا نويسنده در سروده يا نوشتهگذشته، غم غربت و درد دوري است كه بر پايه

  ).1395: 1381انوشه،»(كشدكند و به قلم ميم ميآميزانه و دردآلود ترسياي را كه در نظر دارد، حسرت
اصطالح نوستالژي كه در زبان فارسي به غم غربت يا حسرت گذشته ترجمه شده است، امروزه در          
به معني  nostosي هاي مختلف هنر، فلسفه و ادبيات بسيار كاربرد دارد. اين اصطالح از دو واژهحوزه

) واژه نامة آكسفورد، 35: 1385به معني درد ساخته شده است.(شريفيان و تيموري،   algiaبازگشت و
نوستالژي را احساس ناراحتي وغمِ آميخته با آرزو، موقعي كه انسان در مورد حوادث خوشايند گذشته فكر 

يام خوش هاي علوم انساني آن را به معانيِ حسرت و دلتنگي نسبت به اكند تعريف كرده است. در فرهنگمي
گذشته واشتياق بازگشت به آن ايام،  غم غربت، حسرت و دلتنگي دوري از وطن، خانواده، دوستان، اوقات 

سازي جديد است اند. آنچه مسلّم است، نوستالژي حاصل  يك واژهخوش اقتصادي سياسي و... به كار برده
آن را به كار برده است. اين  1688كه نخستين بار يك پزشك سوئيسي به نام جوهانس هوفر در سال 

اصطالح ابتدا در حوزه روانشناسي و درمان بيماراني كه در اثر دوري از خانواده ودوستان در رنج بودند 
هاي ديگر علوم انساني نيز سرايت كرد. در حال حاضر نوستالژي يكي از شد؛ اما به زودي به حوزهاستفاده مي

ي ادبيات و هنر نظر بسياري از منتقدان را به خود معطوف در حوزههايي است كه در جهان معاصر و پديده
 1)156:1387داشته و كتابهاي متعددي در اين باره نوشته شده است. (رك. عالي عباس آباد،

ي كنند. بر پايههاي جديد ادبي، نوستالژي را به دو گونه شخصي و اجتماعي تقسيم ميدر بررسي        
اي از زندگي فردي خويش نظر دارد، حال آنكه با توجه به يا نويسنده به دوره نوستالژي شخصي، شاعر

اي كه گاه اي كه آفريننده  در نظر دارد حائز اهميت است؛ به گونهنوستالژي اجتماعي، موقعيت اجتماعي ويژه
در قالب مقايسه  آيد كهاين موقعيت اجتماعي(جمعي) به منزله آرزو يا خواستة آفرينندة اثر ادبي به شمار مي

با اكنوني ناخواسته و نامطلوب در اثر او ظهور پيدا كرده است. بنابراين در اين مقاله تالش نويسندگان بر آن 
ها و عوامل ايجاد كنندة آن هاي ايجاد نوستالوژي در شعر حافظ بپردازند و خاستگاهترين زمينهاست تا به مهم

  را مورد بررسي قرار دهند
  

  عوامل نوستالژي در شعر حافظها و موتيف
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ي توان نوستالژي موجود در ديوان حافظ را به دو گونهها و تعاريفي كه ارائه شد، ميزمينهبا توجه به پيش

  بندي كرد:شخصي و اجتماعي تقسيم
  عوامل شخصي -1

كرد ني ويادخواالف) حسرت ودلتنگي براي ازدست دادن عزيزان ونزديكان از اعضاي خانواده كه باعث مرثيه
  شود.آنان مي

ب) پيري و ضعف كه موجب يادآوري دوران جواني و از دست دادن آن است و... مواردي ديگر كه تأسف 
  انگيزد. وتأثر را نسبت به گذشته برمي

  عوامل اجتماعي -2
  هاي سياسي و اجتماعي دوران حافظ الف) تغييرات ودگرگوني

  ب) عوامل ناشي از ناخودآگاه جمعي
  

  تبيين عوامل شخصي فرايند نوستالژي درديوان حافظ
  الف: حسرت ودلتنگي براي از دست دادن عزيزان

