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 زادفرّخبررسی و تحلیل نوستالژی در اشعار فروغ 
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 چکیده

ی در فاقت  ااصطالح به احساس غم همراه با حسرت هنگامی که فرد به دوره یا  در« نوستالژی»

خوش  امای  به عبارت دیگر نوستالژی حسرت و دلتنگی نسبت به شود؛، گفته میگذشته می اندیشد

 ت شده واادبی  شناسی وارداین اصطالح از علم رواناست.  و اشتیاق بازگشت به آن روزگارانگذشته 

غ فرو ست.ار صهای مهم شعر معایکی از موضوعنوستالژی ر ناخودآگاه انسان دارد. ریشه در ضمی

ها در نآکرد های خوش از دست رفته و یادکه حسرت گذشتهاست  جمله شاعرانیاز  زادفر خ

ل سی عوامررتحلیلی به ب -یفیصعارش بسامد فراوانی دارد. این پژوهش بر آن است تا به شیوۀ تواش

که  ن داردآنشان از  هاحسرت بر گذشته در شعر این شاعر معاصر بپردازد. یافتهایجاد غربت و 
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 مقدمه -1

شناسی دارد ای است فرانسوی که ریشه در علم روانیا غم غربت واژه ژینوستال

ژی ات شده است. نوستالاز جمله ادبی  های علوم انسانیجا وارد سایر حوزهو از آن

گیرد که شکل می هنگامیهاست و یک احساس عمومی و طبیعی در میان انسان

پس در این شرایط تالش  د،از خانه و وطن خود دور مانده باشطوالنی ت فرد مد 

کند با یادآوری گذشته و خاطرات آن، غم و اندوه خود را التیام بخشد. اگر می

ود ای باشد که نسبت به محیط اطراف خگونهیادآوری خاطرات برای شخص به

 .(53: 1386شریفیان، )گرددژی و دلتنگی میبدبین شود، دچار احساس نوستال

غم و اندوهی که »همراه است؛  گاه با غم و اندوه ،بازگشت به گذشته و واکاوی آن

بلکه  ،تنها دردناک نیستو نه (139: 1381انوشه، )«ه داردتی سکرآور به همرالذ 

گردد. هر اندازه فاصله یادآوری لحظات خوش گذشته موجب شادمانی انسان نیز می

ژی در فرد نوستالگیری تر باشد، شرایط برای شکلحال و گذشته طوالنی میان زمانِ

 .شودبیشتر و بهتر فراهم می

 االت تحقیقؤس له وأبیان مس -1-1

به  (nostos) یونانی ۀای فرانسوی برگرفته از دو سازواژه (nostalgia) ژینوستال

در (. 43: 1387)رضایی، است« درد و رنج»به معنی « algia»و « بازگشت»معنی 

گذشته، احساس های دخیل فارسی این کلمه را در معنی حسرت فرهنگ واژه

د دوری، درد جدایی، آرزوی فراق، در»و  (572: 1380)باطنی، ، غم غربتغربت

 اند.به کار برده (4/3539: 1380آریانپور، )«گذشته

ت معنی شده و ۀ آمیخته با لذ آکسفورد احساسی از غص   ۀناماین واژه در فرهنگ

شود که هنگام یادآوری خاطرات خوش گذشته به انسان ه میبه احساساتی گفت

ژی اصطالح درواقع باید گفت نوستال ؛(Hornby, 2005: 1036)دهددست می

ضمیر ناخودآگاه » شناسی است که ریشه در ضمیر ناخودآگاه انسان دارد.روان

مات ناخوشایند شخص شامل خاطرات فراموش شده و واپس زده و تجس 

تواند بروز یابد و در ذهن که در شرایط متفاوت زمانی می( 88: 1383یونگ، )«است
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 تداعی شود.

