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 بررسی تطبیقی درمان درد فراق )نوستالژی(

 و سهراب سپهری هدر شعر نازک المالئک
 

 چکیده

نوستالژی( دردی است که به سـب  دـیایی و دوری از مولـوا یـا انییشـیین بـه       ) درد فراق

 پردازد. همچنـی  درمـان درد فـراق   یابی و شاعر یا نویسنیه به بیان آن مینامولوا در فرد تجلّی می

شـود.  نوستالژی گفته میآور دردناک و حسرت نوستالژی( به تالش شاعران برای رهایی از انییشه)

( ازدملـ  شـاعران نوسـتالژیکی    4933-4902) ( و سـرراا سـررری  4379-7002) نازک المالئکه

ها بـه صـورتی بردسـته    نوستالژی( در شعر آن) معاصر ادبیات عربی و فارسی هستنی که درد فراق

شـناختی کـه از    طلبی، ای  دو شاعر با تودّـه بـه  شود. ازآنجاکه هر دردی درمان خاصی میدییه می

انی کـه در ایـ  پـژوها بـا     هایی برای درمان پرداختهراه انی به ارائهدرد دان فرسود خویشت  داشته

ای و بـر اسـا    های شعری دو شاعر و استفاده از منابع کتابخانـه روش توصیفی و تحلیلیِ مجموعه

نوسـتالژی(  ) رمان درد فـراق های رهایی و دای راهبه بررسی مقایسه مکت  آمریکایی ادبیات توبیقی

شاعر بـرای درمـان درد    دهی هر دوآمیه نشان میدستنتایج به شیه است.در شعر دو شاعر پرداخته

ایمان و یاد خیا و غنیمـت شـمردن فرصـت و    »انی؛ هر دو شاعر های مشابری ارائه دادهحلفراق راه

را « پنـاه بـردن بـه طبیعـت    »ه آرامـا،  را راهِ رهایی از درد و رنج و رسیین ب« در زمان حال زیست 

را برای درمان نوستالژی حاصـل از انییشـیین بـه    « پذیرفت  تقییر»برای درمان غم غربت و تنرایی، 

 .انیرا برای درمان نوستالژی بکار برده« هاخزیین در سایه»مرگ و 

 .، سرراا سررریهدرمان درد فراق، نازک المالئک نوستالژی، شعر،: هاکلیدواژه

 مقدمه -1

نوستالژی در ادبیات رفتاری است که معموالً »نوستالژی با روانشناسی و ادبیات ارتباط دارد. 

سـازد و  یابی. روان انسان ادبیـات را مـی  ناخودآگاه در شاعر یا نویسنیه، بروز کرده و تجلّی می
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 یـات طبیعـی و  هـایی از ح های روانی انسان بـه دنبـه  پرورانی. دریافتادبیات روان انسان را می

 (.73:4993شریفیان، «)آوردهای ادبی را فراهم میهای آفرینامایهکنی و ب انسانی نظر می

نازک المالئکه و سرراا سررری شاعران دردمنی معاصـر ادبیـات عربـی و فارسـی هسـتنی کـه       

و رنـج  هـا پژواکـی از درد   انی، شعر آنمتأثر از محیط و با تودّه به روحیات رمانتیکی که داشته

توان گفت عنصر درد تأثیر بسزایی در گـرایا  رو میشان است. ازای دامعه و احواالت درونی

ای  دو شاعر به سمت شعر داشته است. همچنـی  آنجـا کـه سـیلِ درد و انـیوه ودودشـان را       

 گیرد، در تکاپوی یافت  راهی برای رهایی و درمان هستنی.فرامی

 و فرضیات سؤاالت -1-2

های درمان نوستالژی در شعر ایـ  دو شـاعر   دلوه -4انی از: ادی  پژوها عبارتسؤاالت بنی

فراق  های درمان دردبر اسا  مکت  آمریکایی ادبیات توبیقی، ای  دو شاعر دلوه -7چیست؟ 

 انی؟هایی بکار بردهها و تفاوترا با چه شباهت

رفـت از فاـای   ان برای برونهر دو شاعر به ارائه درم -4انی از: هایی پژوها عبارتفرضیه

طور مشابه در شـعر خـویا   دو شاعر ماامی  درمان درد فراق را به -7انی. نوستالژیک پرداخته

 انی.آورده

 ضرورت تحقیق -1-3

انگیزۀ اصلی توبیق درمان درد فراق در شعر دو شاعر تأثیر و تأثر ادبیات عربـی و فارسـی و   

 است. (درزمین  درمان درد فراق )نوستالژیهمچنی  شباهت در انییش  شعری دو شاعر 

 پیشینه تحقیق-4-1

شـیه اسـت. عمـیه تودّـه     ها و مقـاالت بسـیاری نوشـته   نامهدر مورد سرراا سررری پایان  

شرر، تصوف و عرفان و امثال آن در پژوهشگران، بررسی موردی خاص چون غم غربت، آرمان

ی گوی خویا چـون احمـی شـاملو، فـرو      شعر ای  شاعر بوده و یا سرراا با معاصری  پارس

ای مثـال مرـیی شـریفیان مقالـه    عنوانفرخزاد، اخوان ثالث و ... موردبررسی قرارگرفته است. به

تحت عنوان: بررسی فرآینی نوستالژی در اشعار سرراا سررری نوشـته اسـت. در مـورد نـازک     

پارسـی بـوده اسـت از    المالئکه نیز در ادبیات عربـی تقریبـاً وضـعیت مثـل سـرراا در زبـان       
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 هاإلغتراا فی الشعر العراقی المعاصر مرحل» توانهای عربی در مورد نازک المالئکه میپژوها

اما پژوهشی در زمین  درمان درد فراق در شـعر   اشاره نمود؛ (4333محمی راضی دعفر، «)الرواد

 شاعران خصوصاً در شعر دو شاعر صورت نگرفته است.