آگاهيهاي اجتماعي و شخصي مؤلف را به نمايش بگذارد.  تواندميگاهي يك شعر يا اثر هنري           
كشد. اين ر مياي از مناسبات شخصي خود را به تصويحافظ نيز در در اشعارش در موارد متعدد، شبكه

هايي گيرد كه غم يا دردي شخصي بر او چيره شود، از اين رو انگارهبازنمايي معموالً در مواردي صورت مي
از اين غم پنهاني را بنا به قرائن و داليل معنوي و صريح كه در غم از دست دادن عزيزان خود سروده است 

عيت نزد حافظ به نحوي بازتاب ساختار ذهني اوست كه توان در اشعار او رديابي كرد. بازتاب اين واقرا مي
كند، نگرشي كه نوعي نوستالژي را در شعر او به وجود آورده است. البته نگرش او را به زندگي مشخص مي

اين احساسات شخصي و دروني حافظ داراي نظمي مستمر در ديوان او نيست كه نوعي نوستالژي مداوم و 
حساسات به تصوير بكشد. حاصل اين احساسات شخصي نوعي نوستالژي آني مستمر را با توجه به اين ا

هاي توان اين نوستالژيدهد و در يك سخن ميي حافظ را نشان ميي زيستهاي از تجربهاست كه گوشه
تر و مستمري دانست كه  ناشي از ناخودآگاه جمعي و ي نوستالژي عموميشخصي و آني را تحت گستره

  نة حافظ است كه در سطور بعد توضيح داده خواهد شد.شناسابينش هستي
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هاي دروني شعر حافظ به حوادث تاريخي، اجتماعي و حتي شخصي، نوعي شايد در بدايت امر تعميم نشانه
- هايي صريح وجود دارد كه رابطهانگارانه و ناشي از تسامح به نظر آيد؛ اما درديوان حافظ نشانهاستدالل ساده

هايي از اين موارد كند. نمونهتأثرات ذهني او و حوادث شخصي و اجتماعي زمان او ايجاد مي اي مستقيم ميان
  توان در اشعار ذيل جست:را كه ظاهراً در غم از دست دادن فرزند خود سروده، مي

  از آن دمي كه ز چشمم برفت رود عزيز                      كنار دامن من همچون رود جيحون است
  ي ديگر:يا در جاي

  دال ديدي كه آن فرزانه فرزند                    چه ديد اندر خم اين طاق رنگين               
  به جاي لوح سيمين اندر كنارش                فلـك بر سر نهـادش لـوح سيميـن              
، اما ذكر شاهد مثالهايي از اين جاي ديوان حافظ نشان دادهايي از اين دست را در جايتوان نمونهاگر چه مي

ي نگرش و نوع از حوصله و هدف اين مقاله خارج است. غرض و هدف از ذكر اين شواهد تبيين نحوه
كند كه سرانجام منجر به نوعي پيوندي است كه حافظ ميان تأثرات شخصي و شعر و هنر خود ايجاد مي

  گردد.در اشعار او مي آنينوستالژي 
حافظ زني داشت « دست دادن عزيزان حافظ منحصر به فرزند نيست و بنا بر بعضي از شواهد غم از          

آلود خويش را توانست اندوه تنهايي خود را از ياد ببرد، در سايه قدش بنشيند وفتنه روزگار خونكه با او مي
اين همه عشق به خانه و  ي وي رشك پري بود، صحبتش ديري نپاييد... بافراموش كند، اما اين يار كزو خانه

). از اين رو حافظ از ايام خوشي كه با دوست 239: 1370كوب،(زرين» خانواده هميشه در دل شاعر باقي بود
  سپري كرده است، با حسرت ياد كرده، باقي ايام را همه بي حاصلي مي داند:  