کار برده به« جوهانس هوفر»این واژه را نخستین بار یک پزشک سوئیسی به نام 

یکی از پرکاربردترین تعاریفی که برای این واژه  .(156: 1387آباد، )عالی عباساست

را یک حالت روانی و   غربت  تیبورگ احساس .است «غم غربت» ،اندکار بردهبه

جدایی از محیط  وسیلۀکه به ( :82Vantilburg, 1997)داندانسان می  عادی برای

ی یهابا واکنش»این دوری و جدایی .(88: 1999 ر،تورب)شود خانه و زندگی ایجاد می

صورت  های آشناهمراه است که در مقابل جدایی از افراد مورد عالقه و مکان

 .(Archer, 1998: 497)«گیردمی

کار رفته و شامل دور تر بهژی در مفهومی وسیعالبته باید گفت غربت در نوستال 

 دانندیایی میؤرا ر  ژیشود. گاه نوستالیا زمانی خاص در گذشته می  شدن از مکان

ای که دیگر وجود ندارد و گذشته گیرد،ت میأپراقتدار نش ۀاز دوران گذشت که»

فراد در دنیای واقعی با مانعی وقتی ا .(11: 1375 شاملو،)«بازسازی آن ممکن نیست

زنند و با گریزی به گذشته می ،گیرندشوند یا در شرایطی خاص قرار میرو میروبه

یکی از اصول « و سیاحت گریز»که ه به آنکنند. با توج حسرت از آن دوران یاد می

ژی در این تعریف با این مکتب ادبی ارتباط پیدا یسم است، نوستالمکتب رمانت

های دیگر، آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی فضاها و زمان»کند. می

های خیال از دعوت به سفر تاریخی و جغرافیایی، سفر واقعی یا بر روی بال

در این سفرهای  هارمانتیک(. 92: 1366سیدحسینی، )«استهصات آثار رمانتیکمشخ 

فاضله یا شهر  ۀدر پی دست یافتن به مدین ،همراه است ت نیزبا واقعی رؤیایی که گاه 

 آرمانی و در آرزوی یافتن زیبایی مطلوب هستند. 

یکی » ؛ در حقیقتکندنیز ارتباط پیدا می« خاطره»ژی با از سویی دیگر نوستال

 شریفیان،)«ژی بازگویی و یادآوری بیش از حد خاطره استاصلی نوستال هایاز ستون

 شود. خاطرۀاز این خاطرات با عنوان خاطرات فردی یا جمعی تعبیر می ،(38: 1386

گیرد که در زندگی ادیبان رخ داده و در فاقاتی را در برمیفردی همۀ حوادث و ات 

از نوع خاطرات فردی و زندگی عاشقانه و سفرها  عشق»آثارشان منعکس شده است. 

خاطر نارضایتی از وضع موجود، منجر به ایجاد حس ها بهشوند که تکرار آنی میتلق 
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 (.57همان: )«گردددلتنگی می

شود و خاص با خاطرات جمعی در هم آمیخته می خاطرات فردی و شرایط

در این صورت است که  ،دگیربرمیشترک فرد با اجتماع و محیط را درخاطرات م

به یادآوری  ،شودر میشهری که در ذهن خود متصو  بردن به آرمانشاعر با پناه

 . پردازدخاطرات خود می

گرایش  -2دلتنگی برای گذشته  -1»ژی عبارتند از: های اصلی نوستالفهمؤل 

پناه  -4بیان خاطرات همراه با افسوس و حسرت  -3برای بازگشت به وطن و زادگاه 

 -7آرکائیسم -6پردازیاسطوره -5آمیز آن بردن به دوران کودکی و یادکرد حسرت

 (.157: 1387آباد، عالی عباس)«پناه بردن به آرمان شهر

از شاعران معاصر ایران است که  ش(..هـ1345-1313) زادفر خفروغ 

 ۀو دورد ،ژی در اشعارش برجسته است. با بررسی آثار این شاعرهای نوستالصهمشخ 

 ۀل که دربرگیرندۀ سه مجموعاو  ۀدور هایش متمایز کرد:توان در سرودهشعری را می

، . شعرهای فروغ در این سه دفتر شعرهای زنانهاست« اسیر، دیوار و عصیان»

