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چکیده
واژهی نوستالژی که در زبان فارسی از آن با عنوان «غم غربت»
یاد میشود به معنای احساس غم و دلتنگی برای خاطرات از
دست رفتهی گذشته است .خاطراتی که با یادآوری آن ،فرد
دچار غم و اندوه میشود و نوعی دلتنگی بر او سایه میافکند.
مهمترین عواملی که باعث بوجود آمدن حس نوستالژی
میشوند شامل :حرست روزهای خوش دوران کودکی ،زندان
یا مهاجرت ،جنگ و از دست دادن استقالل کشور و ...است.
شاعران کُردزبان نیز از این قاعد ه مستثنی نیستند .اشعار آنها
جتلیگاه مناسب و درخوری برای نشان دادن این حس درونی
است .بزرگترین مظاهر نوستالژی را میتوان در اشعار این
شاعران یافت .آنها در اشعارشان مهواره از خاطرات روزهایی
یاد میکنند که در صلح و آرامش در رسزمنی رسسبز و پر شور
و نشاطشان و با امید به زندگی و آینده میزیستند .از مجله این
شاعران« ،هصمن» است .هبرهگریی از عنارص طبیعی ،استفاده از
ادبیات شفاهی و پشتوانه قرار دادن فولکلور و فرهنگ بومی در
عنی به خدمت گرفتن انواع صنعتهای ادبی ،ویژگیهایی از
شعر هصمن است که خوانندگان این اشعار میتوانند تا اندازهای
به درک آنها نایل آیند .هصمن شیفتهی سادگی کالم شعر بود و
سعی داشت زبان شعر را به زبان واقعی مردم نزدیک سازد .از
این شاعر ،میتوان به عنوان شاعر اجتامعی یاد کرد؛ زیرا مسائل
اجتامعی و سیاسی آن روزگار تأثری عمیقی بر شعر او گذاشته
است .بیشرتین نمودهای شعر نوستالژیک را میتوان در اشعار
او یافت .در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -حتلیلی به
بررسی انواع نوستالژی در شعر هصمن میپردازیم .نتایج حتقیق
نشان میدهد که بیشرتین نمود نوستالژی در اشعار هصمن به
ترتیب به وطنگرایی ،یاد معشوق ،زندان و تبعید ،و یاد مرگ
عزیزان مربوط میشود.

کورتە
وشەی نۆستالژی کە لە زمانی فارسی بە «خەمی غهریبی» ناوی
لێ دێنن بە واتای هەستی خەم و دڵتەنگی بۆ بیرەوەرییەکانی
لەدەستچووی ڕابردووە .بیرەوەرییەک کە بیرکردنەوە لێی،
مرۆڤ تووشی خەم و خەفەت دەکات و جۆرێک دڵتەنگی
سێبەر دهکێشێ ب ه سهریدا .گرینگرتین هۆکارەکانی هەستی
نۆستالژی برێتیی ه له :داخ و کهسهری ڕۆژە خۆشەکانی منداڵی،
بەندیخانە یان کۆچکردن ،شەڕ و لەدەستدانی سەربەخۆیی
واڵت و هتد .شاعیرانی ناوخۆیی وەکوو شاعیرانی کورد زمان،
لهوهدا جیاوازییان نییه .ههڵبهستهکانی ئهوان بۆتە هۆی ڕوون
بوون و ئاشکرابوونی ئهو هەستە ناوهکییانه .گەورەترین جێگای
خۆنواندنی نۆستالژی دەتوانین لە ههڵبهستهکانی ئهو شاعیرانە
بدۆزینهوه .ئهو شاعیرانە لە شیعرەکانیاندا بیر لە ڕۆژانێک
دەکەنەوە کە بە هێمنایەتی لە واڵتی سەرسەوز و پڕ لە خۆشی و
ئارامی و هیوا بە داهاتوو دەژیان .بۆ منوونە یهکێک لهم شاعیرانه
«هێمن»ه .چێژوەرگرتن لە هێامنە رسوشتییەکان بەکارهێنانی
وێژەی وتهیی و پشتبەسنت بە فۆلکلۆر و کولتووری ناوخۆیی و
بەکارهێنانی دەستکەوتی ئهدهبی ،لە تایبهمتهندییهکانی شێعری
هێمنە و خوێنەرانی ئهم شێعرانە دەتوانن تا ڕادەیەک لهوانه
تێبگهن .هێمن عاشقی سادەیی شیعر بوو و هەوڵی دەدا کە
زمانی شێعر لە زمانی واقیع و ڕاستی خەڵک نزیک بکاتەوە.
دەتوانین ئهو شاعیرە (هێمن) بە شاعیری کۆمەاڵیەتی نێو ببەین،
چوونک ه بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان و سیاسییەکان لەو ڕۆژگارەدا
کاریگهرییهکی قووڵی لە سەر شێعری ئهو داناوه .زۆرترین
دهرکهوت ه شێعریی ه نۆستالژیکهکان دەتوانین لە شێعرەکانی
مامۆستا هێمندا بدۆزینهوه .لهم توێژینهوهیهدا ب ه کهڵکوهرگرتن
ل ه میتۆدی وهسفی-شیکارانه ،جۆرهکانی نۆستالژی ل ه شیعری
هێمندا تاوتوێ دهکهین .دهستکهوتهکانی ئهو توێژینهوهی ه ئهوه
دهردهخات ک ه زۆرترین دهرکهوتهی نۆستالژی ل ه شیعرهکانی
هێمندا پێوهندیی به نیشتامنخوازی ،یادی دڵبهر ،زیندان و
دوورخستنهوه و یادی مهرگی ئازیزانهوه ههیه.

واژگان کلیدی :نوستالژی ،ادبیات کردی ،هصمن.

وش ه سهرهکییهکان :نۆستالژی ،ئهدهبی کوردی ،هێمن.