 روش تحقیق-1-5    

-هـا و تفـاوت  ای  پژوها پس از نگاهی گذرا به زنیگینامه، به بررسی و تحلیل شـباهت  در   

شیه که نتایج های شعری دو شاعر پرداختهنوستالژی( بر اسا  مجموعه) های درمان درد فراق

هـای رهـایی از فاـای    دهی هر دو شاعر ضم  بیان درد بـه درمـان و راه  آمیه نشان میدستبه

هـای پیشـنرادی   درمـان ها و رسی برخی واکناانی و به نظر میخاصی داشتهنوستالژیکی توده 

شناسـی، عارفانـه و حکیمانـه دارد در مقایسـه بـا      ی روانازآنجاکه صبغهدرد  مقابل سرراا در

توانـی مثمـر ثمـر واقـع شـود و      تـر مـی  های تخیلی و آنـیِ همـراه باخشـم نـازک، بـیا     درمان

پـردازی را درمـان   مثال آنجا که نازک مرگ و خیالعنوان. بهبخا شاعر از چاه درد باشیرهایی

کـه نـازک   دهی یا هنگامیدانی سرراا مثبت نگری و تغییر نگرش را پیشنراد میدرد و انیوه می

داننـی بـا ایـ     فراموشـی گذشـته مـی    آینی مرهم درد را درو سرراا از درد گذشته به ستوه می

کنا سوزانین دفترچه خاطرات همراه است ولی واکنا تفاوت که فراموشی گذشت  نازک با وا

دوراز خشم برتـری  راه درد حاصـل از گذشـته را در فراموشـی و بـه دنبـال       سرراا آرام و به

 دانی.ها نبودن، میچرایی حادثه

 بحث -2

 نازک المالئکه و سهراب سپهری -2-1

مذه  و دوستیار علـم  شیعه ایدر خانواده 4379نازک المالئکه شاعر معاصر عراق در سال     

پس از آموزش متوسوه به تحصـیل در رشـت  زبـان و ادبیـات عـرا در      »و ادا متولی شی. او 

تتبّعات خود درزمین  زبـان   دانشسرای عالی بغیاد پرداخت و پس از فرا  از تحصیل برای ادامه

موصـل و بصـره و    هـای و ادبیات انگلیسی به امریکا رفت. در ادوار بعی به تیریس در دانشگاه

های آخر عمر به تیریس و آموزش ادامه داد... نـازک المالئکـه از   کویت اشتغال یافت و تا سال

آمـی و در  ازنظر شعر رمانتیست بـه شـمار مـی    سیاسی ناسیونالیست مشرا بود و حیث انییشه
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یـک از  گذاری شـعر آزاد، هـی   داد و پس از بنیانهای شعری اهمیت میعی  نوباوری، به سنّت

 93در  7002(. او سـرانجام در سـال   483:4994اسـوار، «)تحواّلت بعیی شعر امروز را نرذیرفت

 سالگی در مصر چشم از دران فروبست.

های مکتـ  رمانتیـک هـم    مایهگویی است که برخی دروننازک ازدمله شاعران معاصر تازی   

شـود. او شـاعری   عر او دییه میچون: عشق، تنرایی، انیوه و یأ  و سفر به دنیای خیالی در ش

دارای وسعت خیال است که متأثر از مکت  رمانتیک، گاه سوار بـر بـال خیـال بـه      بااحسا  و

نری و گـاه بـا گریـز بـه گذشـته و یـادآوری خـاطرات        قیم می دنیایی که خود خالق آن است،

ز دنیا و شـر و  اش پناهگاهی است که هرگاه اکنی درواقع ای  دنیای خیالیتنگی میاحسا  دل

یابی، بیی  ترتیـ  نوسـتالژی بـا آینـیه و     آیی در پناه آن به آراما دست میشورَش به تنگ می

هـای  آیی به گذشتهخاطره یعنی آنچه به نظر می»زیرا  یابی؛خاطره و گذشته ارتباطی تنگاتنگ می

کنـی.  ایفـا مـی   دور تعلق دارد، به لوف همی  پیونی با آینیه و حال، نقا درت دهنیه به زمـان 

سوی آینیه دارد و خاطره درـت منـیی زمـان را از گذشـته بـه آینـیه       زمان درتی از گذشته به

 (.13:4921ریکور،«)کنیتامی  می

آورد زیـرا شـعر مرهمـی بـر درد     کنی بـه شـعر روی مـی   نازک چون درد بر او غلبه پییا می    

ای هایا بـود و همـی  دلیـل واسـوه    دانکاها است. شعر برای نازک، ابزاری برای بیان انیوه

او شـاعری حسـا  بـه     (.980: 4333خلیل دحـا،  ) هایا بودها و غصّهبرای از بی  بردن غم

آورد دردی وبا به شرر هجـوم مـی   مسائل دامعه است تا دایی که وقتی بیماری واگیر و کشنیه

شان دهان بـاز کنـی و   فباره همچون آتایکشود بهگیرد که باعث میدانکاه ودودش را فرامی

فشـان نـازک   هر آنچه از مواد مذااِ درد و رنج در درون نران داشته است بیـرون بریـزد. آتـا   

آورد شود خرابی به بار مـی فشان وقتی فعّال میفشان دارد؛ کوه آتاتفاوتی اساسی با کوه آتا

کننـیۀ عمـق   د که بیانگذاربر دای می« الکولیرا»داودان  فشان درد و رنج نازک سرودهامّا آتا

او در دوران پراحسـا  دـوانی تحـت تـأثیر شـییی مکتـ        .« انیوه شاعر از ای  فادعه اسـت 

اش از زنیگی و سرگشتگی رمانتیسم قرار گرفت که باعث شیّت یافت  انیوه و تنرایی و بیزاری

هـای مکتـ    در هیف زنیگی شی. شعر او دریایی از انـیوه و حـزن و پریشـانی و شـورییگی    
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گیـرد امّـا   های رمانتیسم فاصله میمانتیسم است. اگرچه شاعر با گذشت زمان انیکی از انییشهر

 :4934سـلیمی،  ) توانـی خـود را از اسـتیالی ایـ  مکتـ  غربـی رهـایی بخشـی        گـاه نمـی  هی 

 403) 

نازک المالئکه شاعر معاصر عرا از خود آثار گران برـایی درزمینـ  شـعر و نثـر بـر دـای           

 ت که به ای  شرح است:گذاشته اس

 ه(؛ شـجر 4332المـو  )  ه(؛ قـرار 4313(؛ شظایا و رمـاد ) 4312) یلالل هعاشق الف: آثار شعری:

 هو الثور ه(؛ لِلصال4322(؛ یغیّر ألوانه البحر )4320لإلنسان ) هو أغنی هالحیا ه(؛ مأسا4389القمر )

(4329.) 