  صلي و بي خبري بوداوقات خوش آن بود كه با دوست به سر رفت              باقي همه بي حا
  وبا اندوه و تألم خاطرات گذشته را كه با دوست بر لب آب و سبزه بوده است با دلتنگي تمام به ياد مي آورد:          

  آن يار كز او خانه  ما جاي پري بود                 سر تا قدمش چون پري از عيب بري بود...        
  ب)پيري، ضعف و از دست رفتن جواني

هاي شخصي ديگر كه در ديوان حافظ عامل ايجاد نوستالژي است، غم پيري و از از جمله مؤلفه          
ها و مضاميني است كه غالباً شاعران مايهدست دادن جواني است؛ هرچند غم پيري و عوارض آن از درون

با شاعران ديگر فرق دارد. در  هاي حافظ به پيري قدرينوع اشاره« اند اما  گوي بدان توجه نشان دادهپارسي
شاعران ديگر حرف بر سر خستگي تن، كاهش حواس و... به طور كلي در درماندگي و سستي اندام است اما 
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). به عبارتي پيري حافظ 92-91: 1368(اسالمي ندوشن، » نگردحافظ پيري خود را در ارتباط با معشوق مي
ي اش با معشوق در نظر گرفت. چرا كه گزارها در كيفيت رابطهرا بايد در بافت عاشقانة اشعارش و نقش آن ر

عشق و عاشقي ناگزيرِ غزل حافظ است؛ از اين رو هرگونه مانع در راه رسيدن به اين مقصد معناشناختي، 
  داند:شود و اينگونه است كه پيري را مانع رسيدن به اين مفهوم ميعامل نوستالژي مي

  ميكده بيرون شو                   رندي و هوسناكي در عهد شباب اولي چو پير شدي حافظ از         
  يا در جايي ديگر:

  سر حافظ          نشيند بر  لب جويي و سروي در كنار آرددر اين باغ ار خدا خواهد دگر پيرانه         
كند. اين نوع مي هاي فراوان ديگري با اين مضمون در ديوان حافظ وجود دارد كه تداعي حسرتو نمونه

نوستالژي توان ي شعر حافظ مينوستالژي را به تعبيري ادبي و با توجه به افق و بافت معنايي و عاشقانه
اش(عشق)؛ و با فرض ناميد؛ يعني دوري و هجران حافظ از عنصر غالب و مفهوم پيوسته و ذهني هجران

- شود. بنابراين ميمحسوب مي گريزيكانونمركزيت عشق در ديوان حافظ، هرگونه دوري از عشق، نوعي 

هاي معنايي و يكي از مصاديق هجران دانست و به اين پيري را از همبستهتوان نوستالژي ناشي از مؤلفة 
اي مستمر و اندوهي شود كه نوستالژياعتبار، دوري از جواني و رسيدن به پيري بازنمود دوري از معشوق مي

  آورد.پايدار را به وجود مي
گيرد، آرمانشهري كه درتقابل با پيري، جواني است كه در افق معنايي حافظ حكم آرمانشهر را به خود مي

  بنيان آن بر عاشقي نهاده شده است و در پي توجه به اين ساحت است كه:
  اگر آن طاير قدسي ز درم باز آيد                   عمر بگذشته به پيرانه سرم باز آيد             

  اي
  دل و ناتوان شدم          هرگه كه ياد روي تو كردم جوان شدمهر چند پير و خسته            

اي از فرايند نوستالژي در ديوان حافظ تا حدي توان چنين نتيجه گرفت كه درك گوشهبنابر آنچه گفته شد مي
به حوادث و احساسات شخصي  دارد؛ داللتهايي كه متنيبروناي است  كه خاستگاهي منوط به نظام داللتي

  گردد.ميحافظ بر
  

  تبيين عوامل اجتماعي در فرايند نوستالژي در ديوان حافظ
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  فرايند نوستالژي ناشي از ناخودآگاه جمعي  - 1
آگاهي كه توليدات ذهني، هاست، ناخودنوستالژي نوعي واكنش ناخودآگاه متأثر از حسرت ودلتنگي         