ایمان »و « دی دیگرتول »م شاعری فروغ با دو اثردو  ۀ. دورسرکش و رمانتیک است

های فروغ در این دو مجموعه شود. اندیشهآغاز می« بیاوریم به آغاز فصل سرد

 یابد.ص میتی مشخ تعدیل یافته و شعر او هوی 

ق تصویرهای بدیع و توصیف اشیاء و محیط اطراف و لخ ،انواع مضامین تازه

 .(54: 1379)حاکمی، های شعری اوستنگرش تازه به مظاهر حیات از دیگر ویژگی

ژی است که موجب های نوستالفهانواع مؤل  ۀهای این شاعر دربرگیرندسروده

ها و احساسات شاعر را دریافت و به ها افکار و اندیشهفهشود از خالل این مؤل می

 برد.ت اصلی سرایش برخی از اشعارش پیعل 

 های ذیل پاسخ دهد: به پرسش تا این پژوهش بر آن است

 چیست؟ زادفر خهای فروغ در سروده ژیگیری نوستالعوامل ظهور و شکل -1

 تر است؟ژی در اشعار این شاعر برجستههای نوستالفهکدام یک از مؤل  -2
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 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

های فروغ ژی در سرودههای نوستالفههدف از این پژوهش بررسی برخی از مؤل 

در  های هر شاعر ریشهکه بخشی از افکار و اندیشهه به آناست. با توج  زادفر خ

نی گذشتۀ او دارد که در زمان حال انعکاس یافته و بیانگر عواطف و احساسات درو

ساز بروز و بازتاب بردن به عواملی که زمینهاوست، انجام این پژوهش جهت پی

 د.رسعواطف و احساسات این شاعر گشته ضروری به نظر می

 تحقیق ۀپیشین -3-1

ژی صورت گرفته است نوستال زمینۀهای مختلفی در ات فارسی پژوهشدر ادبی 

 توان به مقاالت زیر اشاره کرد: که از آن جمله می

اسی و ( به قلم محمود عب 1392« )ژی در شعر منوچهر آتشیبررسی نوستال»

ژی در اشعار سهراب یند نوستالآبررسی فر»ات پارسی معاصر، یعقوب فوالدی، ادبی 

بررسی فرآیند »، نامه ادب غناییپژوهش، ( از مهدی شریفیان1386« )سپهری

 «ژی در شعر معاصر فارسی بر اساس اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالثنوستال

ات زبان و ادبی  ۀنامکاوش ۀ( به قلم مهدی شریفیان و شریف تیموری، مجل  1385)

و ( به قلم نجمه نظری 1389) «قژی در شعر حمید مصد بررسی نوستال» ،فارسی

 زادفر خژی در شعر فروغ نوستالمطالعۀ ا تاکنون ام  ولیوند، متن پژوهی ادبی،فاطمه ک

 با رویکرد جدیدی که در این مقاله بدان پرداخته شده صورت نگرفته است. 

 های تحقیقبحث و یافته -2

 زادفّرخژی در شعر فروغ نوستالهای فهمؤلّ -1-2

 دوران کودکی ژینوستال -1-1-2

های عبارت دیگر یکی از ستونتنگاتنگی دارد؛ به ۀرابط ژی با خاطرهنوستال

ژی یادآوری خاطرات است. یادآوری خاطره ما را با تاریخ و گذشته پیوند نوستال

ا وقتی یادآوری خاطرات برای دهد. داشتن خاطره برای هر فرد طبیعی است، ام می

کند، شخص جود بدبین ت موای برسد که او را نسبت به واقعی ص به اندازهشخ
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تواند فردی کند. خاطره یادآوری گذشته است و میژی و دلتنگی میاحساس نوستال

 .(143: 1381)انوشه، یا اجتماعی باشد

ای دارند و انسان هر همواره در ضمیر آدمی جایگاه ویژهخاطرات دوران کودکی 

ران نیز از . شاعام را داردهای مختلف میل بازگشت به آن ای بار به بهانهت یکچند وق

جمله کسانی هستند که از این مضمون، برای ساختن تصاویر شعری زیبا بهره 

دنی و ماندگار اشعار خود های به یاد مانند و آن را الهام بخش سرایش لحظهبرمی

 .دهندقرار می

فروغ » ترین ویژگی شعر فروغ بازگشت به گذشته و دوران کودکی است.برجسته

 «از زندگی خود ناراضی است و آرزوی بازگشت به دوران کودکی و نوجوانی را دارد

نگرد و با پناه بردن به او با حسرت و دلتنگی به آن دوران می .(137: 1376)شمیسا، 

 گیرد.حال فاصله می روزگاران پیشین و مرور خاطرات شیرین آن از زمانِ

ژیک دارد و یادآور ای نوستالمایهدرون« دیگردی تول »از دفتر« روزهاآن»شعر 

کند که به فروغ است. او با افسوس و حسرت از روزهایی یاد می ۀخاطرات گذشت

 سرعت سپری شدند: 