)نویسنده مسؤول( 1- marjan.kamiyab@gmail.com
2- somayyemohammadi1365@gmail.com
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 -1مقدمه
اصطلاح فرانسـوی نوسـتالژی ترکیبـی از دو واژهی یونانـی «( »nostaبازگشـت)
و «( »alogosدرد و رنـج) اسـت .در فرهنگهـا ذیـل ایـن اصطلاح ،معانـی متنوعـی
آمـده اسـت؛ از آن مجلـه میتـوان بـه «غـم غربـت و درد دوری» اشـاره کـرد (باقـری و
توکلـی .)147 :1393،نوسـتالژی کـه از روانشناسـی وارد ادبیـات شـده اسـت ،در
بررسـیهای ادبـی بـه شـیوهای از نـگارش اطلاق میشـود کـه بـر پایـهی آن شـاعر یـا
نویسـنده در رسوده یـا نوشـتهی خویـش ،گذشـتهای را کـه در نظـر دارد یـا رسزمینـی کـه
یادهایـش را در دل دارد ،بـه شـکلی حسرت آمیـز و دردآلـود ترسـیم میکنـد و بـه قلـم
میکشـد (مهـان) .نوسـتالژی یـا احسـاس غربـت و آرزوی بازگشـت بـه گذشـتههای
خاطرهانگیـز بـه عنـوان یکـی از جنبههـای روانـی انسـان ،در رسشـت آدمـی هنفته اسـت.
دلتنگـی در لغـت بـه معنـی غـم غربـت و در اصطلاح روانشناسـی ،بازگشـت و میـل بـه
گذشـته اسـت از ایـن رو میتـوان آن را مترادف بـا «حسرت» دانسـت .ناخرسـندی از
زمـان یـا مـکان حـارض ،احساسـی اسـت کـه چه بسـا برای هر کسـی پیـش آیـد .این حس
موجـب ظهـور پدیـدهی روگردانـی و گریـز از زمـان یـا مـکان حـارض میشـود .مهـواره
انسـان در تلاش اسـت بـرای رهایـی از وضـع نامطلـوب کنونـی خـود ،جایگزینـی پیـدا
کنـد؛ او مطلوبـش را گاه در پنـاه بـردن بـه گذشـته و گاه در رؤیـای آینـده جسـتوجو
میکنـد (خـدادادی مهابـاد .)45 :1384 ،دلتنگـی بـه دلیـل عـدم رضایـت از وضعیـت
کنونـی بـروز میکنـد؛ بـرای مثـال ،کسـی نسـبت بـه دوران خـوب زندگـیاش دلتنگـی
دارد و نسـبت بـه وضـع موجـود ،نارضایتـی دارد ،مهین حـس باعـث بـروز نوسـتالژی
میشـود .پـس هـرگاه عرصـهی زندگی چنان بر انسـان تنگ شـود کـه او نتوانـد از آن چه
کـه دارد لـذت و رضایتـی حاصـل کنـد ،مسیر آرمانجویـی و آرزومندی را طـی میکند.
آرمانهـای انسـانی یـا پیـش رو قـرار میگرینـد یـا پشـت رس میماننـد .هـرگاه ذهـن بـه
گذشـته رجـوع کنـد و اسـباب رهایـی خـود را از دلتنگـی ،در گذشـته جسـتوجو نامیـد،
حسرت گذشـته یـا نوسـتالژی در او پدیـد میآیـد (روشـنفکر .)32:1391،بنابرایـن
نوسـتالژی در ادبیـات ،احساسـی ناخـودآگاه اسـت کـه حتـت تأثیر عواملـی چـون :از
دسـت دادن اعضـای خانـواده ،حبـس و تبعیـد ،مهاجرت از کاشـانه ،یـادآوری خاطرات
کودکـی و جوانـی ،غـم و درد پیری و اندیشـیدن به مرگ شـکل میگرید و در آثار شـاعر
و نویسـنده بـروز میکنـد .از مهین رو امهیـت سبکشـناختی پیـدا میکنـد.
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در میـان شـاعران کُـرد ،هصمـن از کسـانی اسـت کـه بـه جنبههـای نوسـتالژیک
اشـعارش توجـه ویـژه دارد .فضـای اشـعار او را بیشتر ناراحتـی از وضعیـت کردهـا در
طـول تاریـخ ،رنجهایـی کـه متحمـل شـدهاند ،و چارهجویـی بـرای رفـع ایـن معضـل،
تشـکیل میدهـد و مهین باعـث اجیـاد فضایـی نوسـتالژیک در اشـعارش میشـود .عالوه
بـر ایـن ،او بـا توصیـف جزئـی و دقیـق فضـا ،صحنـهای خاطرهانگیـز و دلکـش را پیـش
روی خواننـده اجیـاد میکنـد کـه یادکـرد خاطـرات زیبـای آن دوران در ایـام پیری ،فرد را
بـه نوعـی دچـار غـم غربـت میکنـد .مهچنین یـادآوری عشـق و رسمسـتیهای روزگار
جوانـی نیـز یکـی دیگـر از مؤلفههـای نوسـتالژی اسـت کـه بخـش مهمـی از اشـعار هصمن
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه نوسـتالژی جـزء جدانشـدنی در ادبیـات اسـت ،نگارنـدگان ایـن
پژوهش ،چگونگی نمود این احسـاس و اسـتفاده از این شـگرد بیانی را نشـان میدهند.
از آنجـا کـه نوسـتالژی یکـی از مقوالتـی اسـت کـه در ادبیـات کُـردی آنگونـه کـه بایـد،
مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت بنابرایـن هـدف و مترکز ایـن پژوهش ،بررسـی نمودهای
نوسـتالژی بـه عنـوان یکـی از مباحـث مهـم زیباییشـناختی در اشـعار هصمـن اسـت کـه به
عنـوان یکـی از شـاعران پـرآوازهی ادبیـات معـارص کُـردی بـا توجـه بـه رشایـط فـردی و
اجتامعـی حمیـط زندگـی خویـش ،بخشـی از مضمـون اشـعارش را به مضمون نوسـتالژی
اختصـاص داده اسـت .از ایـن رو بحـث و مسـألهی اصلـی مـا در ایـن پژوهـش ،درک و
دریافـت چگونگـی نمـود نوسـتالژی در شـعر ایـن شـاعر بـزرگ اسـت .روش مـا در این
پژوهـش ،توصیفـی -حتلیلی اسـت که با حتلیل شـواهد شـعری از اشـعار هصمن و مراجعه
بـه منابـع کتابخانـهای صـورت گرفته اسـت.
 -2فرضیات پژوهش
 بـه نظـر میرسـد حـس نوسـتالژی در آثـار هصمـن بـه وفـور و در عناویـن خمتلـف وجـودداشـته باشد.
 به نظر میرسـد وطندوسـتی و عشـق ،بیشترین نمود نوسـتالژی در اشـعار هصمنباشد.
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 -3پیشینهی پژوهش
در ادبیـات کُـردی تاکنـون پژوهشـی در زمینـهی نوسـتالژی انجـام نشـده اسـت ا ّمـا در
ارتبـاط بـا ادبیـات فارسـی و عربـی ،صیادینـژاد و مهـکاران در پژوهشـی بـا عنـوان
«بررسـی زمینههـای نوسـتالژی در رسودههـای نازکاملالئکـه و فـروغ فرخـزاد»
( ،)1393حسرت و انـدوه بـه خاطـر وضـع نابسـامان جامعه و نیز عشـق و طبیعت را از
زمینههـای مشترک نوسـتالژی در شـعر ایـن دو شـاعر میداننـد .باقـری در پژوهشـی بـا
عنـوان «بررسـی نوسـتالژی در جمموعـه اشـعار قیصر امنیپـور» ( ،)1381بـه ایـن نتیجه
رسـید که مفاهیم نوسـتالژیک در اشـعار او بیشتر شـامل غربت و دردمندی ،گذر زمان،
بازگشـت بـه دوران کودکـی ،زندگـی روسـتایی و جنـگ و ایثـار میشـود .خزانهدارلـو
در پژوهشـی بـا عنـوان «بررسـی مفاهیـم نوسـتالژیک در اشـعار سـیاوش کرسایـی»
( ،)1393بیـان مـیدارد کـه بیشترین نمـود نوسـتالژی در اشـعار او بـه غـم دوری از
دوسـتان و خانـواده مربـوط میشـود .کبری روشـنفکر در مقالـهای بـا عنـوان «بررسـی
تطبیقی نوسـتالژی در شـعر عبدالوهاب بیاتی و شـفیعیکدکنی» ( ،)1391با مقایسـهی
تطبیقـی نوسـتالژی بین ایـن دو شـاعر بیـان مـیدارد کـه بیشترین مفاهیم نوسـتالژیک در
اشـعار آنهـا بـه نوسـتالژی کودکـی ،معشـوق و گـذر عمر مربـوط میشـود .رشیفیان در
پژوهشـی بـا عنـوان «بررسـی فراینـد نوسـتالژی در اشـعار سـهراب سـپهری» (،)1389
اشـعار نوسـتالژیک سـهراب را بـه دو بخـش خاطـرهی فـردی کـه شـامل دوری از وطـن
و خاطـرهی مجعـی کـه شـامل دلتنگـی شـاعران بـرای اسـطورههای ایرانی اسـت ،تقسـیم
کـرده اسـت .حممـدی در پژوهشـی بـا عنـوان «از غـم و حسرت شـاعران کالسـیک تـا
نوسـتالژی شـاعران رمانتیـک» ( ،)1391بـه بررسـی تطبیقـی نوسـتالژی در میـان
شـاعران ایـن دو دورهی زمانـی پرداختـه اسـت .مشـاخیی نیـز در پژوهشـی بـا عنـوان
«نـگاه نوسـتالژیک خاقانـی و بحتری بـه ایـوان مدایـن» ( ،)1390میگویـد کـه واژه و
تصویـر بـا بـار معنــایی غــم و انـدوه ،برآمده از حـس نوسـتالژیک ،تلمیحات و اشـارات
بـه شـخصیتها و داسـتانهای ملـی و مذهبـی گذشـته بـا بار معنایـی حرست و انـدوه به
سبب از دســت رفــتن آنهــاست و بهکارگریی رنگهای ســرد و بیروح در این قصاید
نشـان از احساسـات نوسـتالژیک بحتری و خاقانـی اسـت .مهچنین آذرمـکان و ربیعـی
در پژوهشـی بـا عنـوان «بررسـی نوسـتالژی در رسـالههای شـهابالدین سـهروردی»
( ،)1393بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه آثـار عرفانـی از نظـر نوسـتالژی قابلیـت بررسـی
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را دارنـد و منظـور از وطـن در آثـار سـهروردی ،ناکجاآباد اسـت و مکان خاصی نیسـت.
 -4گذری بر زندگی هیمن
شــیخ حممدامــن شیخاإلســامی متخلــص بــه «هصمــن» ســال  1300هجــری شمســی
در روســتای «الچــن» واقــع در 5کیلومــری جنــوب مهابــاد در خانــوادهای متمــول
و صاحبنــام متولــد شــد .پــس از یادگــری قــرآن جمیــد و کتــب مقدماتــی فارســی و
عربــی ،بــه مهابــاد رفــت و مــدت چهــار ســال در خانقــاه و مدرس ـهی جــد مادریــش،
شــیخ یوســف برهــان در ســلک طــاب علــوم دینــی حتصیــات خــود را ادامــه داد و در
مهــان ایــام بــا «ه ـهژار» ـ کــه آنجــا بــه رس میبــرد ـ ه ـمدرس و همصحبــت شــد و بــا او
عقــد اخــوت و دوســتی بســت .بعدهــا بــه دســتور پــدرش بــه آبــادی «کولیجــه» راه یافــت
و چنــد ســالی نــزد «مــا امحــد فــوزی» درس خوانــد .در ســال 1317هجــری شمســی بــه
خانـهی پــدری در آبــادی «شــیالناوێ» بازگشــت .روزهــا بــه کار کشــاورزی و زراعــت
میپرداخــت و شــبها تــا دیــر وقــت بــه مطالعــهی کتــب ادبــی ـ از فارســی و کــردی
ـ مشــغول بــود و هــر ســال چندیــن بــار بــه شــهر مهابــاد آمــد و شــد داشــت .در ایــن
مســافرتها بــا رجــال شــعر و ادب آشــنا شــد و در جلســات ادبــی جوانــان بــا ذوق
آن دیــار رشکــت جســت و انــدک انــدک در اثــر ابــراز لیاقــت و اســتعداد ،مــورد توجــه
شــخصیتهای معــروف مهابــاد ،خمصوص ـ ًا قاضــی حممــد قــرار گرفــت .هصمــن در ایــن
ا ّیــام ،جوانــی برازنــده و کارآمــد و آگاه و َآشــنا بــه رمــوز ادبیــات ُکــردی و شعرشــناس
بــود و خــود نیــز شــعر میگفــت و اشــعارش در میــان جوانــان طرفــداران زیــادی
داشــت .پــدرش نیــز اهــل شــعر و شــاعری بــود ،ولــی دوســت نداشــت کــه فرزنــدش
وقــت خــود را بــه رسودن شــعر بگذرانــد ،ا ّمــا اســتعداد ذاتــی و قرحی ـهی خــدادادی او
را بــه راهــی ســوق داده بــود کــه بــه رسچشــمهی زالل ابــداع و ابتــکار در فنــون شــعر و
شــاعری منتهــی شــود و در ســننی بــاال اهلیــت لقــب «شــاعر وطنــی» را داشــته باشــد.
او راه خــود را پیــش گرفتــه بــود؛ هــر حلظــه بــا شــوق و ذوق بیشــر ،گامهــای فراتــر
برمیداشــت و عقبنشــینی و انزواگزینــی برایــش حمــال و ممتنــع بــود .هصمــن در ســال
1323شمســی بــه عضویــت شــورای نویســندگان نرشیـهی نیشــتامن درآمــد کــه بــه طــور
خمفیانــه از ســوی مجعــی از ادبــا و شــعرای ُکــرد علیــه رژیــم پهلــوی انتشــار یافــت .در
ســال 1344شمســی پــدرش دار فانــی را وداع گفــت و دو ســال بعــد از آن نیــز مــادرش
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درگذشــت .هصمــن در سال1347شمســی بــه علــت مشــاهدهی اوضــاع نامطلــوب
کشــور و ســتمهایی کــه از طــرف رژیــم شــاه بــر مــردم ســتمدیدهی کُــرد میرفــت،
خانــه و زندگــی را تــرک گفــت و ســالها در بــاد غربــت ،متــواری و آواره بــود .هصمــن
پــس از پــروزی انقــاب  1357بــه ایــران بازگشــت و خدمــات ادبــی و اجتامعــی و
فرهنگــی خــود را از رس گرفــت .او در ایــران یــک انتشــاراتی بــه زبــان کُــردی بــه نــام
«انتشــارات صالحالدیــن ایوبــی» در شــهر ارومیــه برپــا کــرد .آن انتشــاراتی از هبــار
( )1985یــک فصلنامـهی ادبــی -فرهنگــی بــه نــام رسوه بــه چــاپ میرســاند کــه هصمــن
تــا زمــان درگذشــتش مســئول آن فصلنامــه بــود .هبرهگــری از عنــارص طبیعــی خشــن،
اســتفاده از ادبیــات شــفاهی و پشــتوانه قــرار دادن فولکلــور و فرهنــگ بومــی در عــن بــه
خدمــت گرفتــن انــواع صنایــع ادبــی ،ویژگیهایــی از شــعر هصمــن اســت کــه خواننــدگان
ایــن اشــعار میتواننــد تــا انــدازهای بــه درک آنهــا نایــل آینــد .تســلط او بــر زبــان ُکــردی
و دیگــری قــدرت انکارناپذیــرش در رسایــش ،دو ویژگــی خــاص هصمــن اســت کــه او
را از مجل ـهی آخریــن شــاعران کالســیک جدیــد در ادبیــات ُکــردی قــرار داده اســت .از
آثــار هصمــن ،تاریــک و ڕوون جمموعــه اشــعار ( ،)1974ناڵــەی جودایــی جمموعــه اشــعار
( ،)1979پاشـهرۆک جمموعــه مقــاالت ( ،)1983چەپکێــک گــوڵ و چەپکێــک نێرگــز،
بازنویســی حتفــهی مظفریــه از رســماخلط التینــی بــه کُــردی ،مقدمــهی رمــان قــەاڵی
دمــدم اثــر عــرب شــامیلوف ،شــازاده و گـهدا و هـهواری خاڵــی را میتــوان نــام بــرد .هصمــن
در روزنامههــای کوردســتان ،هــاواری کــورد (فریــاد ُکــرد) ،هــاواری نیشــتامن (فریــاد
میهــن) ،گڕوگاڵــی منــدااڵن (قیــل و قــال کــودکان) ،ئاگــر (آتــش) و هەاڵڵــە (اللــه) نیــز
مینوشــت .ایــن شــاعر و نویســندهی ُکــرد رسانجــام در  29فروردیــن ســال  1365دیــده
از جهــان فروبســت (ر.ک :مــردوخ روحانــی :1382 ،ج.)520-519 ،2
 -5مبانی نظری
 -1-5تارخیچهی نوستالژی
گ آریانپـور نوسـتالژی بـه معنـای «غـم غربـت ،حسرت و دلتنگـی نسـبت بـه
در فرهنـ 
گذشـته و آنگهـی اشـتیاق مفـرط برای بازگشـت به گذشـته ،احسـاس حسرت و دلتنگی
بـرای وطـن ،خانـواده ،دوران خـوش کودکـی ،اوضـاع خـوش سیاسـی ،اقتصـادی و
مذهبـی در گذشـته و »...تعریـف شـده اسـت (آریـان پـور« .)3539: 1380 ،واژهی
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«نوسـتالژی» درسـال 1668میالدی به وسـیلهی یوهانس هوفر - 1پزشـکی اهل کشـور
سـویس -وضـع شـد .دلیـل ایـن نامگـذاری ،احسـاس غربتـی بـود کـه رسبازان سویسـی
دور از خانـه و رسبـازان سایرکشـورها بـه آن دچـار میشـدند؛ رسبازانـی کـه بـا شـنیدن
آهنگهـای حملـی و خـوردن سـوپهای سـاده بومـی ،واکنـش نشـان میدادنـد .هوفـر بـا
اسـتفاده از ایـن اصطلاح در مقالـهاش (دلتنگـی پزشـکی) کـه بـرای توصیـف حـاالت
روحـی بیامرانـش منتشر کـرد ،نام خـود را به عنوان واضـح نظریهای دقیق و شگفتیسـاز
در تاریـخ پزشـکی ،ماندگارکـرد .براسـاس نظریـهی او نوسـتالژی ،عنـوان درد و رنجـی
اسـت کـه بیمار احسـاس میکنـد بـه دلیـل آنکـه در رسزمنی مـادری خویش نیسـت یـا بیم
آن دارد کـه هرگـز آن جـا را نبینـد (کالهچیـان.)11 :1386 ،
بـا رشوع قـرن بیسـتم نوسـتالژی در زاویـه دیـد روانشناسـان قرارگرفـت و بـه ایـن
ترتیـب بیشتر از آنکـه بـه جسـم مربـوط باشـد ،بـه روح و روان پیونـد یافـت .پیونـدی که
البتـه ،تظاهـرات جسمانی را نادیـده نمیگیرد .واژهی نوسـتالژی از این پـس راه ورود به
میـان مـردم و گفتـار روزمره را گشـود و در مفهوم عمومی و تازهی خود ،احساسـی شـد
کـه هر فرد معمولی میتوانسـت داشـته باشـد و الزمـهی آن رسباز بودن نبـود .بعدها این
احسـاس خفـی ،ارزش اخالقـی در وجـود اشـخاص فهیـم و حسـاس حمسـوب میشـد
کـه در برابـر هـول و هراسهـای دنیـا چهـره مینمـود؛ یعنـی نوعـی حرستزدگـی کـه