 ه(؛ سـیکولودی 4383الحمـرا  )  هو الشرف ه(؛ الصومع4387قاایا الشعر المعاصر )ا: آثار نثری: 

 .(؛ دراسات فی شعر علی محمود طه4339الشعر )

در روزی آفتـابی و پـاییزی،   »گویی است که سرراا سررری از دمله شاعران معاصر پارسی    

(. او پـس از  43:4928سـررری،  «)حوالی ظرر در کاشان دیـیه بـه درـان گشـود     4902در سال 

اش و پـس از اتمـام سـربازی    رودی و گرفت  دیرلم بـه سـربازی مـی   گذرانین تحصیالت ابتیای

پایـی کـه در   شود لیک  دیری نمـی ی فرهنگ مشغول به کار میاش در ادارهرغم میل باطنیعلی

آورد. او در ادامـه حیـاتا بـه    دهی و به سرودن شعر و نقّاشـی روی مـی  استعفا می 4922سال 

هـای مختلـف   اش نسبت بـه فرهنـگ  بر علم و آگاهیکشورهای اروپایی و آسیایی سفرکرده و 

 سالگی چرره در نقاا خاک کشیی. 37در س   4933افزود. سرانجام در سال 

سرراا ازآنجاکه از مکت  رمانتیسم تأثیر پذیرفته اسـت، برخـی از ماـامی  مکتـ  رمانتیسـم      

-به چشم می و... در اشعارش همچون: عشق، طبیعت، خیال، رؤیا، اصل گریز و سیاحت، انیوه

خورد. یاد خاطرات و گریز به گذشته و آینیه باعث شیه است که حس نوسـتالژیک و خـاطره   

 وضوح در اشعارش دییه شود.به صورتی بردسته و به

 ای بر دای نراده است که به ای  شرح است: مرگ رنـگ های شعری ارزنیهسررری مجموعه   

 (؛ صـیای پـای آا  4910) (؛ شرق انیوه4910) (؛ آواز آفتاا4997ها )(؛ زنیگی خواا4990)

 (.4938) (؛ ما هی ، ما نگاه4918) (؛ حجم سبز4913) (؛ مسافر4911)
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 ق درمان نوستالژی در شعر دو شاعرتطبی -2-2

تـوان آن را بـه دردهـای گریـز پـذیر و      در بررسی انواع درد و رنـج، مـی  » در یک نگاه کلی    

ویارویی بـا ایـ  دو نـوع، بـه ترتیـ  نیازمنـی دو صـفت        بنیی کرد که اغل  رگریزناپذیر طبقه

-پذیر که فرد باتـیبیر صـحیم مـی    دردهای گریز (.419: 4993گردی، «)شجاعت و صبر است

تـوان بـه: درد عشـق، درد غربـت و     توانی خود را از بنیِ آن برهانی در شعر نازک و سرراا می

عـیالتی و دردهـای   ها، ظلم و بـی تنرایی، میرنیته، حسرت دوران کودکی، از دست رفت  ارزش

طلبـی: مـرگ، گـذر    گریزناپذیری که خار  از اراده و توان بشری هستنی و صبر دردمنـی را مـی  

 زمان، عصیان آدم و حوا و مرگ عزیزان اشاره کرد.

پـذیر و   دهی هر دو شاعر هنگام رویارویی با دردهای گریزآمیه نشان میعملهای بهبررسی    

پردازنـی.  هایی برای رهایی و درمان میی راهدهنی و به ارائهخود واکنا نشان می گریزناپذیر از

 مشاهیه است:شیه در نمودار زیر قابلآنچه در ای  پژوها به بررسی و تحلیل آن پرداخته

 
 

 تطبیق درمان یأس و اندوه -2-3

خشـکی،  ها میگیأ  و انیوه حالتی است که هرگاه به انسان دست بیهی گویی خون در ر    

افکنی، فرد در خود توان ادامه زنـیگی  شود، رکود و یکجایی سایه میهای امیی کم سو میروزنه

که در بی  ادیان و مکات  مختلف، ادبا، فیلسـوفان و... از  همچنی  درد و رنج ازآنجایی بینی.نمی

نوبـ  خـود در   م بـه رو هرکـیا شیه است. ازای اهمیت بسزایی برخوردار است، مورد تودّه واقع
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-رفت از آن نظریاتی ارائـه داده های رهایی و برونمورد ماهیت، علل و عوامل درد و رنج و راه

های یـأ  و انـیوه   نازک و سرراا نیز ازآنجاکه شاعرانی بااحسا  و دردمنی هستنی، واژه انی.

و افسـرده   هـا هرگـاه انـیوهگی    خـورد. آن در قامو  ای  دو به صورتی بردسته به چشم می

 گیرنی بلکه برای رهایی از فاای نوستالژیکی و انیوه به ارائهشونی، تنرا زانوی غم بغل نمیمی

 پردازنی که مقایسه آن به شرح زیر است:نظریاتی می

و سرراا سررری نیز در مجموعـ    (4332:4/799)المالئکه، «بی  ییی اهلل» نازک در قصییه -4 

ایمان و یاد خیا را راه رهـایی از درد و رنـج و    (782: 4994، سرراا«)صیای پای آا»شعری 

 «أال بِـذِکرِ اهللِ تطومـُّ ا القلـوا    »طور که در قرآن آمـیه اسـت:   داننی. همانرسیین به آراما می

 یابی.ها با یاد خیا آراما می( آگاه باشیی که دل79)الرعی/ 

ی. ازنظر او انیوه در برابر کسـانی کـه قلـ     داننازک ایمان به خیا را درمان یأ  و انیوه می    

 ها با مفروم الری مأنو  گشته است، عادز است:آن

ــام    ــو خِت ــانِ فطر ــذب بِاإلیم ـــافلنطلُ  ل

ــ ــی  ط الحَزینط ــم  اعطع ــ  أد هیَمسَ  ط مِ
 

ــاتِی   ــقا ِ الع ــی معِ وَ الشّ ــیأ ِ وَ ال  ـ

 م عِرـــا الرـــامِراتِ فِـــی الظالُمـــات
 

(798-4/792: 4332)المالئکه،  

پس بایی به ایمان پناه ببریم زیرا که آن پایان ناامییی و اشک و بیبختی سرکا اسـت. ایمـان     