  .(12: 1376، زادفر خ)«زهای خوب/ آن روزهای سالم سرشارآن روزها رفتند/ آن رو»

دلبستگی فروغ را به  ،در سراسر شعر« روزهاآن»ر تکرار ترکیب در این شع

و « خوب»دهد و کاربرد صفاتی همچون روزهای خردسالی و کودکی نشان می

دوران کودکی که از پاکی آن روزگاران دارد. آالیشی نشان از پاکی و بی« سالم»

و فعل « آن»های دنیای بزرگساالن به دور است. کاربرد صفت اشاره به دور آالیش

ده به کار رفته است، حکایت از گذشت زمان و که به صورت ماضی سا «رفتند»

آمیز فاصله گرفتن شاعر از آن روزگاران دارد. لحن فروغ در این شعر لحنی حسرت

با  ،است و شاعر از آغاز تا پایان شعر از زمان کودکی که غیرقابل بازگشت است

 کند. حسرت و دلتنگی یاد می

نیز با « سرد بیاوریم به آغاز فصلایمان »از دفتر « بعد از تو»فروغ در شعر 

ت بخشیدن به این مفهوم انتزاعی، هفت سالگی و عینی مخاطب قراردادن هفت
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 داند: سالگی را لحظۀ شگفت عزیمت می

سالگی/ ای لحظۀ شگفت عزیمت/ بعد از تو هر چه رفت در انبوهی از جنون و ای هفت»

  .(47-46 همان:)«جهالت رفت

های او از دوران گذشته و دلتنگی ،دهدن شعر ارائه میتصاویری که فروغ در ای

عدد هفت در این شعر تعیین سازد. اش را برای مخاطب ملموس میزمان کودکی

کنندۀ مرز میان کودکی و نوجوانی است که شاعر پس از آن وارد دنیای جدیدی 

لحظۀ »با عنوان « هفت سالگی»کند. او از کسب می ایهای تازهشود و تجربهمی

گذرد و فرد قدم به مرحلۀ ای که به سرعت میلحظه کند؛یاد می« شگفت عزیمت

همراه است. « جهالت»و « جنون»ای که با گذارد؛ مرحلهدیگری از زندگی می

مقصود فروغ از این دو واژه ناآرامی است که پس از ورود انسان به هفت سالگی به او 

 مان کودکی خبری نیست.دهد و دیگر از سکون و آرامش زدست می

شود و می داند که به دست انسان نابودفروغ دنیای کودکی را دنیای پاکی می

 حسرت آن روزها را بر دل دارد: 

های الفبا حرفدای زنگ که از روی صها را کشتیم/ و به تو ما صدای زنجرهبعد از »

و باختیم، رنگ تو را های اسلحه سازی، دل بستیم/ خاست/ و به صدای سوت کارخانهبرمی

 .(48 :همان)«باختیم ای هفت سالگی/ بعد از تو ما به هم خیانت کردیم

گیرد و با کاربرد واژگانی که به دوران شاعر در این شعر از طبیعت کمک می

 کند.شود، آن روزگاران را در ذهن خواننده تداعی میخردسالی مربوط می

وش شده است. شاعر در مقابل خاماکنون در گوش  صدای زنجره و طنین آن

ن دهد و با کاربرد ایقرار می را «سوت کارخانه»»و « صدای زنگ»، «صدای زنجره»

 کند. عی شدن زندگی اشاره میها به رسمی و تصن ترکیب

دوران کودکی و بزرگسالی و کاربرد آن  شاعر با انتخاب کلمات و واژگان خاص 

کرده که مخاطب با تقابل قرار دادن این دو ای عمل گونهبه در ساختار نحوی شعر

بیان حسرت و دلتنگی از  ژیک گشته و با شاعر درنوستال دنیای متضاد دچار حس 
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 .شودآن روزگاران همراه می