گيرد. فرايند بازتابهاي ناخودآگاه در اعي و روزمرة شخصي در بستر آن صورت ميهاي اجتمشخصي و رفتار
هنرمند به اعتبار «اثر هنري كه معموالً خاستگاهي تمثيلي و خيالي دارد، مجال ترسيم بيشتري مي يابد، زيرا 

- فرايند ناخود اي ممتاز باپردازي در فرايند خلق اثر هنري، همواره رابطهاش نسبت به قدرت خيالگشودگي

  ).140:1384مكاريك ،»(آگاه دارد 
هاي واپسين ذهن مؤلف آن، پي بردن به نمودهاي اين ناخودآگاه دريك متن و راه يافتن به انديشه           

يافتن به هاي مكرّر، به منظور دستكاري پيچيده است؛ اما با بررسي ساختار كلي يك متن و تكيه بر مضمون
  آگاه را كشف نمود.توان بازنمودهاي حاصل از ناخودموجود در يك متن مي» ر مشتركوجه غالب وعنص«

شود و اين هاي خود سهيم ميپردازيناخودآگاه فرد از طريق ناخودآگاه جمعي درتصويرها وخيال«        
تصاوير ازلي گذرد تا كالً ميراث نوع انسان را دربرگيرد. ها ميها وفرهنگناخودآگاه جمعي از همه دوره

  ).143(همان :» نامدمي الگوكهنشوند كه يونگ آنهارا معيني از اين ناخودآگاه جمعي به روان فرد صادر مي
است  آفرينشاي دارد، بحث بيني عرفان اسالمي نمود ويژهيكي از مفاهيم عام و قراردادي كه در جهان        

ثار عرفاني منعكس شده است. با دقّت و تفحص در ديوان كه درقالب تمثيالت وتعابير گوناگوني در اغلب آ
ها و ي آفرينش، هبوط، همبستهتوان گفت كه يكي از عناصر غالب و مكرّر در ديوان حافظ، اسطورهحافظ مي

جاي ديوان حافظ، حاكي از نوعي نظم منطقي و هاي معنايي آن است. تكرار اين مضمون در جايوابسته
دهد اي ساختاري به غزلها مياند. نظمي كه وجههپرداخته عناصر همبستهاست كه به اين دروني ميان غزلهايي 

هاي اين مضمون ( اسطورة شك يكي از راههاي كشف و درك ريشهدهد. بيوآنها را به يكديگر پيوند مي
ان حافظ، ي حافظ است، يعني نگاهي هرمنوتيكي به ديوي زيستهآفرينش و هبوط) فهم كالم فرهنگي وتجربه

هاي هايي كه در يك افق فرهنگي، اين شبكهبه منظور تفسير معناهاي متكثّر و كشف روابط ساختاري و داللت
شود، اند؛ زيرا اين نگاه، عالوه بر اين كه منجر به فهم تاريخي از متن موجود ميمعناييِ همبسته را شكل داده

اين عناصرِ تكرار شونده را با شبكة اصلي  معنايي  تواند ميزان ارتباط(چند سويه) و نسبت هر يك ازمي
گيرد كه تحت تاثير ناخودآگاه الگويي را به خود ميپي مضمون آفرينش حكم كهندرآشكار كند. تداعي پي

كند و هرنوع تغيير نگرشي دراين عنصر مركزي، منجر به حافظ، تصاوير ازلي معيني را به روان او صادر مي
  گردد.ختار اشعار ميتغيير كل مدل وسا
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ي آفرينش مانند: آدم، حوا، گندم، گناه ازلي، روضه رضوان، الست، برق تكرار مصاديق معنايي اسطوره       

شناختي و بنياني حافظ به جهان اطراف خويش عصيان، آدم، صفي، عهد ازل و... همگي مؤيد ديدگاه هستي
ين ديگر در ديوان، در تقابل وترادف با اين مضمون مركزي ها و مضامشناختي، پديدهاست. در اين مدل هستي