ارتباطـی تنگاتنـگ بـا هوشـمندی ،نکتهبینـی و دورنگـی داشـت و انسـان مـرگ آگاه و
واقـف بـه زمـان ،نمیتوانسـت حرستمنـد نباشـد .بـا ورود ایـن واژه بـه حیطهی فلسـفه
و ادبیـات ،معنـای جدیـدی بـه خـود گرفـت و بـه احساسـات رمانتیـک و غـم دیـر متولـد
شـدن موسـوم گشـت .ایـن واژه «در بررسـیهای ادبـی بـه شـیوههایی از نـگارش اطالق
میشـود کـه بـر پایـهی آن شـاعر یـا نویسـنده در رسوده یا نوشـتهی خویش ،گذشـتهای را
کـه در نظـر دارد یـا در رسزمینی کـه یادش را در دل دارد حرستآمیزانه و دردآور ترسـیم
میکنـد و بـه قلـم میکشـد» (انوشـه.)1395: 1376 ،
 -2-5نوستالژی و ادبیات
لطفعلـی صورتگـر در تعریـف ادب و شـعر گفتـه اسـت« :ادب عبارت اسـت از یک نوع
ابلاغ و انتقـال فکـر از ذهنـی بـه ذهـن دیگـر؛ بـه عبـارت دیگـر،ادبیـات عبارت اسـت از
1- Johanne s Hofer.
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فـ ّن بیـان نیـات و نامیـش بیـان اندیشـه و حالتـی کـه در ذهـن گوینـده بـه وجود آمده اسـت
و نامیـش و جتسـم آن اندیشـه و حالـت در ذهـن خواننـده .در حالـی کـه واسـطهی بیـان
و نامیـش یـا ابلاغ و انتقـال ،الفـاظ و کلمات هسـتند .آنچـه بیـان میشـود ،جلـوهای از
ّ
مسـخر میکند،
مظاهـر گوناگـون حیـات اسـت که ذهن شـاعر را جمـذوب و روح وی را
بـر متـام احساسـات و عواطـف وی غلبـه و تسـلط مییابـد تـا بدانجـا کـه جـز او هیـچ
چیـز در ذهـن وی ،هسـتی و موجودیـت نـدارد .در ایـن حـال ،شـاعر بدان جلـوهی رنگ
و نریویـی خـاص میبخشـد و آن را در مرتبـهای برتـر و باالتـر از جهـان عـادی قـرار
میدهـد .بـدان گونـه کـه خـود میخواهـد و آرزو میکنـد؛ نـه آنچنـان کـه در عـامل خارج
وجـود دارد .ایـن هیجـان و انقالبـی کـه در روح وی پدیـد آمـده ،حمـرک و ملهـم ذوق او
میگـردد تـا در برابـر ایـن آزمایـش ،الفـاظ و کلامتـی را بجویـد و آن را بـه یـاری آن الفـاظ
بـه دیگـری منتقـل نامیـد» (صورتگـر .)16 :1336 ،مهانطـور کـه قب ً
لا گفتـه شـد ،تولـد
اصطلاح «نوسـتالژی» ابتـدا در حیطـهی پزشـکی بـود و تنهـا در فرهنگهـای پزشـکی
و روانپزشـکی جـای داشـت ا ّمـا امـروزه هیـچ حـوزهای ماننـد حـوزهی ادبیـات جایگاه
ایـن اصطلاح نگشـته اسـت .امـروزه بیشترین نمـود «نوسـتالژی» را در حیطـهی ادبیات
و هنـر میبینیـم .بـا گذشـت پنجـاه سـال رفتـه رفتـه اصطلاح «نوسـتالژی» از متنهـای
پزشـکی ناپدیـد شـد و روانشناسـان دیگر برای بیان مشـکل بیماران مربوط بـه این مورد
از اصطالحاتـی ماننـد «اختلاالت روانـی» اسـتفاده میکردنـد .ایـن اصطلاح بـه تدریج
از دنیای پزشـکی وارد دنیای ادبیات و هنر شـد (انوشـه  .)139:1376،در کل ،تأسـف
نسـبت بـه گذشـته از موتیفهـای رایج شـعر فارسـی اسـت؛ شـاعران دورهی سـلجوقی
بـه دورهی حممـودی حسرت میخورند و شـاعران دورهی حممـودی از دورهی رودکی با
حسرت یـاد میکردنـد (شمیسـا )137 :1387 ،و این مربوط به خاطرة مجعی میشـود.
 -3-5مهمترین عوامل اجیاد نوستالژی
طبـق تعاریـف و توضیحـات خمتلفـی کـه دربـارهی اصطلاح «نوسـتالژی» آمـد ،میتـوان
عوامـل خمتلفـی را کـه در اجیـاد احسـاس و عاطفـهی «نوسـتالژی» مؤثرنـد ،اینگونـه نـام
بـرد -1 :دوری از وطـن (بـه معنای ملـی بودن) یا زادگاه اصلی ،بـه دلیل حبس ،تبعید یا
مهاجـرت اجبـاری یـا اختیـاری؛  -2تغییر مکان دایمی انسـان؛  -3جدایـی از خانواده و
دوسـتان و دوری از حمیط خانه و خانواده؛  -4از دسـت دادن اعضای خانواده ،دوسـتان
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یا عزیزی که باعث گریسـتن و مرثیه خواندن شـود؛  -5مشـکالت سـازگاری با حمیط و
رشایـط جدیـد و کنونـی تغییر ارزشهـای جامعه و از بنی رفتـن یا تغیری یافتن سـنتهای
گذشـته که عامل گله و شـکایت از اوضاع زمان میگردد (این مسـاله ناشـی از آن اسـت
که در تاریخ قبل از آن در شـادکامی میزیسـته اسـت)؛  -6حتوالت سیاسـی ،اجتامعی و
فرهنگـی؛  -7احسـاس تنهایـی و غربـت درونی؛  -8یـادآوری خاطـرات دوران کودکی
و جوانـی یـا خاطـرات تارخیـی و ملـی و  -9بیامری و غـم درد پریی و اندیشـیدن به مرگ
(کالهچیان ،)25:1386،ا ّما آنچه در پیدایش احسـاس غربت در انسـان ،نقش اساسـی
دارد و اغلـب روانشناسـان نیـز بـر ایـن باورنـد ،مهـان جدایـی و دوری از حمیـط خانـه و
وطـن اسـت .بـا توجه بـه فراوانـی عوامل اجیاد نوسـتالژی در انسـان ،در ادامه به بررسـی
مهمرتیـن ایـن عوامـل و چگونگـی ارتبـاط آنهـا با ایـن نوع احسـاس ،پرداخته میشـود:
 -1-3-5خاطره
از مجلـه مهمتریـن ،عوامـل اجیـاد احسـاس نوسـتالژی ،بایـد بـه عامـل «خاطـره» اشـاره
کـرد« .نوسـتالژی» و خاطـره (رویـداد یـا عملـی مربـوط بـه گذشـته کـه بهیادماندنـی
اسـت) ارتبـاط تنگاتنگـی بـا هـم دارنـد؛ بـه عبـارت دیگـر ،یکـی از سـتونهای اصلـی
نوسـتالژی بازگویـی و یـادآوری بیـش از حـد یـک خاطره اسـت .خاطـره را میتوان یک
جتربـهی شـخصی از تاریـخ نامیـد (رشیفیـان .)٣٧:١٣85،خاطره براسـاس نـوع تعلق و
ارتباطـش بـا زندگـی مشـخص و نیـز حـوزهی وقوعـش به دو دسـتهی خاطـرهی فردی و
خاطـرهی مجعـی تقسـیم میشـود:
خاطـرهی فـردی شـامل حوادثـی اسـت کـه فـرد در طـول زندگـیاش آنهـا را جتربه
میکنـد .عشـق و زندگـی عاشـقانه و سـفرهایی که به نوعـی در زندگی فرد تأثری گذاشـته
هـم جـزو خاطـرات فـردی اسـت کـه تکـرار آنهـا بـه خاطـر نارضایتـی از وضـع موجود
اسـت و منجـر بـه اجیـاد حس دلتنگـی میگردد .نوسـتالژی ،اغلب میتواند بـه خاطرهای
از دوران کودکـی ،یـک بـازی خـاص یا موضوع مشـخص ارزندهای ربـط یابد .مهچننی،
اگرچـه خاطـرات فـردی هرشـخص بـا شـخص دیگـری متفـاوت اسـت ا ّمـا خاطراتـی
هسـتند کـه میـان گـروه زیـادی از انسـانها مشترک اسـت .ایـن خاطـرات را خاطـرات
مجعـی مینامنـد؛ یعنـی بخشـی از خاطـره مجعـی و قومـی اسـت .نوسـتالژی گاه شـکل
مجعـی بـه خـود میگیرد و بـه صـورت زنـده کـردن سـنتهای بومـی ،ارزشهـای سـنتی
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وگذشـته و نوعـی حـس هویتطلبـی خـود را بـروز میدهـد .احسـاس دلتنگـی بـرای
بازگشـت بـه گذشـتهی مجعـی و بازیابـی هویت قبلـی ،معمـوال در مواقعی اجیاد میشـود
کـه یک گسسـت سیاسـی ،اجتامعـی ،فکری و فرهنگـی در جامعه اجیاد میشـود .یکی از
جنبههـای خاطـرهی مجعـی گذشـتهی دور ،روزگار باسـتانی و حتـی اسـاطریی هر قومی
اسـت (کالینیکونـس :۱۳۸۲،مقدمه).
 -2-3-5وطن و زادگاه
تنهایـی و دوری از زادگاه و رسزمین مـادری از دردناکتریـن جتربههـای زندگـی بشری
اسـت .اصطلاح نوسـتالژی در اصلیتریـن مفهـوم خـود درماندگـی یـا اختاللـی اسـت
کـه بـه وسـیلهی جدایـی مـورد انتظـار یـا واقعـی از حمیـط خانـه و زندگـی اجیـاد میشـود
(نعمتـی و مهـکاران.)68:1392،
 -3-3-5مهاجرت
«مهاجـرت میتوانـد یکـی از عوامـل اصلـی اجیـاد دلتنگـی و نوسـتالژی در فـرد شـود.
خصوصـ ًا هنگامـی کـه ایـن مهاجـرت بـه صـورت اجبـاری باشـد و انسـان بنـا بـر جبر
حمیطـی یـا رشایـط حاکمـه ،جمبـور بـه تـرک دیـار و وطـن خـود شـود .بنابرایـن مهاجـرت
و دوری از وطـن و زادگاه خصوصـا در حالـت اجبـار ،در اکثـر مـوارد بیشترین حـس
دلتنگـی را در فـرد اجیـاد میکنـد .در مهاجـرت اسـت که انسـان بـه دنبال گمشـدهی خود
اسـت و آن را در خاطـرات پنهانشـده در ذهنـش میجویـد و مهین خاطـرات اسـت کـه
او را دلتنـگ میسـازد .نوسـتالژی مهاجـران دور از وطـن و زادگاه نـه تنهـا بـه معنای غم
غربـت بلکـه بـه معنـای دلتنگـی برای چیزهایی اسـت کـه در گذشـتهای نه چنـدان دور به
آنهـا حـس آرمانخواهـی ،نوعـی تعلـق اجتامعی ،اطمینان ،دلبسـتگی و خیلـی چیزهای
دیگـر را مـیداد« .نوسـتالژی» میتوانـد نتیجهی درک واقعـی دوری از وطن و جابجایی
و بحرانهـای هویتـی باشـد .خیلـی از اوقـات نوسـتالژی بـرای ختفیـف ضایعاتـی اسـت
کـه از مهین نـوع نگرانیهـا ناشـی میشـود» (نفیسـی ،بیتـا.)۷۲:
 -4-3-5یادکـرد حرستآمیـز دوران کودکـی خاطـرات دوران کودکـی ،مهـواره در
ضمیر آدمـی ،جایگاهـی ویـژه دارد و انسـان بـه هبانههای خمتلـف متایل دارد دفرت گذشـته
را ورق بزنـد و بـه روزهـای کودکـی خـود بازگـردد .شـاعران رمانتیـک جهـت گریـز از
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زندگـی شـهری و متمـدن عـاری از ارزشهای انسـانی به سـنت و سـادگی پنـاه میبرند.
یکی از جلوههای سـادگی ،آرزوی بازگشـت به دوران کودکی و هبرهمندی از خاطرات
آن روزهـا در آفرینـش اثـر ادبـی اسـت کـه در آثـار بسـیاری از رمانتیکهـا دیده میشـود.
سـعی شـاعران رمانتیـک پرداختـن بـه بازآفرینـی خاطـرات دوران کودکـی و غـرق شـدن
در لـذت حزنآمیـز آن اسـت (حممـدی و عبـاسزاده.)181 :1391 ،
 -5-3-5نوستالژی دوری از معشوق
عشـق ورزیـدن ویژگـی خـاص دنیـای انسانهاسـت کـه از آغـاز آفرینـش تـا کنـون ،بـا
جلوههـای رنگارنـگ و دلنشین خـود رنج حیـات را برای انسـان حتملپذیر کرده اسـت.
عشـق و زیبایـی ،مهـواره مهـراه و مکمـل یکدیگـر بودهانـد (خمتـاری .)68 :1377 ،ایـن
عشـق تنهـا بـه معشـوقهای از جنـس زن اطلاق نمیشـود بلکـه شـامل هـر چیـزی کـه بـه
نوعـی حمبـوب انسـان باشـد ،میشـود؛ خـواه ایـن معشـوق ،بیجـان باشـد مثـل رسزمین
مـادری و خـواه جانـدار باشـد مثـل پـدر ،مـادر ،خواهـر ،مهرس (روشـنفکر و اسماعیلی،
 .)36 :1391در ایـن نـوع از نوسـتالژی ،شـاعر یـا نویسـنده به دلیل دوری از معشـوق یا
روزهـای خوشـی کـه در کنار یار خود داشـته اسـت احسـاس حرست میکنـد و با وجود
گذشـت سـالیان دراز بـاز هـم به یادآوری آن خاطـرات میپردازد و خواهان بازگشـت به
آن ایـام اسـت .گاهـی در شـعر بعضـی از شـاعران این معشـوق ،عرفانی و آسمانی اسـت
(خزانـه دارلـو.)67 :1393 ،
عشـق رمانتیکهـا عشـقی تـوأم بـا رنـج و درد و ناکامـی اسـت و گویـی کـه از ایـن
ناکامـی بیـش از کامروایـی لـذت میبرنـد .یکـی از حمققـان از ایـن مسـأله این گونـه انتقاد
دارد کـه «رمانتیکهـا عواطـف تنـد را از هـر نـوع کـه باشـد و بـه هـر نتیجـهای کـه منجـر
شـود متجیـد و حتسین میکننـد .عشـق رمانتیکهـا هنگامـی کـه بـا ناکامـی توأم باشـد این
قـدرت را دارد کـه مـورد پسـند رمانتیکها واقع شـود ا ّما اغلب ،عواطف تنـد ویرانگرند
(ارشفزاده.)222 :1381 ،
 -6-3-5نوستالژی پریی و یاد مرگ
پیری و یـاد مـرگ هـم از مؤلفههـای نوسـتالژی فـردی اسـت .در واقـع هرچـه از عمـر
گوینـده میگـذرد یـا بـه یـاد مـرگ میافتـد حـزن و انـدوه بـه رساغ او میآیـد و میـل بـه
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جادوانگـی در روح و کالم او مـوج میزنـد ،مث ً
لا نـارص خسرو در سـن شـصت و دو
سـالگی خویشـتن را آمادهی سـفر به جهان دیگر میبیند و با آسـایش آن جهانی ،خود را
تسـلی میدهـد (حممـدی و عبـاسزاده .)173 :1391 ،حرست بر جوانی از دسـت رفته
و شـکایت از روزگار پیری بسـیار در دیـوان شـاعران مـا به چشـم میخورد؛ بـه گونهای
کـه سـهم بیشتر مفهـوم نوسـتالژی را میتـوان در ایـن حـوزه دیـد و مؤلفههـای دیگـر در
اولویتهـای بعـدی قـرار میگرینـد .اکثـر شـاعران نوسـتالژیگرا در اشعارشـان یـاد
خاطـرات دوران جوانـی میافتنـد و اشـعار زیبـا و پر از انـدوه را در وصفـش میرسایند.
گـذر شـاعر بـر حمـل اجتامع مهیشـگی دوسـتان ،او را بـه یاد خاطرات شیرین ایـام جوانی
میاندازنـد .رسور و شـادمانی رسارس وجـودش را فـرا میگیرد ا ّمـا ناگهـان حرستـی
دردنـاک ،دوری از آن ایـا ِم شـادی را بـه غـم بـدل میکنـد و شـاعر ،پیوسـته در حالتـی
از حـزن و امیـد بـه رس میبـرد (طاهرینیـا و عباسـی156 :1390،ـ .)157بـه عقیـدهی
«فرویـد» یـادآوری خاطـرات گذشـته و بازگشـت بـه آنهـا دالیلـی دارد؛ وی هنرمنـد را
دردمنـدی میدانـد کـه بـرای ختفیـف درد خـود نالـه میکنـد و بـا شـیوههای حکیامنه خود
را آرامـش میدهـد (تقـیزاده.)201 :1381 ،
 -7-3-5نوستالژی روستا
طبیعـت و روسـتا در شـعر امـروز ،مهـواره نماد صفـا و صداقـت و مکانی کـه در آن هنوز
میتـوان اصالتهـای گمشـدهی انسـانی را رساغ گرفـت ،بـه کار رفتـه اسـت .چنین
نمادی ،نقطـهی مقابل شـهر کـه مظهری از زندگـی پیچیده و پرجنجال اسـت مورد توجه
شـاعران امـروز بـوده و هسـت .اساسـ ًا رجـوع به طبیعـت و روسـتاگرایی به تعبیر یونگ
«یکـی از عالئـم مشـخصهی انسـان متمـدن» اسـت کـه زمینـهی آن ،تعـارض و تضـادی
درونـی اسـت کـه بـه دلیـل اجبـار و حمدودیتهـای زندگـی جدیـد در انسـانها شـکل
میگیرد (مظفـری .)95 :1394،اکثـر شـاعران نیـز رویکـردی اینگونـه بـه طبیعـت
و روسـتا و مظاهـر آن داشـته و هرجـا توانسـته از آن سـخن گفتهانـد .تفکـر و عواطـف
شـعری آنهـا مهـواره به گونهای از ذهنیت روسـتایی وابسـته بوده و این امـر تا حد زیادی
در کیفیـت شـکلگریی عنـارص شعریشـان نقشآفرینـی کـرده اسـت .آنهـا دربـارهی
روسـتا مهـواره بـا حرمتـی خـاص سـخن میگوینـد .آنهـا روسـتا را مظهـر ارزشهایـی
میشناسـند کـه زندگی شـهری آنها را از دسـت داده اسـت .روسـتایی که آنهـا در ذهن
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دارنـد ،گاهـی در حـد تصـور یـک مدینـهی فاضله اسـت کـه اصالـت و پاکیزگـی ویژگی
جداییناپذیـر آن اسـت .مردمانـش بـا عـادات و آدابـی طبیعـی زندگـی میکننـد و هنـوز
بـا تصنـع و تکلفـی کـه دسـتاورد زندگـی مـدرن شـهری اسـت خـو نگرفتهانـد .صداقت،
سـادگی و صمیمیـت هنـوز از آن جـا رخـت بـر نبسـته و مردمـش زندگانـی بیپریایـه و
سـاملی دارنـد (علـیزاده و باقینـژاد.)182 :1391،
 -8-3-5نوستالژی کمرنگ شدن ارزشها و آرمانهای انقالبی
شـاعران پـس از انقلاب ،شـعارها و آرمانهـا و راهکارهـای بسـیاری بـرای سـعادت
و تعادلـی کشورشـان دارنـد ا ّمـا پـس از دوران جنـگ ،بسـیاری از آرمانهـا ،فرامـوش
یـا کمرنـگ میشـوند و مادیگرایـی ،سـودمداری ،فرصتطلبـی و فزونخواهـی بـر
بسـیاری از شـئون جامعـه و حتـی برخـی از انقالبیهـا و جبههرفتههـا نیـز سـایه افکنـد.
تغییر آرمانهـای انقالبـی و رنـگ باختـن آنها البتـه از چشمان تیزبنی برخی شـاعران آن
دوره خمفـی نمیمانـد .انـدوه بـر فرامـوش شـدن ارزشهـا و آرمانهـای انسـانی ،جابهجا
شـدن معیارهـای ارزش در جامعـه ،بیاعتنایـی بـه مشـکالت مـادی و معنـوی و اخالقی
مـردم و ...در جـای جـای شـعر شـاعران انقالبـی دیـده میشـود .آنهـا درد اصلـی ایـن
روزهـا را بیمعنایـی ،ابتـذال ،پوچـی زندگـی ،ریـاکاری و از خـود بیگانگـی فرهنگـی
میداننـد (باقـری و توکلـی.)158 :1393،