 نوستالژی اندیشیدن به مرگ -2-1-2

ۀ ساز اندیشیدن و به تصویر کشیدن جلوهای گوناگونی زمینهعوامل و انگیزه

  دشوار، شرایط از ناشی رنج و درد ،ضعف جسمانی است.مرگ در شعر شاعران 

 .است آن از اینمونه  و... نوعانهم رنج مشاهدۀ

 است. مرگ به نسبت او نگرش ۀنحو از رث أمت اول ۀوهل در شاعری هر بینیجهان

 در عنصر  این و خوردمی چشم به فروغ شعر جای جای در نیستی و زوال ۀمایدرون

 به فروغ نگاه سازد.می رهنمون  سستی و رخوت  سوی به را انسان  او، شعر سراسر

 از گاه  او  است. شده کشیده تصویر به هایشهسرود در گوناگون هایصورت به مرگ

 :هراسدمی مرگ

 هیچ که اممرده قدر/آن و بنگرم آینه در که نکردم/ جرأت مرگم از پس گاه/هیچ من»

 .(371 همان:)«کندنمی ثابت دیگر/ مرا مرگ چیز

 :گویدگونه سخن میفروغ در جایی دیگر از مرگ این

ها را ز بیم/ در دل مرداب گوهری دارم ولی آن ام/گمان در قعر گوری خفتهبی»

 .(184همان: )«امبنهفته

بی مانند کرده که گوهر حقیقت شعر شاعر گور خود را به مردا  در این

 در این شعر کنایه از مرگ است؛« خفتن»در آن پنهان گشته است.  اشوجودی

آن است  ۀدر شعر بازگو کنند «بیم»ۀ گمان واژبی .مرگی که شاعر به آن یقین دارد

داند. مرگ همچون مردابی شاعر را در خود فرو ترس همراه می  که فروغ مرگ را با

 .بردمی

این باور است که روزی خواهد مرد.  کند و بربینی میرا پیش خود مرگ هاو گا 

  در کالم شاعر بغضی پنهان است:
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از امواج نور/ در زمستانی غبارآلود و مرگ من روزی فرا خواهد رسید/ در بهاری روشن »

 .(280)همان:  «دور/ یا خزانی خالی از فریاد و شور/ مرگ من روزی فرا خواهد رسید

بودن مرگ  به محتوم  «خواهد رسیدمرگ من روزی فرا » شاعر با تکرار مصرع

مان داند. صفاتی که شاعر برای زیقین دارد و مرگ خود را در یکی از فصول سال می

بهاری » :دهدبرد، نگرش او را نسبت به این مقوله نشان میکار میمرگ خود به

طبیعت و حیات  ۀکه فصل بهار فصل زایش دوباره به اینبا توج  « روشن از امواج نور

ا از فصل زمستان که است، مرگ در این فصل با نور و روشنایی قرین است، ام 

کند. یاد می« دور»و « غبارآلود» رود، با صفاتطبیعت در آن به خواب مرگ فرو می

که با تیرگی و  مرگیو تاریک است؛  منفی مرگ در این فصل نگاهی به نگاه شاعر

است. شاید « رخالی از فریاد و شو»ز برای فروغ غبار همراه است. فصل خزان نی

د فصول مختلف با رکنندۀ مرگ عشق باشد. کاربتداعی فصل پاییز برای شاعر

ا نویدبخش ام  ،زمان آینده داللت دارد برخود در این شعر اگر چه  های خاص ویژگی

 .ای نزدیک استآینده

داند، تی برابر میشاعر نخست مرگ را با نیس «های سرد تابستاندر آب»در شعر

  کند:یات را ترسیم میحاعتباری گاه بیآن

رانم/ تا سرزمین مرگ/ تا ساحل های مهجورم/ آرام میبا بار شادی یک برگ/ تنهاتر از»

 .(312همان: )«های پاییزیغم

  فضای شعر را «مرگ غم» و «آرام»، «مهجور»، «تنهاتر» در این شعر واژگان

انگیز کرده و زمینه را برای به تصویر کشیدن مرگ فراهم ساخته نوستالژیک و غم

های روزگاران پیشین است که تها و لذ کنایه از شادی «جورههای مادیش» است.