كنند. به عبات ديگر، اين شبكة معناييِ داللتگر، همچون منشوري است كه معناي ضمني خود را كسب مي
تاباند. است كه هر وجه آن، طيفها و پرتوهاي منظمي(عناصر تكرار شونده) را در سطوح مختلف بازمي

ين اسطوره باعث شده تا هر عاملي كه ذهن او را از اين قضيه دور نگه دارد موجب وابستگي شديد حافظ به ا
  نوعي نوستالژي در اشعار او شود.

ي فردي او آنچه مشخص است اين است كه اين گفتمان چيره بر زبان و ذهن حافظ، مشخصه        
-بافت عرفاني وديني است. جهاني او در يك ي زيستهشود؛ بلكه حاصل نوعي تعامل و تجربهمحسوب نمي

حافظ در "كند، زيرا بيني ديني حافظ تحت تاثير اين بافت است كه نظم و منطق دروني خود را كسب مي
هاي روزمرّه زندگي نيست بلكه در مقام شاعر هاي دروني خود در تجربهمقام شاعر تنها گزارشگر حال

ها نيز هست يعني معناي عام بشري و وجودي آنها ... ذهن گر، در طلب معناي كلّي آن حالها و انديشهانديشه
بايد ها و نمادها درگير است. اين درگيري پروسواس ميها وتعبيرها و اشارهاي از مفهوماو همواره با دسته

- ها داشته باشد كه سرانجام بازنمودي ازهستي را در ذهن او برپا ميدار، ميان آن نشانهحكايت از روابط معني

 "يابدي خود را درجهاني معنادار ميرد، باز نمودي كه در پرتو آن هر چيز و هر رويداد معنا و جايگاه ويژهدا
  ).18:1377(آشوري، 

توان گفت مضامين موجود در ديوان حافظ شخصي نيست، بلكه نوعي مضامين و مفاهيم فرهنگي بنابر اين مي
و بافت عرفاني انديشة او دارد. چرا كه ساختار ذهن  واجتماعي است كه ريشه در فضاي اجتماعي و فرهنگي

اي از معاني و ها )،به صورت ناخودآگاه، زنجيرهها (دالاي است كه در مواجهه با برخي پديدهانسان به گونه
ها، معموالً در آثار ادبي به صورت نماد ها و مدلولكند. حاصل اين دالها (مدلول) را تداعي ميمفهوم

رو هستيم و بهها شخصي هستند كه در اين صورت با ناخودآگاه فردي رويابد. گاه اين نمادروز ميواستعاره ب
  ها ريشه در فضاي تاريخي و فرهنگي دارد كه مؤيد ناخودآگاه جمعي است.    گاه اين نماد

عوامل ايجاد  ي آفرينش و درام هبوط، كه يكي ازتكرار و بسامد باالي مضامين مربوط به اسطوره         
نوستالژي در ديوان حافظ است، ريشه در يك سنّت جمعي و فرهنگي منبعث از افق معنايي عرفاني دارد. 
انس والفت حافظ با اين مضامين باعث شده كه به صورت ناخودآگاه اين عوامل سرتاسر ديوان او منعكس 
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خطيب قزويني و...) علم كالم (آثارغزالي  شود. آشنايي حافظ با علوم بالغي(آثار عبدالقاهر جرجاني، سكّاكي،
الهدايه ...) و به ويژه االحباب، مصباحالمعارف، اورادالعباد، عوارفوامام فخر رازي) علوم عرفاني (مرصاد

هاي عرب وعجم(رك. خرمشاهي، ي ديوانعلوم قرآني(تفسير كشّاف وتدبر درخود قرآن) و مطالعه
بيني حافظ جهان حافظ هستند و جهاني فرهنگي وتاريخي و زيستساز فضا) همگي زمينه16:1378-54