 -6مهمترین مؤلفههای نوستالژی در اشعار هصمن
 -1-6نوستالژی دوری از وطن (وطنگرایی)
یکی از عمدهترین مسـائل عاطفی که حوزهی گستردهای از تأمالت انسـان را در دوران
ما به خود مشـغول داشـته ،مسـألهی وطن اسـت« .آنچه مسلم اسـت این است که مفهوم
وطـن و وطنپرسـتی در ادوار خمتلـف تاریـخ برش و در فرهنگهای خمتلف انسـانی وضع
و حالـی یکسـان نـدارد .در بعضـی جوامـع شـکل و مفهـوم خاصـی داشـته و در جوامـع
دیگـر ،شـکل و مفهـوم دیگـر» (شـفیعی کدکنـی .)1:1352،نشسـتن در غربـت ،دور از
دوسـتان و همزبانـان و هـمدالن ،موجـب میگـردد که انسـان هرروزه و به طـور متناوب
بـه گذشـتهی خـود بازگـردد تـا شـاید بتوانـد کمبودهـای روحی و فکـری خـود را جربان
نامیـد .غـم غربـت و دلتنگـی میهـن در افـرادی کـه از وطـن خـود بـه دوردسـت مهاجرت
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کـردی نیـز بـه ماننـد آیینـهای کـه بازتـاب عواطـف
کردهانـد بسـیار شـدید اسـت .ادبیـات ُ
مـردم کُـرد در طـول تاریـخ اسـت ،جلوههـای گوناگونـی از مفهوم وطـن را در خود ثبت
کـرده اسـت .یکـی از درونامیههـای پر توان شـعر هصمن ،وطندوسـتی اسـت .شـاید کمرت
پژوهشـگری را بتـوان یافـت کـه دربـارهی شـعر هصمن بـه جسـتوجو پرداخته باشـد و به
گونـهای بدیـن ویژگـی برخورد نکرده باشـد:

شینگێڕی

میــک و میــراژی بــە هاوکاریــی یــەک

چوونــە ســەر خەڵکــی هــەژاری بێچــەک

هەرچــی خانــوو بــوو لــە نــزم و بــەرزی

وەک دڵــی عهســکهری بهعســی لــهرزی

زۆر بەڕقــر لــە قــەراری

جــاران

هەر بە زار خۆشـە دەڵێن شەشسـەت کەس

بانــە

وێرانــە

کــرا

بۆمبــاران

یــا نهمــا یــا نــه بــه حــاڵ ماویــه نهف ـهس

1

(هصمن.)370 :2708 ،
هصمـن بـر دیگـر کسـانی کـه بـه جهـان شـعر او راه یافتهانـد پیشـاهنگ بـوده و
پیـش از هـر نظارهگـری ،خـود اوسـت کـه بـر چریگـی وطـن بـر ذهـن و زبانـش پی
بـرده اسـت .بدیـن خاطر بیـش از هر پژوهش دیگـری غور و بررسـی در گفتههای
خـود شـاعر و شـکار حلظههـای شـاعرانهای کـه میـان او و وطـن رفتـه ،میتواند ما
را بـه دریافـت چگونگـی چریگـی این مفهـوم بر درونیـات او ،و از آنجا بـه بازتاب
آن بـر ذهـن و زبـان شـاعر ،نائـل کند:

زیندەبەچاڵ

مــن هەڵــۆ بــووم و چیــا هێالنــم

ســەرە نێــزەی ســتەم و زۆرداری

ژێــر چەپۆکــی قــەل و داڵــم تــا کــەی؟
بنجنــێ ســینگی مەتاڵــم تــا کــەی؟

 -1میــک و مــراژ (اســم دو هواپیــای جنگنــده) بــا مهــکاری هــم  /بــر رس مــردم بینــوای
بیاســلحه رفتنــد.
بسیار شدیدتر از دفعات قبل  /بمباران بانه را ویران کرد.
هرچه خانه بود در پستی و بلندی  /مانند دل رسباز بعثی میلرزید.
گفتــن اینکــه میگوینــد ششــصد نفــر ،ســاده اســت  /یــا از بــن رفتنــد یــا انــدک نفســی برایشــان
باقــی مانــده اســت.
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ئێشــی جــێ گاز و قەپاڵــم تــا کــەی؟

1

(مهان.)343 :
سـتایش رسزمین ،بـرای شـاعر دارای ارزشـی ذاتـی اسـت .شـاعر هویـت
خویـش را از رسزمین میگیرد و رسزمنی نیز به سـبب وجود مـردم و ویژگیهای
آنـان اسـت کـه هویـت مییابـد .به مهین دلیـل دوری از وطـن به حس نوسـتالژیک
منجـر میشـود کـه شـاعر در غربـت بـرای خـود میرسایـد .عشـق به وطـن و خان
و مـان ،مهـواره ذهـن هصمن را به خود مشـغول داشـته اسـت و دغدغـهی ذهنی او به
دسـت آوردن اسـتقالل وطـن و رسافـرازی قومش اسـت.

قەاڵی نیشتامن

وەتــەن گیــان و ســەر و ماڵــم فیــدای تــۆ

وە گیانــی مــن کــەوێ دەرد و بــەاڵی تــۆ

لــە بــۆ پاراســن و حیفــزی ســنوورت

لەباتــی «ماژینــۆ» ســینگم قــەاڵی تــۆ

لــە پێنــاوت دەنێــم ســەر تــا بزانــی

منــم ڕۆڵێکــی ئــازا و باوەفــای تــۆ
2

(مهان.)97 :

«وطــن»« ،خــاک» و «رسزمــن» در شــعر هصمــن میتوانــد هــم بــه مفهــوم روســتا
باشــد و هــم بــه معنــی رسزمــن کُــردان .هصمــن بــا یــادآوری گذشــتهی زیبــا و حمیــط
آرامشبخــش زندگــیاش بــه آفریــدن آینــده دســت میزنــد .ایــن بخــش از اشــعار او
از حلــاظ روانشناســی بــه دســتهی اشــعار نوســتالژیک آیندهنگــر مربــوط میشــود؛ بــه
عبــارت دیگــر ،ناخرســندی از تغیــر رشایــط مــورد عالقـه ،باعــث دلتنگــی و اجیــاد حــس
نوســتالژی میشــود .هصمــن نیــز دقیق ـ ًا مهــن عمــل را انجــام میدهــد؛ او بــا یــادآوری
آرامــش و زیبایــی دشــت و صحــرای کردســتان ،صــدای نــی چوپانــان و دســتهی دخــران

 -1مــن عقــاب بــودهام و آشــیانم بــر بلنــدا بوده اســت  /تا کی زیــر چنگال کالغ و کرکس باشــم.
رسنیزه ستم و جفا  /تا کی در سینهام ریشه بدواند.
گرگ بیداد به جانم افتاده است  /تا کی درد گاز و جای دهانش را حتمل کنم.
 -2وطن ،رس و جان و داراییام به فدای تو /درد و بالی تو به جان من.
رسم را در راه تو فدا میکنم تا بدانی /که من فرزند دالور و باوفای تو هستم.
بــرای پاسداشــت و حفــظ مرزهایــت /بــه جــای ماژینــو (سیســتم دفاعــی اروپــا در جنــگ
جهانــی) قلبــم را ســنگر و قلعــه تــو میســازم.
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شــردوش و ...آرزومنــد روزیســت کــه دوبــاره آرامــش بــه رسزمینــش بازگــردد و بــه
حلظــات خاطرهانگیــز آن دوران بازگــردد:

شهنگهبێری

شـهنگهبێرا بــه رسوهبـــا ســـوژدهی دهبـــرده بــهر بـهژنـــت
ئاخر تۆش ههوای کوێسـتانی ئهو کوردستانهت ههڵدهمشت
چێشــتهنگاوان لــه دهراوان کــه خــۆت لــێ دهکــرد پێخــاوس
بـــه لـهنـجـهولـاری کـیـژانـت شـهرمــهزار دەبۆوە تـاوس
ئاههنگــی ژیــن و شــادی بــوو بهیـانـــی کـــه تێکەڵ دهبـــوو
شمشـاڵی من ،خرمهی بازن ،گرم و هۆڕی مهشکهی گاوس
شـهنـگــهبێری گراوی خۆم! وێنووسـی جهمـاڵ و جوانی!
1
ئێســتایش پاڵێنــێ وهک جاران له شــوان و مێگەل دهڕوانی؟
(مهان.)215 :

در دیـدهی بیشتر رهـروان پهنـهی گستردهی شـعر هصمـن ،نفـوذ و تأثیر وطـن
بـر رسودههـای ایـن شـاعر مهـه جانبـه بـوده و ایـن مفهـوم ،شـعر او را از نقطهنظرهـای
گوناگـون مهچـون درونامیـه ،شـکل ،آهنـگ ،زبـان ،حلن و سـایر عنارص سـازندهی شـعر
حتـت تأثیر قـرار داده و بـدان تشـخص و ویژگـی بخشـیده اسـت .گاهـی اوقـات هصمـن،
«وطـن» را جانشین آن معشـوق اشـعار خـود میکنـد .هنگامـی کـه هصمـن از زیبائـی
ِ
پـردازی نـاب در شـعر او
رسزمین خـود صحبـت میکنـد ،هیجانـی شـاعرانه و نغمه
فرصـت پیـدا میکنـد:

تۆم ههر له بیره

لـــه شـایـیـدا لـــه وهختـی ههڵپەڕینا

لـــه خۆشــیدا لـــه کـــاتی پێکەنینــا

 -1گیــاه بیــزای خوشانــدام بــا نســیم بــاد بــه قــد و بــاالی تــو ســجده میبــرد  /چراکــه تــو
آب و هــوای کوههــای کردســتان را استنـشـــاق کــردهای  /بــه هنــگام ظهــر کــه در آبشــخور گلــه
پـــا بـرهنـــه مـیشـــوی  /نــاز و کرشــمهی دخرتانـهات حتــی طــاووس را هــم رشمنــده میکـنـــد
 /زندگــی و شــادمانی اســت ،فــردا کــه بــا هــم ترکیــب شونـــد؛  /صــدای نــی مــن ،صــدای
النگوهــا و رس و صــدای مشــکی کــه بـــا پوســت گاو درســت شــده اســت  /ای شــردوش زیبــا
و معشــوقهی مــن! تــو مظـهـــر جـمـــال و زیبایــی هســتی  /هنــوز هــم مثــل آن رزوهــا بــه چـوپـــان
و گـلـه نـگـــاه مـیکـنـی؟
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له کۆڕی ماتــهم و گـریـان و شـینـا
ب ه شهو تاکوو به سهرما زاڵ دەبێ خهو
لـــه کاتێکدا کـــه دەدوێنم ئـهم و ئهو

ئهمن ئهی نیشـتامن تۆم ههر له بیــره
بـه ڕۆژ تـاکـوو دووبـاره دێتەوە شهو
1
ئـهمــن ئهی نیشـتامن تۆم ههر له بیره
(مهان.)104 :

کــوردهواریئــهیواڵتەجــوانـهکـم!
ئـهیئـهوانـهیقـهتلهبـیـرمنـاچنـهوه
ڕۆژگار هاڕیومی وهک ئەسپۆنی ورد
بـوومـهگـهپـچاڕودهکاگاڵتهیبـهمـن
ئەی ڕەفیقان ،ئـەی عەزیزانی واڵت!
گــهر دەناڵێنم ،ئـهمن پهککهوتـه نیم
کۆششی مـن زۆر بـەجێیە و زۆر ڕهوا
«هـرکـسیکودورماندازاصلخویش

ڕۆڵەکەم! خێزانەکەم! بـاوانـهکـــهم!
ئێستە بـمبـینـن ئـهرێ دهمـنـاسنـهوه؟
هێز و تـوانـای لێ بڕیوم دهرده کــورد
ئـهوڕمـووزنـهیزهنـدهقیچووبوولـهمـن
ئەیبرایهاوسەنگەریجەرگەیخەبات!
تێدەکۆشم بۆ وەسڵ تاکوو دهژیم
چونکه قانـوونی تـهبـیـعهت وایـه ،وا
2
بـازجـویـدروزگــاروصــلخــویـش»
(مهان.)283 :

ناڵهی جودایی

 -1در هنــگام شــادی و رقــص (هەڵپەڕکــێ)  /در زمــان خوشــحالی و خنــده  /در جملــس عــزا و
گریــه و ماتــم  /ای وطـــن مهیشــه بـــه یــاد تــو هســتم  /در شــب کــه خــواب بــر مــن چریه میشــود
 /در روز تــا دوبــاره شــب میشــود  /در هنگامــی کــه بــه ایــن و آن حمبــت میکنــم  /ای وطــن،
مــن مهیشــه بــه یاد تـــو هســتم.