درخت بر جای  ۀاو خود را از تک برگی که بر شاخ ها دور مانده است.از آن  شاعر

 .کندحرکت می رگ به سوی آنیقین به م داند و بامانده تنهاتر می

 ژی غم غربتنوستال -3-1-2

کند و آنان ات به صورت رفتاری ناخودآگاه در شاعران بروز مینوستالژی در ادبی 
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دلتنگی خود  در آثار خود با نگاهی به گذشته و یاد کردن از روزگاران پیشین حس  

غم »های بارز نوستالژی فهل ؤکشند. یکی از مشان به تصویر میهایرا در قالب سروده

تنها در معنای دوری از وطن به کار  «غربت» ۀاست. واژ «غربت و دوری از وطن

انسان با  تری را در بر بگیرد و بیگانگیتواند مفهوم وسیعرود، بلکه این کلمه مینمی

  د.را شامل شو شمحیط اطراف

 داند که به وسیلۀیا اختاللی میمفهوم غم غربت را درماندگی  (Thurber)توربر 

 ,Thurber)شودندگی ایجاد میجدایی مورد انتظار یا واقعی از محیط خانه و ز

881999: .) 

  غربت محصول دنیایاین » غربت و تنهایی در شعر فروغ برجسته است.

صدیقی، )«را احاطه کرده استاو هایش ها و ناکامیرنجۀ بزرگساالن است و با هم

1390 :373.) 

معاصر را  انسان «تنهایی، غربت و سرگشتگی» اشعارش درد مشترکفروغ در 

خشن دنیای مدرن و شکست  ۀشاعر با دیدن چهر  .(160: 1389، روزبه)کندبازگو می

تنها راه گریز را بازگشت به  و یابددر غربتی جانکاه می خود را ،ت در آنمعصومی 

 داند. ت موجود میگذشته و فرار از وضعی 

 غریب شاعر در آن آشکار ا حس اگرچه در غربت سروده نشده ام   «جمعه»شعر

  است:

، غم انگیز/ جمعۀ های کهنهمتروک/ جمعۀ چون کوچه ۀساکت/ جمع ۀجمع»

تسلیم/  ۀجمع انتظار/بی ۀدار/ جمعهای موزی کشخمیازه ۀهای تنبل بیمار/ جمعاندیشه

 .(64 -63:  1376، زادفر خ)«خالی ۀخان

مصرع نشان  از آغاز تا پایان شعر و تکرار آن در ابتدای هر «جمعه»ۀ کاربرد واژ 

 واژگان سازد.د میدارد و کالم او را مؤک  را از دلتنگی و غربت شاعر در این روز

بار معنایی منفی در   «خالی» و« بیمار» ،«انگیزغم»، «کهنه» ،«متروک» ،«ساکت»

 گذار است.ثیرأو در القای حس تنهایی شاعر به مخاطب ت کردهشعر ایجاد 

اری بودن این روز تکر ،ای کهنه و غم انگیزبه کوچه با تشبیه کردن جمعهفروغ 

مربوط ز به یک رواندوه فقط م و ای که قدمت دارد و این غجمعه ،کندرا بیان می
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 گیرد. روزهای تعطیل پایان هفته را در بر می ۀ، بلکه همشودنمی

نشان از « دارهای موذی کشخمیازه»و « های تنبل بیماراندیشه»ترکیبات 

حرکتی را از او سلب  و سستی انسان در این روز دارد که هر پویایی و خوتر

تنهایی و انزوا لحظات  ای که کسی در انتظار شاعر نیست و فروغ درکند، جمعهمی

 .کندخود را سپری می

بازگوکنندۀ تنهایی و غربت کامل شاعر است. « ۀ خالیخان»مصرع پایانی شعر 

کند و این خود شاعر در این روز در جمع خانواده احساس دلتنگی و غربت می

 کند.تناقضی زیبا را در شعر ایجاد می

کشد و از خود را به تصویر می ۀنیز شاعر غربت جاودان« روبی ابدیغ»در شعر

  گوید:تنهایی سخن می

ای دوست، غروبی ابدی است/ با عبور دو کبوتر در باد/ چون دو تابوت  نهروز یا شب؟/ »