 زدایی.های داری شیه در ظلمات را از چشمان انیوهگی  میاشک

همچنی  سرراا نیز ودود خیا را در همه کائنات، کنار درخت کـا ، روی آا، روی گیـاه       

تعالی همیشه و در همه حال با اوست. هرکیام از ما هی که یاد باریدبینی و ای  نشان میو... می

-هایمان دلگرم میدانیم که یاد خیا تا چه انیازه ما را برای رسیین به آرمانآرزویی داریم و می

هـا  که در همه حـال خـیا را نزدیـک بـه خـود ببینـیم دل      دانیم که ایمان به خیا و ای کنی و می

شود زیرا انسان با یاد خیا، خودش را متصل بـه  تسکی  درد و انیوه مییابی و سب  آراما می

ای پـوالدی  در مسـیر   شـود و بـااراده  دانی که ای  سب  امیـیواری در فـرد مـی   نیرویی برتر می

 نری:ها گام میها و درد و رنجسختی
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اهی آا، روی آگـ  بوها، پای آن کـا  بلنـی.  الی ای  ش  و خیایی که در ای  نزدیکی است:    

 (727: 4994سرراا، ) روی قانون گیاه.

بار دیگـر بـه تـأثیر    ( 919)همان: « در گلستانه»ی همچنی  سرراا دردایی دیگر در سروده     

 کنی.ایمان به خیا و رسیین به آراما اشاره می

انـی و آن را  کردهزیست  اشاره« اکنون»هر دو شاعر به مفروم غنیمت شمردن فرصت و در  -7

انی، ای  در حالی است کـه نـازک   رفت از فاای نوستالژیکی پذیرفتهعنوان درمانی برای برونبه

آن سـفارش   ی مرگ و درمان انیوه ناشی از تفکر به نیستی، انسـان را بـه  برای رهایی از انییشه

 کنی:می

ــا  ــی اعر ِ هَیر ــا  فِ ــا د مــوعَ اعحی  ی

ــی     ــ   یَ ــوا فطمَ ــیلطکُم  وَ غطنا ــاغنطموا لط  فط
 

ــیکُم  ــی الجَمیــلُ ملط  تَ یَعــود  الماضِ

ــیکُم ــی عَلط ــباحَ یَقاِ ــلا الص   رِی؟ لطعَ
 

(4/434: 4332ه،)المالئک  

سوی شما بازگردد. پـس شـبتان   ی زیبا بهای انبوه زنیگان بر روی زمی ، محال است گذشته

ن بسـا صـبحگاها  دانـی؟ چـه  شادی کنیی(. چه کسی مـی ) را غنیمت بشماریی  و هلرله سر دهیی

 عمرتان به سر آیی.

بخا و درمـان انسـان   ی اکنون را رهاییاما سرراا غنیمت شمردن زمان حال و چیین میوه

صـیای  »ی دانی که در سـروده از بنی افسردگی و انیوه و آراما زنیگی را در اکنون زیست  می

 به بیان آن پرداخته است:« پای آا

 (737: 4994راا، سر) است.« اکنون»تنی کردن در حوضچ  زنیگی آا

-هـایی مـی  حـل ی راهاگرچه هر دو شاعر به درمان یأ  و انیوه تودّه دارنی و به ارائـه  -9

نازک درمان و راه رهـایی از   های پیشطنرادی متفاوت از یکییگر هستنی؛پردازنی ولی سایر درمان

گریـز بـه   (، 773همـان:  ) (، مـرگ 4/723: 4332المالئکه،) ظرور منجی درد و رنج بشری را در

شـک  دانی. ایمان به خیا و ظرـور منجـی بـی   ( می7/13همان،) شرر( و آرمان333همان: ) خیال

شرر، گریز بـه خیـال و   تری  درمان هستنی که شاعر به آن تودّه داشته است لیک  آرمانمناس 
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ـ افزاینی. همانشونی بلکه بر درد میتنرا باعث کاها درد و انیوه نمیمرگ نه ی بـه  طور که متنب

 کنی:نامناس  بودن مرگ برای درمان اشاره می

ــافِیاً   ــوتَ ش ــرطی المَ ــکَ دا   أن تط ــی بِ  کطفط
 

ــا أن یَکـــــوَ حَ  ــاــــُس   المَنای   ا أمانِی
 

(1/142: 4102)البرقوقی،  

همی  درد تو را بس است که مرگ را شفا دهنیه بیانی و همی  ناراحتی و مصیبت تو را بـس   

 کنی. است که مرگ را آرزو

تغییـر   ی روانشناسـی و عرفـانی دارد، او  های سرراا برای رسیین به آراما صبغهحلامّا راه   

ــان حــال 738همــان:) (، مثبــت نگــری737: 4994ســرراا، ) نگــرش  (، غنیمــت شــمردن زم

همـان:  ) (، سـاده زیسـت   993همـان:  ) (، امیی دادن به مردم حتی با یک شاخه گـل 737همان:)

(، در 732همـان:  ) شـود برداشـت  هـر آنچـه باعـث تیرگـی احسـا  مـی        (، از میان739-732

 (، با نفطسی تازه و دلی پر امیی گـام برداشـت   739-733همان: ) دستجوی حقیقت حرکت کردن

را ( 944همـان: ) و شراا خـوردن ( 737-739همان: ) (، رها شین از تعلقات مادی941همان: )

 دانی.ی میبرتری  درمان برای رسیین به آراما در زنیگ

بـه   -شرر، گریز به خیـال و مـرگ  آرمان–نازک هایحلطور که مالحظه شی برخی راههمان    

-دانی لحظاتی دیگر صیی مـی ی به دام افتادن است، بااینکه میمانی که وقتی در آستانهکبکی می

ار از رو نشـود. حـال گریـز از خیـال و فـر     برد تا بـا واقعیـت روبـه   شود امّا سر در برف فرومی

پایـی  واقعیات زنیگی شایی در کوتاه میّت فرد را بفریبی و باعث آراما او شود امّا دیری نمـی 