  تحت تأثير اين مفاهيم شكل گرفته است.
يكي از مهمترين مباحث مطرح شده در » عرفان و رندي در ديوان حافظ«داريوش آشوري در كتابِ        

است كه حافظ در اين زمينه  داند و معتقدي آفرينش و متعلّقات مربوط به آن ميديوان حافظ را بحث اسطوره
توان گفت االسرار بوده است. با فرض صحت اين مطلب ميبه شدت تحت تاثير كتاب مرصادالعباد و كشف

كه هبوط و رانده شدن آدم از بهشت و دور شدن انسان از وطن اصلي خويش مهمترين عامل ايجاد نوستالژي 
- هاي اطراف خود نگاهي هستية جمعي، به پديدهانگاردرديوان حافظ است. حافظ تحت تأثير اين پيش

زمينّ اصلي (هستي ها در ذهن او ،به صورت ناخودآگاه، به اين مبنا و پيشرو بيشتر پديدهشناختي دارد. از اين
  كند.آفرينش) ربط پيدا مي -

پيدا كرده غم غربت و دوري از وطن كه در آثار شعرا و عرفاي ديگر تحت عنوان غربت روح نمود          
اش، در يك گسترش معنايي، به محيط اجتماعي اطراف الگويياست در ديوان حافظ، عالوه بر معناي كهن

الرّاس انسان گرا به مكان جغرافيايي ومسقطحافظ نيز سرايت كرده است. وطن در ديدگاه شاعران معني
سبب دوري از وطن مألوف  ي رضوان است كه بهشود بلكه روح انسان مرغي از چمن روضهمحدود نمي

خود دچار غم غربت شده است و بدين سبب همچون ني، ناله و شكايت خود را براي جدايي و دوري از 
  كند: نيستان ازلي حكايت مي

  زنند صفير            ندانمت كه دراين خاكدان چه افتاده استتو را از كنگرة عرش مي           
شود بلكه اين غم ربت حافظ و غربت روح او به ماجراي هبوط محدود نمياما چنان كه اشاره كرديم غم غ

كند. در پي اين هاي اين جهان مادي و زميني نيز سرايت ميكند و به مضامين و پديدهگسترش معنايي پيدا مي
گردد وهر گونه دوري از آن منجر به ايجاد غم و نوستالژي گسترش معنايي است كه ميخانه نماد بهشت مي

زند، از اين رو است شود كه حافظ از ورود به آنها سرباز ميشود. مدرسه ومسجد نماد زمين ميدرحافظ مي
  سرايد:گونه ميكه اين

  گر زمسجد به خرابات شدم عيب مكن                مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد          
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  يا: 

  اينم از روز ازل حاصل فرجام افتاد               من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم            
شوند كه هايي تبديل ميشناسانه است كه زاهد و شيخ، مفتي، امام، .... همگي به چهرهو در اين ذهنيت هستي

گردند؛ در نتيجه حافظ نسبت به آنان حالتي تدافعي باعث دوري حافظ از وطن مألوف(بهشت و ميخانه ) مي
- ابل، مشتاق وصل رند و ساقي و پير مغان و ...است زيرا اينان در پيوند با ميخانه قرار ميگيرد و در مقمي

  گيرند:
  نه لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيستبنده پير خراباتم كه لطفش دائم است                   ور    
  يا:

  از آستان پير مغان سر چرا كشيم                    دولت در اين سراست و گشايش در اين در است     
هاي معنايي ديگر كه  در ارتباط با اين شبكة معنايي است بحث توبه و بازگشت است. توبه از جمله وابسته

- رود و در ساحتي طنزفراتر ميگيرد، يعني از وجهه شرعي شكنانه به خود ميدر اين بافت، معنايي ساخت

شناسانه به خود گونه  ضمن نفي هرگونه زهد ريايي، در ارتباط به معشوق و ميكده و... كه نمودي هستي
  شود:اند مطرح ميگرفته
  آراييرخ بزمفروش             كه دگر مي نخورم بيام توبه به دست صنمي بادهكرده       