 -2کردســتان ،ای رسزمــن زیبــای مـــن!  /فرزنــد مــن ،خانــوادهی مــن ،ای قــوم و خویــش
مــن!  /ای کســانی کــه هـیـچگـــاه فـرامـــوشتان نمیکنـــم /اگــر مــرا ببینیــد؛ آیـــا مـــرا بـــه خـاطـــر
مـیآوریـــد /روزگــــار ،مــرا مــانـنـــد چـوبـــک ،خــرد کــردِ /
درد ُکــرد ،تــوانــایـــی مـــرا از مـــن
گـرفـتـــه اســـت /بــر اثــر برخــورد ،لــت و پــار شــدهام و مــرا مســخره میکنــد /آن دیــو صفــت و
زندیــق کــه مهیشــه از مــن مـیترسیـــد  /ای دوستـــان مــن! ای عزیــزان رسزمــن مـــن!  /ای برادر
مهســنگر میدان رزم!  /اگـــــر مـــــن مــینــالــــم ،نــاتـــوان نشــدهام  /برای وصل و بازگشــت به
رسزمینم تالش میکنم  /و تـــاش مـــن نیز ،بسیـــار مناســـب و بــهجا است  /چـــون کـــه قانـون
طـبـیعـــت ،ایـنگـونـــه اســـت  « /هرکســی کــو دور مانــد از اصــل خویــش  /بــاز جویــد روزگار
وصــل خویــش».
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 -2-6نوستالژی دوری از معشوق
عشـق و دلدادگـی ،ویژگـی دنیـای انسـانها اسـت کـه مهـواره بـا جلوههـای رنگارنـگ،
نامکـرر و دلنشین خـود ،سـختیهای زندگـی را بـرای آدمـی قابـل حتمـل میکنـد .ایـن
پدیـده بـه عنـوان مهمرتین عامـل حتریک عواطف انسـان ،عامل دلتنگی و حرست شـاعر
مورد مطالعهی ما به مانند دیگر شـاعران اسـت .یکی از جلوههای نوسـتالژیک در شـعر
هصمـن  ،یـادآوری خاطـرات و ماجراهـای عاشـقانه اسـت .ایـن دسـته از نوسـتالژی جـزء
خاطـره فـردی اسـت که در آن ،شـاعر بـه دورهای از زندگی فردی خـود میپردازد؛ حلظه
یـا حلظاتـی از گذشـتهی خویـش را ترسـیم میکنـد و بـر آن حسرت میخـورد بیآنکـه
دیگـران را در ایـن حسرت و انـدوه با خـود مهراه کند .هصمن  ،هر گاه کـه یاد جوانی کرده
و خاطـرات خـوش آن ایـام را مـرور کرده اسـت و هرگاه که به سـبب دوری از یار و دیار
مألـوف به سـتوه آمده اسـت ،دسـت به قلم بـرده و آالم درونی و رنجهـای غربت خود را
از ایام جوانی و معشـوق و با سـوزی متام به نظم کشـیده اسـت و درسـت در مهنی حلظهها
اسـت کـه رد پـای نوسـتالوژی (غـم غربـت) در اشـعارش هویـدا و مشـهود میشـود:

خهوم نایه

بهیــان ئهنگــووت و شـهو ڕابــورد و مــن هێشــتا خـهوم نایــه
دەخوێنــن بولبــول و قومــری ،بــەاڵم قاســپەی کـهوم نـایـــه
خەی ــاڵ دهمبات ــه جێژوان ــی شــ ـهوانی الوهتـ ــی ،ئـهمـ ــما
1
خرینگ ــەی بازن ــه و خرخ ــاڵ و بـهرمـ ــووری ئـ ـهوم نـایـ ــه

(مهان.)420 :
غــم دوری از معشــوق و زیباییهــای او هــم در دســتهی انــواع نوســتالژی قــرار
میگــرد .ایــن نــوع از نوســتالژی از حلــاظ بررس ـیهای روانشناســانه نوســتالژی ،در
دســتهی خاطــرات فــردی قــرار میگــرد .خاطــرهی فــردی شــامل حوادثی اســت کــه فرد
درطــول زندگـیاش آنهــا را جتربــه میکنــد .عشــق و زندگــی عاشــقانه و ســفرهایی که به
نوعــی در زندگــی فــرد تأثــر گذاشــته هــم جــزو خاطــرات فــردی اســت کــه تکــرار آنهــا
 -1صبــح آمــد و شــب رفـــت و مـــن هنـــوز خـوابـــم نمــیآیـــد  /بلبــل و قمــری میخواننــد ولــی
هنــوز صــدای کبــک نمیآیــد  /خیــال مــرا بــه حمــل قرارهـــای دوره جـوانـــی مـیبـــرد امــا /
صــدای النگــو و گردنبنــــدش بــــه گــوشــــم نمیآیــد.
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بــه خاطــر نارضایتــی از وضــع موجــود اســت و منجــر بــه اجیــاد حــس دلتنگــی میگــردد:

زیندەبەچاڵ

پــڕ نەبــێ جامــی بەتاڵــم تــا کــەی
هـاوســـهر و دهسـتـەمـــانی ژانــــم
هــهر لــه یــادی ســهری بســکتدا بــم

نەشــەکێ باڵــی خەیاڵــم تــا کــەی؟
گـیانـهکـــهم! نـایـــهوه باڵــم تــا کـــهی؟
1
گیانــه! ئاشــوفته بــێ حاڵــم تـــا کـ ـهی؟
(مهان.)343 :

مهتەرێزی شهرهف

خۆشەویســـتم لـــە بیـــرم ناچـــی تـــاوێ
ههرچهنــد دوورم بــەاڵم خــۆش بــێ خەیاڵــم

دهمفڕێنـــێ باڵـــی خەیاڵـــم تـــاوێ
2
ئــــاواره نــیــــم وا دهزانــــم لــــه ماڵـــم

(مهان.)212 :
ِ
توصیـف انسـانی دانسـت کـه فرد
عشـق را میتـوان یـک احسـاس ژرف و غریقابـل
آن را در یـک رابطـهی دوطرفـه بـا دیگری تقسـیم میکند .نوسـتالژی ،اغلـب میتواند به
خاطـرهای از دوران کودکـی و جوانـی یـا موضـوع شـخص ارزنـدهای ربط یابـد .به دلیل
پیونـد روحـی و روانـی هـر شـخص بـا موضوعـات و رویدادهـای شـخصی زندگـیاش
بـا گذشـت زمـان ،بازهـم دلتنگـی بـرای آن خاطـرات و رویدادهـا دیـده میشـود .مهین
خاطـرات اسـت کـه در اجیـاد دلتنگـی و نوسـتالژی در شـخص ،نقش مهمـی دارد:

جــــاران

پـهنـاگــــهی

شهوانــــم

ئامێزی ژن

ئامێـــزی

ئـــاوەاڵی

ژن

بـــــوو

 -1تــــا چــــه زمــــانی جـــام خـالــیـــم پـــر نـبـاشـــد  /تا چه زمانی پرندة خیامل بالش باید شکســته
باشــد  /مهــر و هــم آغوش دردم  /جـــان مـــن تـــا کـــی بـــه کنـــار مــن برنمیگــردی؟  /مــن باید
مرتــب بــه یــاد ســــر زلــــفت باشـــم  /ای جــان مــن! تــا کــی دل من آشــفته باشــد؟
 2حمبــوب مــن ،یــک حلـــظه هــم از خاطـــرم دور نـمیشـــوی  /بــال خیــامل هــر حلظــه مــرا بــه
پــرواز درمـیآورد  /هــر چنــد دورم امــا از برکــت خیــامل  /آواره نیســتم و حــس میکنــم کــه در
خان ـهام.
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گهرمـــی و نهرمـــی ئــــهو ئامێـــزە
دهردی ژیـــان ،ڕەنجـــی خهبـــات
بـــه شــــهو لــــه ئامێـــزی ئـــهودا

مایـــەی حهسـانــــهوهی مــــن بـــــوو
مـانـدووبــــوونی ڕۆژی ناخـــۆش
1
هــهمــــووم دهکــــردن فەرامـــۆش

(مهان.)217 :
عشـق و دلدادگـی و یادکـرد حرستآمیـز آن در جمموعـه اشـعار هصمـن نمـود بارزی
دارد .شـاعر در دوران پیریاش ،بـه خاطـرات فـردی خـود پنـاه میبـرد و از گذشـتهی
پرشـور و دیـدن زیبارویـان و دلبسـتگی بـه آنهـا یـاد میکند .معشـوق در شـعر او مهواره
در هنایـت زیبایـی قـرار دارد .زیبایـی خریهکننـدهای کـه توجـه هـر کسـی را به خـود جلب
میکنـد و ایـن ویژگـی اشـعار هصمـن یـادآور اشـعار غنایی کالسـیک فارسـی اسـت که در
آن معشـوق از فـرط زیبایـی مهـواره باالتـر از عاشـق و غریقابـل دسترس بـود .بنابرایـن
شـاعر مهـواره بـا حسرت از او یـاد میکنـد:

چاویلکه

لـهو دهمـەیڕا دڵم لێی داوه بۆ ژوان
من دێوانەی چاوی جوانم ،چاوی جوان
گـهرچـی خەڵکی واڵتی چاوجوانانم
چاوی جـوانم نهدی تێر به چاوانــم
2
ئێستا کە پـیـرم و کهوتـوومهتـه ئـاویـلکـه
چـاویجوانم لێ ون دهکـا چـاویلـکـه
(مهان.)300 :
بیشترین حالت نوسـتالژی به کارکرد حافظه مربوط اسـت .خاطرهای که از گذشته
درذهـن جـای گرفتـه اسـت ،بـه دلیلـی بیـدار میشـود و فـرد را درگری خـود میکنـد .این
درگیری دلتنگـی مـیآورد؛ حالتـی کـه نتیجـهی فاصلـه گرفتـن از وضعیتـی اسـت که در
هنـگام جتربـهی آن خاطـره ،بـر فرد تأثریگذار اسـت .از نظر دسـتهبندی انـواع خاطره این
شـعر از هصمن به مانند بیشتر اشعار عاشـقانه او در دستهی خاطرات فردی قرار میگرید.
 -1قبــ ً
ا پناهــگاه شــبهایم  /آغــوش بــاز زن بــود  /گرمــی و نرمــی آ ن آغــوش  /مایــهی
آرامــش مــن بــود  /درد زندگــی ،رنــج تـــاش  /خســته شــدنهای روزهــای بــد  /شــب هنــگام
در آغــوش او  /مهــه را بــه فراموشــی میســپردم.