هـای سـرراا نیـز گرچـه تـا      حلکشی. امّا راهباره زبانه مییککه همچون آتا زیر خاکستر به

 توانی مثمر ثمر واقع شود.تر میحیی به شعار نزدیک هستنی، بیا

 الژی غم غربتتطبیق درمان نوست -3-2

رسـی ولـی گـاهی    انسان مودودی ادتماعی است که در ارتباط با دیگران به شـکوفایی مـی      

ها با یکییگر و درنتیجه سر در الک تنرـایی  دنیای میرن و ماشینی باعث کاها ارتباطات انسان

ـ انسانی که در ازدحام آه  و دود و صیای شرر زنیگی می»شود. فروبردن و افسردگی می ی، کن

ای حرکت خواهی کـرد کـه آن فاـا بـرایا معـیّ       هی  تردییی ازنظر ادتماعی در محیودهبی
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( و همچنی  گاهی سـرزمی  غربـت باعـث    28:4930ردبی،«)کنی: انیوهناک، بسته و منزویمی

در حوزۀ ادبیات نیز هرگاه شاعر یـا  »شود. برانگیخته شین حس نوستالژیک تنرایی در انسان می

تنگی همراه با حسـرت و اضـوراا   ویا را، آمیخته بااحساسی از دلیا نوشت  خنویسنیه، شعر 

پروینـی،  «)شـود تنگ برای سـرزمی  نامیـیه مـی   زده و دلبرای سرزمی  خود نمایی فردی غربت

رو واکــنا انســان در موادرــه بــاغم غربــت و تنرــایی از اهمیــت بســزایی (. ازایــ 12: 4930

ی که دو شـاعر معاصـر عـرا و پارسـی هنگـام      حل و درمانبرخوردار است. حال بایی دیی راه

 ی آن به شرح زیر است:انی چگونه است که مقایسهگرفتهموادره باغم غربت و تنرایی در پیا

نازک و سرراا هر دو به دنبال راهی بـرای گریـز از غـم غربـت و تنرـایی و رسـیین بـه         -4 

، ش  و خورشیی و سـرراا  برنی؛ نازک به سکوت درونآراما به طبیعت و عناصر آن پناه می

شـود،  برد. نازک زمانی که در ایاالت متّحیه به غم غربت و تنرایی مبـتال مـی  به طبیعت پناه می

 دانی:تنرا یار و یاور در دیار غربت را پناه بردن به سکوت درونی می

وَ شطـکطا النارار مـا    ار ضاقطت بتطوبـوافِی البِحـ   بَعیَ س رطی سِنی بکط یا ص متَ نطفسِی ع ی ت  ع ی ت  ملطیـ   

ـ    کط لطم ألقط غطیـرط  حَم لطتبه ر ؤای  مِ  عِ  ِ الحَنِی ب : 4332المالئکـه، ) هالم اِـلّ  هلِـی نطصـیرا فِـی ظُلمَ

7/983) 

ها به سوی تو بازگشتم، بازگشتم، دریاها از گردش م  به ای سکوت درونم بعی از گذر سال   

کـرد. در ایـ    ار اشـتیاقی کـه رؤیاهـایم حمـل مـی     تنگ آمینی و روز شکایت کرد از سنگینی ب

 تاریکی گمراه کننیه دز تو باکسی دییار نکردم.  

های شاعر رفیق تنرایی» های مودود دوست داشت. ش او ش  را به خاطر فرار از واقعیت    

کـرد و در سـکون آن   داشتنی برای روح او باقی مانی که با آن راز و نیاز میو پناهگاهی دوست

و همچنی  به خاطر زیبایی ش  که باعث صـیقل درون  ( 423: 4993سلیمی، «)یافتاما میآر

شی، رسیین به آراما و رهـایی از درد غربـت را در   می پردازیو برانگیخت  احساسات و خیال

 دانست:ورزی به ش  میعشق

وَ دَمـالُ اللایـلِ قطـی ططر ـرط        الوَریـقِ  م شبرِقٌ بِالاّو ِ وَ الح ـ    فطکطأسِی    ط اللایلِ  همن أکُ ب عاشِقط   

 (199-191/ 4همان،) یقِبِالیُّدَی وَ الرَمسِ وَ الصُّم تِ العَم نطفسِی
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اگر عاشق ش  باشم دام م  سرشار از نور و عشقی است که هماننـی درخـت خـوش بـرگ       

 و زیبایی ش  درونم را با تاریکی، زمزمه و سکوت عمیق پاک گردانیی. است؛

نازک در ابتیا و قبل از روی آوردن به ش  برای تسکی  درد، تحقـق آمـال و رؤیاهـایا را        

رو برای رهایی از درد و رنج و رسیین به آراما بـه خورشـیی   دیی. ازای در طلوع خورشیی می

 برد:پناه می

 (192همان: أنتِ الاتِی قطی ستُرا و طتاخِذبتُراصَنطماً ألوذُ بِه مِ ط اآلالمِ )  

هـا بـه   گرفتم که به خاطر درد و رنـج پنیاشتم و بتی میتو کسی هستی که م  آن را مقی  می 

 بردم.آن پناه می

پنـیارد و  بخـا غـم غربـت مـی    برد و آن را درمان و رهـایی سرراا نیز به طبیعت پناه می     

را همچـون   دهـی و آن شود، دیگر به غربت و تنرایی اهمیتـی نمـی  ازآنجاکه با طبیعت یکی می

دهـی، زبـان از   دیگر سرراا هرگاه غم غربت به او دست مـی عبارتدانی، بهارزشی میقارچ بی

 آیی:ورزی به طبیعت، بر انیوه ناشی از غم غربت فائق میبنید و با عشقشکوه فرومی

چـه   پنجره، فکر، هوا، عشق، زمی  مـال مـ  اسـت.    آسمان مال م  است. هرکجا هستم، باشم،

 (734: 4994های غربت؟)سرراا، قارچ روینیگاه اگر می ارداهمیت د

دهـی کـه   تری برای درمان غم غربت ارائه میهای متفاوت و گستردهحلهمچنی  سرراا راه   

 شود:اختصار بیان میدر زیر به

هـا را بـه صـلم و    رو انسـان دانـی ازایـ   ها میاو علّت تنرایی را کینه و دشمنی میان انسان -