ه بازگشت  و پشيماني از عدم به جا آوردن تكاليف شرعي؛ بلكه بازگشت مجدد ي حافظ در اين بافت نتوبه 
شود كه حافظ به معشوق، مي و ميكده و... است كه از آنها دور افتاده است. به عبارتي ديگر توبه، مامني مي

  جويد. در تسكين نوستالژي خود به آن پناه مي
  تاريخي نوستالژي در اشعار حافظ -عوامل اجتماعي

هاي اخالقي و مذهبي، رواج ي تمام نماي عصر او دانست. سقوط ارزشتوان آيينهديوان حافظ را مي        
در اين قرن بر نابساماني اوضاع و » ها كه دامن آخر زمان گرفتآن فتنه« رياكاري و فريب، انقالب زمانه و

امير مبارزالدين دركشتن شاه شيخ  نامردي». كنندچون نيك بنگري همه تزوير مي« احوال افزوده است و
گناهش، نامردمي شاه شجاع و برادرانش در ميل كشيدن چشم پدرخود، امير ابواسحق وفرزند خردسال و بي

بساماني و فساد عصر حافظ هايي از نامبارزالدين، ونيز كشته شدن شبلي فرزند شاه شجاع به دستور پدر نمونه
  ».  به كران لشكر ظلم استاز كران تا «است. به تعبير خواجه 
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ترين ايام زندگي حافظ در دوران ابواسحق سپري شده است. ترين و آسودهبايد اذعان داشت كه آرام          
ورزيد. حافظ نيز در برخي غزلهاي خود از كرد و به حافظ ارادت ميزيرا او به شاعران توجه فراوان مي

رفته و آرزوي رثيه گفته است و همواره غم ايام خوش از دستدوران او با حسرت و اندوه ياد كرده و م
  بازگشت به آن دوران را در سر پرورانده است:

  اسحقي                 خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بودي بوراستي خاتم فيروزه           
ي دوران دل حافظ غصهدر كف «دارد: و بدين ترتيب حسرت و اندوه خود را از كوتاهي عمر او بيان مي

هاي اميرمبارزالدين، كه محتسبي بد ها و رياكاريپايد و سختگيرياما اين دوران كوتاه ديري نمي». خون شد
هاي وي اين گونه رفتار». كرده چون دگران، قرآن را دام تزوير مي« شود زيرا او نيز طينت بود، شروع مي

حسرت را گذشته بخورند كه: چه شده پس از آن كه روشنايي صبح ترين مردمان نيز شود وفادارباعث مي
  ).187: 1381باره بردميده بود، ما ديگربار  مجبوريم در ظلمات روزگار بگذرانيم؟! (ر.ك، طغرل،يك

كند و هم از از اين رو است كه منِ حافظ ديگر شخصي نيست؛ منِ اجتماعي است كه درد زمانه را بيان مي
اش به حوادث اجتماعي و تاريخي، فضايي نوستالژيك است و ي شعر حافظ، به دليل توجهروست كه فضااين

او هربار حسرت مردم روزگار خود را از ايام خوشي و شادي و آسايش «تاباند. نوعي غربت همگاني را بازمي
بانگ « و » روز وصل دوستداران« عمومي را در قالب غزلي در كنايه به صورت حسرت خويش از گذشت 

» آوردبه يادها مي»لبانصحبت شبها با نوشين«و » ي صهباهاي مستانـهخنده«و » نوشانـوش ياران
شود حافظ به دنبال ). مجموعة اين عوامل اجتماعي و تاريخي است كه باعث مي47 - 46: 1368(رياحي،

-در ذهن حافظ ترسيم مي را آرمانشهررفت از اين فضاي سنگين و پراندوه باشد. بنابراين انديشة يك برون