 -2از آن زمــان دمل امیــد ژوان (میعــادگاه) را دارد  /مــن دیوانـهی چشــم زیبــا هســتم؛ چشــم زیبــا
 /هرچنــد ســر ،زیبــا رویــان را بــا چشــانم ندیــدم  /اکنــون پــر شـــدهام و در گوشـهای افتــادهام
 /هرچنــد اهــل رسزمــن زیبــا چشــانم  /عینکهایــم ،چشــان زیبــا را از مــن خمفــی مـیدارد.
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موو ناپسێنم

قـــهرار بـــوو بێـــی لـــه گـــەڵ خـــۆت شــــادی بێنـــی
نههــــاتی ،گهرچــــی پێـــت دابــــووم بەڵێنـــی
لــــه نــــاو کــــوردا نهبـــوو پــــهیمان شکـانــــدن
لـــه کـــوێ فێـــر بـــووی گوڵـــم پــــهیمانشکێنی؟
ئـهگــــهرچی ڕۆیـــی ،قــــهت نــــاچی لــــه یــــادم
1
دهکـــــهم یـــــادت ،بــــه یــــادی تـــۆوە شــــادم

(مهان.)174 :

بۆسەی ڕۆژگار

ڕۆژگاری سـپڵە بۆ مــن بۆســهیهکی نایــهوه
نهمدی ههر تیرێکی دەیهاوێ ،بهرهو سینهم نەبێ
ڕهنجـی دووری دڵبەرم بۆ کوشـتنی من کافییه
گـهر له دنیادا ئهمن هیـچ مەینەتێکی کهم نەبێ
کوا دەزانێ چهند پەرێشان و پەشێوە حاڵی من
2
ئهو کهسهی گیرۆدەیی ئهگریجه و پهرچهم نەبێ

(مهان.)177 :

 -1قــرار بــود بیایــی و بــا خــودت شــادی بیــاوری  /نیامــدی هرچنــد وعــدهاش را بــه مــن داده
بـــودی  /میــان کُردهــا پیــان شکســتن وجــود نداشــت  /تــو ای ُگل مــن ،ایــن پیــان شکســتنها
را از کجــا یــاد گرفتـهای  /هــر چنــد رفــت امــا هرگــز فرامــوش نمیکنــم  /بــه یــاد تــو هســـتم و
بــا یــادت خوشــحامل.
 -2ایــن روزگار بیوفــا یــک حلظـــه آرامــش بــرای مــن نمیخواهــد  /هــر حلظــه تــری را بــه
طــرف قلــب مــن رهــا میکنــد  /درد دوری حمبوبــم بــرای کشــتن مــن کافیســت  /حتــی اگــر
در دنیــا هیـــچ رنــج و حمنتــی نداشــته باشــم  /از کجــا میدانــد کــه چقــدر حــامل پریشــان و آشــفته
اســت  /کســی کــه خــودش گرفتــار زلــف و رخ کســی نباشــد.
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هێالنەی بەتاڵ

له سهر ناچێتە دهر ساتێ خەیاڵی بسکی خاوی تۆ
ئهگهرچی تێگەیشتم چاوهکهم ،خاوه خەیاڵی مـن
ئەرێ ئهی ئاسکی ناسک! ههتاکهی دەستەمۆ نابی؟
1
ئەرێ پیرۆزەکەی خۆشفەڕ! ههتاکەی نایه ماڵی مـن
(مهان.)182 :
هصمـن بـه دلیـل دوری از معشـوق یـا روزهـای خوشـی کـه در کنـار یـار خـود داشـته
اسـت ،احسـاس حسرت میکنـد و بـا وجـود گذشـت سـالیان دراز بـاز هـم به یـادآوری
آن خاطـرات میپـردازد و میگویـد کـه در زیبایـی و بینقصـی هیچکـس مهاننـد یـار مـن
نیسـت .در واقـع شـاعر کـه در دوران پیری خـود بـه رس میبـرد بـا نگاهـی حسرت آمیـز
بـه دوران جوانـی و جلوههـا و زیباییهای آن دوران میاندیشـد و خواسـتار بازگشـت به
دوران خوش گذشـته اسـت:
فرمێسکی ڕنوو
ژوانــــی بــــن سیـلــــه و پـهســــیوی الوهتـــی یـــادی بەخێـــر
بـــۆ ئــــهوهی پـیـرانــــه نـهمــــرم ،یــــادی دێرینـــم دەوێ
کوان ــێ ئ ـهو ش ـهوگاره بێدهنگ ــه ل ــه ژوانگ ـهی ج ــێ ه ـهوار؟
ک ــچ ڕهوهک ب ــوو ،م ــن گوت ــم :هێ ــدی ب ــه! حهجمین ــم دەوێ
کوان ــێ ئــهو ڕۆژەی کــ ه س ــەرچۆپیم دهگ ــرت بانگ ــم دهک ــرد
دۆم دەوێ ،دۆی قـــۆڵ بـــه بـــازن و پهنجـــه نهخشـــینم دەوێ؟
شـــاعیرم ،جوانیپهرســـتم ،دڵتـــەڕم ،شـــێتم ،لــــه شـــۆق
2
کێـــوی بژوێـــن ،دﻳــــمهنی جـــوان ،دهشـــتی ڕهنگینـــم دەوێ
 -1یــک حلظــه خیــال زلــف پریشــان تــو از خاطــرم نمـیرود  /هرچنــد کــه میدانــم حمبــوب مــن،
مهــه رؤیاهایــم فقــط یــک خیــال خــام اســت  /ای آهــوی ظریــف تــا کــی را ِم مــن نمیشــوی؟ /
ای مهــای خـــوش ُیمــن تــا کــی مــال مــن نمیشــوی؟

 -2وعــدهی گوشــهی دیــوار را بــه یــاد آور؛ گوشــهای کــه کـــسی مـــا را نمیدیــد یــادش بــه
خــر /بــرای آنکــه بــا حالــت پــری و زار و نــزار نمــرم از گذشــته یــاد میکنــم /وعدهگاههــای
شــبانه در ش ـبهای پــر از آرامــش را بـــه یــاد آور /حمبــوب در حمــل قــرار عجلــه میکــرد ،مــن
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(مهان.)359 :
 -3-6نوستالژی زندان و تبعید
زندان و اسـارت میتواند یکی از عوامل اصلی اجیاد دلتنگی و نوسـتالژی در فرد شـود.
خصوصـا هنگامـی کـه ایـن زنـدان رفتـن بـه ناحـق ،به صـورت اجبـاری و به خاطـر جور
جبـاران باشـد و انسـان بنـا بـر جبر حمیطی یـا رشایط حاکمـه ،جمبور بـه ترک دیـار و وطن
خـود و عزیمـت بـه زنـدان شـود .بنابرایـن زنـدان و دوری از وطـن و زادگاه خصوصـ ًا
درحالـت اجبـار ،در اکثر موارد بیشترین حس دلتنگی را در فـرد اجیاد میکند« .درزندان
اسـت که انسـان به دنبال گمشـدهی خود اسـت وآن را در خاطرات پنهانشـده در ذهنش
میجویـد و مهین خاطـرات اسـت کـه او را دلتنـگ میسـازد .در واقـع یکـی از عوامـل
اصلـی یـادآوری خاطرات گذشـته ،زندان و دوری از وطن و زادگاه اسـت .به طور قطع
در بازگویـی خاطـرات بایـد عواملـی وجـود داشـته باشـد و در بیشترین حالـت بازگویی
خاطـرات ،عامـل اسـارت اسـت .زنـدان و اسـارت دوری از مولـد و وطـن اصلی ،حس
دلتنگـی شـدیدی را در انسـان بـه وجـود مـیآورد و انسـان ناخـودآگاه به مـرور خاطرات
مولـدش روی مـیآورد تـا شـاید بتوانـد کمبودهـای روحـی فکری خـود را جبران نامید.
در واقـع فـردی کـه از وطـن خـود دور افتـاده ،حس دلتنگی ناشـی از این فـراق و هجرت
را بـا مـرور مکـرر خاطـرات مولـدش جبران میکنـد .نوسـتالژی زندانیـان دور از وطـن
و زادگاه ،نـه تنهـا بـه معنـای غـم غربـت بلکـه بـه معنـای دلتنگـی بـرای چیزهایـی اسـت
کـه در گذشـتهای نـه چنـدان دور بـه آنهـا حـس آرمانخواهـی ،نوعـی تعلـق اجتامعـی،
اطمینـان ،دلبسـتگی و خیلـی چیزهـای دیگـر را میداد .نوسـتالژی میتوانـد نتیجه درک
واقعـی تکانهـای آینـده ،دوری از وطـن و جابهجایـی و بحرانهای هویتی باشـد .خیلی
از اوقـات نوسـتالژی بـرای ختفیـف ضایعاتـی اسـت کـه از مهین نـوع نگرانیهـا ناشـی
میشـود» (خزانهدارلـو و مهـکاران.)23:1393،

گفتــم :آرام بــاش ،مــن آرامــش میخواهــم  /کجاســت آن روزی کــه مــن پیشــاهنگ رقــص
(ههڵپەڕکــی) بــودم و بانــگ م ـیزدم کــه / :حمبــوب همرقــص مــن بیــا! ای دخــری کــه النگــو
در دســت داری و از هــر انگشــتت هــزار هنــر میبــارد  /شــاعرم ،زیباپرســتم ،عاشــقم ،شــیفتهام
 /کوهســار رسســبز ،منظــرهی زیبــا و دشــتی پــر از گل را آرزومنــدم.

134

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 1396

خانهنشین
بولبولێـــک بـــووم لـــه ڕچەیـــدا بـــه بههـــاری ڕهنگیــــن
دوور لـــه گوڵـــزار و لـــه دیـــداری گواڵڵـــە و نهرسیــــن
کازیـــوه ،بـــۆ لـــک و پۆپـــی گوڵـــی بـاخــــی دەفڕیـــم
پەڕوپـــۆم پێـــوە نهمـــا نــــیمه ئیـتــــر هێـــزی فڕیـــن
دهســـتی ئـــهو ڕاوکـــهره بـــڕزێ کـــه بـــڕی بـــاز و بڕســـت
ســـووڕی ســـوورگوڵ بـــدهم و ڕوو بـکــــهمه مێرگـــی شیــــن
مـــن چریکـــهم ههمـــوو ســـووچی چهمهنـــی پـــڕ کردبـــوو
ئێســـته نایـــه لـــه گـــهرووم بێجگـــە لـــه ناڵـــەی خهمیــــن
مـــن کـــه شـــینگێڕی ههمـــوو ســـوورەگوڵی پەڕپـــەڕ بـــووم
1
ڕهنگـــه هـــهر دڕکـــی پەڕیـــوە لێـــرە بـــکا بـــۆ مـــن شـیــــن
(مهان)363 :
از مصادیـق برجسـتهی نوسـتالژی سیاسـی ،زندان اسـت .بـا توجه به اینکـه هصمن به
خاطـر عقایـد آزادیخواهانـهاش در سـالهای جوانـی راهـی زنـدان شـده بود ،اشـعاری
در بیـان رنـج اسـارت و حسرت برای آزادی رسوده اسـت:
لــهبــهر ئــازاری ژیــنـی نـالـهبــاری
به سۆز و داخــهوه دهیـگــوت فـهقیرم
مەلێکـی فێـری دارستــان و لێـڕ بـێ
تهالر و سـهرســهرا و کۆشـک چ دێنێ
لــهگەڵ کـازیــوه بۆی نەفڕم چاڵوچڵ

بابردەڵە

دەناڵێ بــولــبولــی شـهیـدا بـه زاری
پەڕوپـۆم هەڵـوەری ،بێـوادە پــیـــرم
قهفهز پـیری دهکـا بـا شـووی له زێڕ بێ
کــه کۆیلـە وهرهــهمی تێـدا هەڵێنـێ
نـهبـینـم گوڵ ،چلۆن ئـارام دەبێ دڵ؟!