خـورد و تنرـایی   ها به هم پیونی میخوانی زیرا معتقی است با صلم، قل یکییگر فرامی آشتی با

رو برای بیان مقصودش از آا که نماد پاکی و صلم و صفاسـت،  بنید. ازای از میان رخت برمی

خواهـی آا را گـل نکننـی تـا بتواننـی در کنـار یکـییگر بـه         گیرد. همچنی  از مردم میبرره می

به بیـان ایـ  ماـمون    « آا را گل نکنیم»ی آمیزی دست یابنی که در سرودهمتهمزیستی مسال

 پرداخته است:  

دسـت   انـیوه دلـی.   تـا فروشـویی   رود پای سـرییاری شایی ای  آا روان، می آا را گل نکنیم:

 (918: 4994سرراا، ) درویشی شایی، نان خشکییه فروبرده در آا.
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هـا  گیرد و دل بست  به آینیه و خوشیانه به کار میشناسهمچنی  دردایی دیگر روشی روان    

 دانی:تنگی و تنرایی میرا درمان درد دل

 (998فردا )همان: کودک پس دلخوشی ها کم نیست: مثالً ای  خورشیی، تنگ شیی؟از چه دل

نـازک   نازک و سرراا هر دو برای رهـایی از درد غربـت و رنـج تنرـایی متزلـزل هسـتنی.       -7

بـرد و از آن  دانی، از درد و رنج تنرایی به آن پناه میشیی را دادوی آرزوهایا میکه خورآنگاه

گردد دست بـه دامـان شـ  و سـکوت آن بـرای      سازد و هرگاه از خورشیی مأیو  میبت می

ثباتی و حیرانی شاعر بـرای  شود که ای  حکایت از بیها میکاها درد و برآورده شین خواسته

 شـود و ارد که منجر به درمان گذرا و انزوا و تنرـاتر شـین شـاعر مـی    برگزیین درمان مناس  د

ورزی و پنـاه بـردن بـه عناصـر طبیعـت و اسـووره و دل بسـت  بـه         همچنی  سرراا با عشـق 

کـه البتـه    پردازد که حکایت از تزلزل سرراا در ارائ  درمان مناس  دارد؛می ها و آینیهخوشی

 ...رسیتر به نظر میارائ  درمان سرراا مثبت

 درمان نوستالژی یاد خاطرات گذشتهتطبیق  -3-3

شود که فرد به رؤیا پنـاه ببـرد و در خیـال سـیر کنـی و یـا       نارضایتی از زمان حال سب  می    

گذشته و یاد خاطرات آن را در ذه  تیاعی کنی تا با ای  کار لحظاتی از زمـان دردنـاک کنـونی    

شـود غمـی   رات گذشته چه تلخ یا شـیری  باعـث مـی   دانیم یاد خاططور که میرها شود. همان

انسان را فراگیرد که ای  غم ممک  است به خاطر خاطرات خوش گذشته باشی که دیگر تکـرار  

آن ممک  نیست و یا به خاطر خاطرات تلخ باشی که یاد آن بار دیگر کـام انسـان را بـه تلخـی     

ها از وضع مودود به انسان»که   شود. زمانیکشانی. پس در هر دو صورت انسان غمگی  میمی

دهنی یا ای  سرخوردگی و نارضایتی خود شیّت سرخورده هستنی، معموالً دو واکنا نشان می

هـا و آالم  دهی و درواقع، فرد برای رهایی از رنـج برای گذشته نشان می« نوستالژی»را به شکل 

بـرد کـه ایـ  حالـت را     یاش، به خاطره )چه در شکل دمعی و چه فردی(  پناه مزنیگی فعلی

یابـی بـه   حل ای  فرار را پناه بردن به عالم خیـال و آرزو مـی  تراکم خاطره گوینی. و یا انسان راه

ــود       ــع مود ــایتی از وض ــود نارض ــتالژی مول ــتالژی و نوس ــیۀ نوس ــان زایی ــر آرم ــر دیگ تعبی

درد  (. نازک و سرراا ازدمل  شـاعران نوسـتالژیک هسـتنی کـه بـار     83:4993شریفیان، «)است
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 حلراه رو هر دو شاعر به ارائهکنی ازای ها سنگینی میناشی از یاد خاطرات گذشته بر دوش آن

 انی.  برای درمان آن پرداخته

انی؛ نـازک بـرای تسـکی  درد تنرـایی و     کردهاشاره« خزیین در سایه»هر دو شاعر به مفروم  -4

-برد و آن را تنرا یار و یاور خود مـی رسیین به آراما به سکوت درون و خزیین سایه پناه می

 پردازد:دانی و با او به نجوا می

ما   وَ شطکطا النارار   ضاقطت بتطوبوافِی البِحار     بَعیَ س رطی سِنی بکط یا ص متَ نطفسِی ع ی ت   ع ی ت  ملطیـ 

ـ فِـی ظُل  لِی نطصیراًکط لطم ألقط غطیرط   حَم لطتبه ر ؤای  مِ  عِ   ِ الحَنِی ب افتطم لِـیَ البـااَ     هالم اِـلا  همَ فـط

 (983/ 7: 4332)المالئکه،دَعنِی أطم را...أنطا وَ ظِلِّی...  اعطخیرا

سوی تو بازگشتم، بازگشتم، دریاها از گردش مـ  بـه   ها بهای سکوت درونم بعی از گذر سال  

. در ایـ   کـرد تنگ آمینی و روز شکایت کرد از سنگینی بار اشـتیاقی کـه رؤیاهـایم حمـل مـی     

کننیه دز تو باکسی دییار نکردم. پس در دیگری به روی م  بگشای و بگذار که تاریکی گمراه

 ام از آن گذر کنیم.م  به همراه سایه

خصـوص  رفت از فاای نوسـتالژی گذشـته بـه   برای برون« خزیین در سایه»سرراا نیز از     

که همان کودکی شاعر است، مـورد   ها رادویی. او لولوی شیشهبرره می حسرت دوران کودکی

هایشان بخزنی، سرس پنجره را که پل خواهی که به همراه هم در سایهدهی و از او میخواا می

گشایی بلکه هوای کودکی بار دیگـر صـورتا   ارتباطی بی  بیرون و داخل است، به روی او می

 را نوازش کنی:

درها بسـته و کلییشـان در تـاریکی دور     یم.بیا در سایه هامان بخز پیا آ، لولوی سرگردان!    