كند. اين آرمانشهر حالت تدافعي او نسبت به غم غربت است. گاه سطوحي از اين انديشه با فضاي عاشقانة 
  دهد:اي زيباشناختي به آن ميشود و با اتكا به صنايع و صور ادبي وجههمقطع ميشعر او هم

  دي از خويش برون آيد و كاري بكندشهر خالي است ز عشاق مگر كز طرفي            مر          
نگر نيست بلكه گاه با ي حافظ در ترسيم آرمانشهر صرفاً آيندهذكر اين نكته ضروري است كه انگاره          

بخشد و پايه و اساس آن را بر داستان و ي فرهنگي خود، نمودي ازلي به آن ميتكيه بر سنت و گنجينه
ي پيوسته ميان سنت و نهد. پس اين آرمانشهر در پي گفتگو و مكالمهي آفرينش و بهشت و... مياسطوره
بخشد. مصداق تاريخي و گيرد و ساحتي فرازماني به آن مينگر او شكل ميي فرهنگي و افق آيندهگذشته
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اي آن در بهشت و يابد و نمود اسطورهي خمار تعين ميزميني اين آرمانشهر در ميكده و ميخانه و خانه

  گردد.ي رضوان آشكار ميروضه
  نتيجه گيري:

هاي هنري حافظ در هاي بنيادين شعر حافظ است. بسياري از زيباييغم غربت يا نوستالژي يكي از مؤلفه
اي درخشان و ستودني سرچشمه گرفته است. عوامل غزلياتش از غم غربت و نوستالژي وي نسبت به گذشته

ه) در ايجاد حس نوستالژي در شعر حافظ و تقويت جنبة فردي و اجتماعي مختلفي(به صورت ناخودآگا
  عاطفي و احساسي شعر او مؤثرند: 

ازدست دادن عزيزان و نزديكان از جمله زن و فرزند كه شاعر در اندوه و حسرت آنان اشعاري نغز و مرثيه 
  هايي دردآلود سروده است. 

ياد ايام خوش گذشته در دوران حكومت اوضاع نابسامان عصر حافظ در زمان حكومت امير مبارزالدين و 
توان گفت درك شاه شيخ ابواسحاق اينجو بسياري از غزليات حافظ را تحت تاثير قرار داده است. بنابراين مي

 متني دارد.اي است كه خاستگاهي بروناي از فرايند نوستالژي در شعر حافظ منوط به نظام داللتيگوشه

طن(مألوف ذهني)، داستان آفرينش، هبوط و رانده شدن از وطن حسرت ودلتنگي و شكوة دوري از و
اصلي(بهشت)، گناه نخستين، توبه و بازگشت، هجران و دوري از معشوق از جمله مهمترين عوامل اجتماعي 

آيند. برجستگي و نقش هريك از اين عوامل در گيري فضاي نوستالژيك در شعر حافظ به شمار ميدر شكل
شود كه لژي، به بافت معنايي و انديشگاني شعر بستگي دارد. مجموعة اين عوامل باعث ميفرايند ايجاد نوستا

  حافظ براي رهايي از غم غربت و فضايي پراندوه زمان، درصدد ترسم يك آرمانشهر(ذهني) برآيد.
  
  نوشتپي
) اثر nostalgia sanctuary of meaningتوان به موارد زير اشاره كرد: نوستالژي پناهگاه (از جمله مي -1

) ( موضوع اين كتاب رابطه ميان نوستالژي وشخصيت افراد است)، jenel.l.o.wilsonجنل.ال. ا. ويلسون(
  ) از دانشگاه هاروارد، Svetlana boym) اثر سوتالنا بويم(the future of nostalgiaآينده نوستالژي(

) اثر جان جي. ethics and nostalgia in the contemporarynovelاخالق ونوستالژي در رمان معاصر( 
(جهت » از دانشگاه كمبريج كه به تحليل نمودهاي نوستالژي در رمان معاصر مي پردازد. john j.su(سو(

  )156:1387هاي بيشتر: رك. عالي عباس آباد،مشاهدة نمونه
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