 -1بلبلــی بــودم کــه در فصــل هبــار ،در غربــت و رسمــا بــه رس میبــردم  /و از بــاغ و گلــزار ،و از
دیــدار گل اللــه و نرسیــن بینصیــب بــودم /ســپیدهی صبــح بــه ســوی شــاخ و بــرگ ُگل ،پــرواز
میکــردم /پــر و بالــی برایــم نامنــده و دیگــر تــوان پــرواز نــدارم /دســت شــکارچییی کــه بــال و
پــرم را بریــد ،بشــکند /رسخــی گل رسخ را پــس بدهــم و رو بــه مرغــزار ســبز کنــم /مــن کســی
بــودم کــه آواز و صدایــم متــام گوشــه و کنــار چمنــزار را ُپــر کــرده بــود /امــا اکنــون از گلویــم
جــز نالـهی غمگــن ،صدایــی بــرون نمیآیــد /مــن کــه مرثیهخــوان مهـهی گلهــای رسخ پرپــر
شــد ه بــودم /چیــزی نامنــده کــه اینجــا هــر خــاری کــه گوشـهای افتــاده ،برایــم مرثیهخوانیکنــد.
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چ خۆشە ژین بە سەربەستی ،چ خۆشە
(مهان)156 :
1

 -4-6نوستالژی یاد مرگ عزیزان
از مصادیقـی کـه بـه دنبـال حسرت فـردی میآیـد ،پیری و مـرگ اسـت .انسـانها
هنگامـی کـه از زندگـی روزمـره خسـته میشـوند و شـکافهای عمیـق در زندگـی
آنـان اجیـاد میگـردد ،خـود را بـرای مـرگ آمـاده میکننـد .فرویـد ،هنرمنـد را بیماری
میدانـد کـه بـه مـرگ پنـاه میبـرد و بـه نعمـت والدت جمـدد و زندگانـی نـو نایـل میآیـد
(یونـگ .)254:1376،غـم فقـدان عزیـزان هم حمرک نوسـتالژی حرست فردی اسـت.
هنرمنـدان در برخـورد بـا مـرگ عزیـزان و یـاران خویـش ،احساسـات خـود را بـه هبرتین
شـکل منتقـل میکننـد .از عواملـی کـه باعـث تسـکنی و کاهـش نوسـتالژی غـم فقـدان
یـاران میشـود ،ایـن اسـت کـه فـرد داغدیـده احساسـات خـود را بیرون ریـزد و در مورد
عزیـز تـازه درگذشـته خویـش صحبـت کنـد .صحبـت کـردن و برونریـزی احساسـات
باعـث آرام شـدن فـرد میشـود (پورافـکاری.)234 :1376،
شینی گۆران
هـهر لـه بۆتانـەوە هــهتا سـۆران
ههمـوو سـۆرانی شـینه بـۆ گـۆران
و در ادامه میگوید:
جـا چلۆن دڵ به خهم نهبین ،نهگـریــن
جــا چلـۆن کـۆڕی شـینی بۆ نـهگـریــن
شـاعیرێک بــوو بـــه نــرخ و بێوێنـە
بـیــری ڕۆشـن بـــوو ،چــهشنی ئاوێنـە
2
شـاعیرێک بوو بهجـهرگ و هەڵکەوتوو
پێشـڕەوی گهل بوو نهک لـه گهلکهوتوو
 -1بــه خاطــر آزار زندگــی نادلپذیــر و ناســازگار /بلبــل شـــیدا ،اندوهبــار ،نالــه رس میدهــد/
بــا ســوز و گــداز میگفــت کــه مــن درمانــدهام /پــر و بــامل رخیتــه و خیلــی زود پــر شــدهام /اگــر
پرنــدهای باشــی کــه بــه بــاغ و بیشــه عــادت کــرده باشــی /قفــس ،پــرت میکنــد ،حتــی اگــر از
جنــس طــا باشــد /تــاالر و رسرسا و قــر و کاخ چــه ارزشــی دارد / ،اگــر ســبب غصــه و
دلتنگــی شــود /اگــر در ســپیدهی صبــح از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه نپــرم /و گلهــا را نبینــم،
پــس چگونــه دمل آرام میگــرد؟! /خوشــا عشــق و رسمســتی؛ چــه لذتــی دارد! /خوشــا زندگــی
آزاد؛ چــه لذتــی دارد!
 -2از بوتــان (نــام منطق ـهای) تــا ســوران (نــام منطق ـهای) /مه ـهی سورانیهـــا عــزادار گــوران
هســتند  /آخــر چـــطور غمگــن نباشــیم و گریــه نکنیــم  /چگونــه مراســم عــزا برایــش برپــا

136

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 1396

(مهان)197 :
هصمـن در طـول زندگـی پردرد و حمنت خود شـاهد مرگ عزیزان زیادی بوده اسـت.
قسـمتی از جمموعـه اشـعار او جتلـیگاه اوج احسـاس و عطوفـت رقتانگیـز و تأثریگذار
اسـت .او در «شـینی گـۆران» ،مرثیـهای متـام عیـار در سـوگ «گـوران» رسوده اسـت .او
مثـل هـر داغدیـدهای در اندوه از دسـت دادن عزیـزان زانوی غم بغل میگرید ،در سـوگ
آنـان نیـز مرثیههـای سـوزناکی میرسایـد و بـه یـادگار میگـذارد .ایـن سـوگرسودهها
ترمجـان دل دردمنـد او و گویـای ایـن حقیقتانـد کـه هنایـت تـأمل و دردمنـدی در فـراق
یـاران و عزیـزان سـفر کـرده نیـز در رونـد بازسـازی خاطـرات گذشـته تأثریگـذار بـوده
اسـت .تبلـور اندیشـه نوسـتالژیک هصمـن در منظومههـای «شـینی گـۆران» و «خانهنشین»
کـه آنهـا را در سـوگ عزیـزان از دسـت رفتـه و شـکایت از گـذر عمـر رسوده ،درخـور
تأمـل و تعمق اسـت.
 -7نتیجهگریی
واژهی نوسـتالژی را میتـوان اشـتیاق مفـرط بـرای بازگشـت بـه وضعیـت و دورهی از
دسـت رفتـه ،غـم غربـت ،حسرت گذشـته و دلتنگـی بـرای دیـار و خانـواده دانسـت.
نوسـتالژی را جنبههـای رسمسـتی و روانـی انسـان و مربـوط بـه دنیـای روانشناسـی
میداننـد کـه پـس از ورود بـه ادبیـات ،موجـد ترسـیم حرستآمیـز گذشـته از سـوی
نویسـنده یـا شـاعر میشـود .یادکـرد گذشـت ه تـوأم بـا نوعـی احسـاس غربـت و دلتنگـی،
یکـی از رفتارهـای ناخـودآگاه و درونـی بشری اسـت کـه عواملـی چنـد آن را هدایـت
میکننـد .مـا ایـن عوامـل را در اشـعار هصمـن ،در چهـار حمـور بـا عنـوان .1 :نوسـتالژی
وطـن (وطنگرایـی)؛  .2نوسـتالژی دوری از معشـوق؛  .3نوسـتالژی زنـدان و تبعیـد
و  .4نوسـتالژی مـرگ عزیـزان ،بررسـی کردیـم .بیشترین رسودههـای نوسـتالژیک در
اشـعار هصمـن ،بـه وطنگرایـی مربـوط میشـود .غـم شـاعری مثـل هصمـن  ،برآینـد رنـج
و اندوهـی اسـت کـه در یـک جامعـه نسـل بـه نسـل منتقـل گشـته و در رسودههـای هصمـن
خودنما و مانـدگار شـده اسـت .هصمـن بـا جتربیاتـی کـه در جوانـی بـه دسـت آورده مهواره
از عشـق میگفـت ،ا ّمـا عشـق او بـا غـم ،حسرت ،دلتنگـی و آرزو پیوندی دیرینـه دارد و
نکنیــم /شــاعری بــا ارزش و بیمهتــا بـــود  /ذهنــی روشــن داشــت و احساســش ماننــد آینــه
بــود /شــاعر شـــجاع و برجســتهای بــود /پیـشرو ملــت بــود ،نــه اینکــه از مردم جــا مانده باشــد.
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بـه نوعـی گفتارهای عاشـقانه شـاعران رمانتیـک را به یاد مـیآورد .او در عاشـقانههایش
بـا نگاهـی حرستبـار بـه روزگار شیرین وصـال در گذشـته مینگـرد .سـومنی مـورد از
ِ
اصلی
مؤلفههـای نوسـتالژی در شـعر هصمـن ،زنـدان اسـت .زنـدان و اسـارت از عوامـل
احسـاس دلتنگـی در انسـان اسـت .نوسـتالژی زندانیـان دور از وطـن و زادگاه نـه تنهـا
بـه معنـای غـم غربـت بلکـه بـه معنـای دلتنگـی بـرای چیزهایـی اسـت کـه در گذشـتهای
نـه چنـدان دور بـه آنهـا دلبسـتگی داشـتند .بـا توجـه بـه اینکـه هصمـن در جوانـی جتربـهی
زنـدان را داشـته اسـت و حـس نوسـتالژیک زنـدان و اسـارت در خاطرهی مجعـی او دیده
میشـود ،لـذا نفـرت از اسـارت و اشـتیاق بـرای دیـدن دوبـاره خـان و مـان در اشـعار او
مـوج میزنـد .آخریـن مـورد از عوامـل اجیـاد حـس نوسـتالژیک در اشـعار هصمـن ،مـرگ
عزیـزان و یـادآوری خاطـرات آنهاسـت ،کـه بـه صورت سـوگرسوده خودش را نشـان
میدهـد.
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بحــری بــه ایــوان مدایــن» .جملــه ادب عربی ،ســال چهارم ،شــاره  ،1صــص 203ـ.230
مظفــری ،ســوملاز (« .)1394کفشهــای مکاشــفه و رویکــرد نوســتالژیک».
فصلنامــه پژوهشهــای ادبــی و بالغــی ،ســال ســوم ،شــاره ،10صــص.91-103
نفیســی ،محیــد (بیتــا)« .نوســتالژی مهاجــر» .جملــه گفتگــو ،مرکــز حتقیقــات
کامپیوتــری علــوم اســامی ،صــص .59-75
نعمتــی ،فــاروق و علــی ســلیمی و ایــوب مــرادی (« .)1392ســایه روشــن تلــخ و
شــرین خاطــرات گذشــته در اشــعار شــهریار و ســید قطــب» .فصلنامــه پژوهشهــای
ادبــی و بالغــی ،ســال دوم ،شــاره اول ،پیاپــی ،5صــص.64-80
یونــگ ،کارل گوســتاو ( .)1376انســان و ســمبل هایــش .ترمجــه حســن اکربیــان
طــری .هتــران :علمــی و فرهنگــی.