 (407: 4994سرراا، ) بگذار پنجره را به رویت بگشایم. شی.

نازک و سـرراا هـر دو مـرهم درد و درمـان را در فرامـوش کـردن گذشـته         دردایی دیگر-7

دانـی. بـه   داننی با ای  تفاوت که نازک فراموشی گذشته را در سوزانین دفترچ  خاطرات مـی می

تـوان  طور کامل محـو گـردد، درواقـع مـی    افکنی تا یاد گذشته بهاطر آن را در آتا میهمی  خ

 گفت روش نازک برای رهایی از خاطرات گذشته همراه باخشم و انزدار بوده است:
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 کُـلا مـا مَـرا    فِی فطجرِی الحَزِی ِکِ دُِّت  اُلبقیرا مِلی فطکایـ هذه یا نار  أفراحِی وَ شطوقِی وَ شُجونِی   

الماضِـی مِـ ط   کط ملبقطفیهِ اآلنط ال تُب قِی طو ال تطس تطمرِلینِی...أو أطبِی  مـا تطـرط   بِقطلبِی مِ  شطقطا ٍ وَ حَنـــــِی 

 (128-129/ 4: 4332المالئکه، ) ینااعطحزانِ فِینا وَ امسَمِ الذِّکری وَ ال تُب قِ لطنا الشاوقط الی فِ

و انیوه م  است. آمیم و در سرییه دم غمگینم هر آنچه  ها و اشتیاقای آتا ای  همان شادی  

از بیبختی و انیوه در دلم بود در دهان تو افکنیم، پس با شتاا آن را از م  بگیـر و چیـزی از   

آن باقی مگذار و به م  فرصت میه. یا آنچه گذشته در ودود ما بر دای گذاشته است محوک  

 شیه را باقی مگذار.رانک  و برای ما اشتیاق پنپاک و یاد آن را

کنـی، او راه رهـایی از درد   دوراز خشـم رفتـار مـی   امّا سرراا با روشی مالیم و منوقی و به    

هـا درگذشـته نباشـیم    دانی که به دنبال چرایی حادثـه گذشته را در ای  می ناشی از یاد خاطرات

ه و انییشیین بـه آن دردی  ها گذشتدیگر آن را به دست فراموشی بسراریم زیرا گذشتهعبارتیبه

آورد که چرا گذشته را بایی به فراموشـی بسـراریم؛   کنی. همچنی  او در ادامه دلیل میرا دوا نمی

داده اسـت پـس الیـق فراموشـی     او معتقی است چون گذشته طراوت و شادابی خود را ازدست

 است:

 فاـایی زنـیه.  پشـت سـر نیسـت     انـی. و نررسیم پیرهای پیرها چه نسیمی، چـه شـبی داشـته   

 (731-733: 4994سرراا، )

رفـت از فاـای نوسـتالژیکی باخشـم و     حل نازک بـرای بـرون  طور که مشاهیه شی راههمان   

توانـی درمـان   رسی که مـی حل سرراا منوقی و حکیمانه به نظر میانزدار همراه است ولی راه

 مناسبی باشی.

 مان حسرت بر دوران کودکی و جوانیتطبیق در -3-4

خاطره یادآوری گذشـته اسـت و عمـیتاً مفرـوم فـردی و      »نوستالژی با خاطره ارتباط دارد؛     

شخصی دارد. بر ای  اسـا  خـاطره بـه دو نـوع: خـاطرۀ فـردی و خـاطرۀ ادتمـاعی تقسـیم          

های نوستالژی فردی، بازگشت بـه دوران کـودکی   (. یکی از دلوه737: 4993شریفیان،«)شودمی

، دورانـی کـه غـم و انـیوه راهـی بـه آن نـیارد؛ عوـر پـاکی و          و یادآوری خاطرات آن اسـت 

بخـا  کمانی از مرر و محبت زینـت ها از کینه خالی و رنگی رسی؛ سینهمعصومیت به مشام می
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هـا دالیلـی دارد،   به عقییه فرویی یادآوری خاطرات گذشته و بازگشت بـه آن » آسمان آن است.

هـای حکیمانـه   کنی و با شیوهیف درد خود ناله میدانی که برای تخفوی هنرمنی را دردمنیی می

(. نازک و سرراا شاعرانی هستنی که نوسـتالژی  704: 4994تقی زاده، «)دهیخود را آراما می

/ 4: 4332المالئکـه،  ) ترـ  شـ    ها از بسامی باالیی برخـوردار اسـت.  دوران کودکی در شعر آن

سـرراا،  ) ها( در شعر نازک و گل کاشی738همان: ) ها و کبوتر(، گرواره و الن  گنجشک731

( در 791همـان: ) (، دغجغـه 419همـان: ) (، الالیی مادر407همان:) ها(، لولوی شیشه37: 4994

کننیۀ خاطرات کودکی هستنی که پیوسته حسرت نبودشـان دل شـاعر را بـه    شعر سرراا تیاعی

 زیرا امکان تکرار آن لحظات شیری  میسر نیست. آورد؛درد می

رفـت از فاـای   ر دو شاعر برای تسکی  انیوه ناشـی از یـاد خـاطرات کـودکی و بـرون     ه     

ای  در حالی است که نـازک ایـ  واقعیـت     گزیننی.نوستالژیکی راه دلیاری و تسلی خاطر برمی

پـذیرد، او بـا ایـ  نگـرش کـه      گردد، با انزدار و خشـم مـی  تلخ را که کودکی بار دیگر بازنمی

دهی و سـعی در آرام کـردن   هاست به خود دلیاری میخوشیور و دلطبیعت زنیگی، نابودی ن

شـیه اسـت.   به آن اشـاره  (983 /4: 4332المالئکه،) «هالوفول اتیذکر» خود دارد که در سرودۀ

شاعر به هنگـام پیـری بـه یـاد      (703همان،)« احزان الشباا» همچنی  دردایی دیگر در سرودۀ

دانــی، بخــا خـاطر مــی دــوانی در خیـال را آرام  افتــی و سـاخت  دنیــای روزگـار دــوانی مـی  

 دانی:پردازی را تسلّی بخا گذر دوانی میدیگر خیالعبارتیبه

ــ ــوفَ أبنِـ ــبابَاًسَـ ــتِ  شطـ  ی مذا رَحَلـ
 

 لِفُـــؤادِی أعـــیا  تطحـــتَ سَـــمائِه  
 

(743 همان،)  

زنـیگی   )ای دوانی( اگر بار سفر بربنیی، برای دلم دوانی را بنا خواهم نمـود زیـر آسـمانا    

 کنم.می

پـردازد، او بـرای   امّا سرراا باحالتی رمانتیـک و تخیّلـی و نامشـخه بـه تسـلّی روح مـی          

ها کـه نمـاد کـودکی    رفت از ای  حس نوستالژیک، با مورد خواا قرار دادن لولوی شیشهبرون

شتی بـه  هایشان بخزنی، همچنی  وقتی دیگر راه بازگخواهی تا باهم در سایهشاعر است از او می

 گشایی:بینی، پنجره را به روی او میکودکی نمی
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 و کلییشان در تـاریکی دور شـی.   درها بسته بیا در سایه هامان بخزیم. پیا آ، لولوی سرگردان!

 (407: 4994سرراا، ) بگذار پنجره را به رویت بگشایم.

 نوستالژی اندیشیدن به مرگ تطبیق درمان -3-5

ن هرا  از آن بستگی به طرز فکر افراد دارد. ازآنجاکـه مـرگ و   مرگ واقعیتی است که میزا    

هـای  یکـی از راه  های نوستالژیکی مشترک شعر نـازک و سـرراا اسـت،   یکی از دغیغهیاد آن

مشترک رهایی و درمان درد و انیوه حاصل از نوستالژی انییشیین به مرگ در شـعر دو شـاعر،   

نازک با اکراه و از روی خشم و عصیان به تقییر و ای  در حالی است که  پذیرفت  تقییر است؛

 کنی:چنی  برای نشان دادن انزدارش، تقییر را متصف به ظالم بودن میآورد، او همایمان می

 وَ ععِا   ما یَشـاؤُه القطـیَر  الظـا   
 

ــا ِ     ــی اعحی ــی أ طسَ ــی عَلط ــم  أبک  لِ
 

(797 /4: 4332)المالئکه،  

 گریم.ار است زنیگی کنم، بر رنج زنیگان میخواست  تقییر ستمک بایی با آنچه 

پـذیرد. او معتقـی اسـت اگـر واقعیـت را      امّا سرراا با آغوشی باز سخ  زنیۀ تقییر را مـی     

ها و زمی  برای هرکسی تقییری نگاشته اسـت دیگـر دـای نگرانـی و     برذیریم که خالق آسمان

سیین به آرامشی کـه در وصـف   هرا  از مرگ نیست؛ پس تسلیم در مقابل تقییر الری یعنی ر

 نیایی:

 (732: 4994سرراا، ) شنویم.در نبنییم به روی سخ  زنیۀ تقییر که از پشت چررهایصیا می

تـر اسـت، او دردـایی    دامن  درمان نوستالژی نازک در ای  زمینه نسبت به سـرراا گسـترده      

 هادر غنیمت شمردن فرصت دیگر راه رهایی از انییشیین به مرگ و درمان انیوه ناشی از آن را

بـه آن  « 799الرحیـل،  »و « 499الموـر،   هأنشـود »های شعری دانی که در مجموعهخیالی میو بی

 شیه است.اشاره

 گیرینتیجه-3

نازک  نوستالژی( مشخه شی که) درمان درد فراق ٔ  آمیه درزمینهعملبا توده به پژوها به   

غربـت، یـاد خـاطرات گذشـته، حسـرت دوران       و سرراا هر دو برای گریز از نوستالژی غـم 
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هـای مشـابری ازدملـه: غنیمـت     حـل کودکی و دوانی و انییشیین به مرگ و یأ  و انیوه راه

شمردن فرصت و در زمان حال زیست ، پنـاه بـردن بـه طبیعـت، پـذیرفت  تقـییر، خزیـین در        

 انی.ها، ایمان و یاد خیا را در شعر خود بکار بردهسایه

یأ  و انیوه: ایمـان بـه    های رهایی و درمان نازک در مقابل حس نوستالژیک وراهازدمل       

شرر و درمان غم غربت و تنرایی: سـکوت درون،  پردازی، مرگ، ظرور منجی، آرمانخیا، خیال

ورزی به ش  و خورشیی و درمان حسرت دوران کودکی: واقعیت پذیری و خیال و رؤیـا  عشق

ات گذشـته: سـوزانین دفترچـه خـاطرات و درمـان درد پیـری و       و درمان نوستالژی یاد خـاطر 

پـردازی، پـذیرش تقـییر، غنیمـت شـمردن،      خیـالی و خیـال  طبعی، بیانییشیین به مرگ: شوخ

پـردازی و یـاد خـاطرات شـیری  گذشـته      شادمانی و لبخنی زدن و حسرت فقیان عزیزان: خیال

 است.

رری در مقابـل یـأ  و انـیوه: یـاد خـیا،      چنی  واکنا و درمان پیشنرادی سرراا سرهم      

مثبت نگری و تغییر نگرش، غنیمت شمردن زمان حال، دلی آکنیه از امیی داشت ، رهـا شـین از   

تعلقات مادی و درمان نوستالژی غم غربت: پرداخت  به طبیعت، صـلم و آشـتی، دل بسـت  بـه     

هـا نگشـت  و   چرایی حادثـه خاطرات گذشته: به دنبال  ها و آینیه و درمان نوستالژی یادخوشی

نماد کودکی شـاعر(  ) هاها به همراه لولوی شیشهدرمان حسرت دوران کودکی: خزیین در سایه

 و درمان نوستالژی انییشیین به مرگ: تسلیم در برابر تقییر الری است.

شناسی، عارفانه و حکیمانـه دارد و ایـ  در   تر صبغ  روانهای پیشنرادی سرراا بیادرمان    

 تر تخیلی و آنی هستنی که گاهی باخشم همراه است.های نازک بیاالی است که درمانح
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