، همچون حرکت ات و سرگردانسپید/ و صداهایی از دور، از آن دست غریب/ بی ثب

 .(77 :همان)«باد

« ابدی»گوید و با آوردن صفت غروب سخن می هنگامفروغ در این شعر از 

بی » ،«غریب» ،«تابوت» ،«غروب» همچونکند. واژگانی جاودانگی آن را بیان می

 ۀگذارد. همه میبا بار منفی بر نوستالژیک بودن شعر صح « سرگردان»و  «ثبات

های طبیعت برای شاعر نشانی از غربت و دلتنگی دارد. پرواز کبوتران در پدیده

ویرانگری   ی وزش باد که نشان ازحت  و رسدکه از دور به گوش میآسمان، صداهایی 

زیبا را ترسیم کرده که تنهایی و غربت شاعر را به  یدر کنار یکدیگر تابلوی ،دارد

 .کشندتصویر می

شود، بلکه شاعر آن را به ص مربوط نمیتنهایی فقط به زمان مشخ  این حس  

فروغ « ار در شبددی»دهد. در شعرمی ممیعها و فضاهای دور از دسترس نیز تمکان

  کند:گونه بیان میخود در میان مردم شهر را این تنهایی

و شهر، شهر چه ساکت بود/ من در سراسر طول مسیر خود/ جز با گروهی از »

 ۀدادند/ و گشتیان خستکه بوی خاکروبه و توتون می رنگ/ و چند رفتگر/های پریدهمهمجس 
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 (372مان: ه)«رو نشدمهخواب آلود/ با هیچ چیز روب

برد و این واژه نشان از را به کار می «ساکت»شاعر در این شعر برای شهر صفت 

که نام شهر شلوغی و هیاهو را با خود همراه مردگی شهر دارد؛ در حالیسکوت و دل

های مجسمه». روحی دارندها نشان از مرگ و بیو انسان ءاشیا ۀدارد. در شهر هم

 ۀگشتیان خست» و ،«دهندخاکروبه و توتون میرفتگرانی که بوی »، «پریده رنگ

این  ۀکنند و شاعر در میان همحرکتی و سکون را القا میهمه بی« واب آلودخ

 .کندمی را احساس غربت و بیگانگی هاانسان

 ژی دوری از معشوقنوستال -4-1-2

ژی، دوری از یار و معشوق است که شاعر ترین عوامل پیدایش نوستالیکی از مهم

در تصاویر  ،هایی که به ناکامی انجامیددارد تا با یادآوری دلدادگیبر آن میرا 

 های دوران وصال و حضور در کنار معشوق بپردازد.شاعرانۀ خود به توصیف خوشی

ست، دو هستی واقعاً زنده با عاشقانه میان دو هستی واقعاً زنده ا ر رابطۀمفس عشق، »

ها و ها و گرایشخواستو  ظاهر و باطن ،بت و حضورغی، ذهنیت، جسمیت همۀ

 عشق زبان فرا انسانی است،» رت دیگربه عبا (؛25: 1377مختاری، )«شانندازهایاچشم

)عاشق( قادر است با همه چیز و همه کس بدون هیچ  زبانی است که در آن انسان

 .(75: 1398کرمی، )«زاری بنشیند، عشق زبان الهی استفریب و آ

های نخستین او در مجموعه ق و احوال آن دو گونه است:غ به عشنگاه فرو

رد و معشوق او معشوقی زمینی ه داهایش به نوعی عشق جسمانی و زنانه توج  سروده

، «خسته»، «شکستهآینۀ »، «به راه مچش» ،«افسانۀ تلخ» شعرهایاست. 

و « گره»شعر و از دفتر دیوار « آرزو»و شعر « اسیر»از دفتر « راز من»، «بازگشت»

ها ژیک هستند که فروغ در آنهایی نوستالسروده« اسیر»از مجموعۀ « از راهی دور»

های کالمش با سروده ،ا در دو مجموعۀ آخرام  گوید،از نوعی عشق زمینی سخن می

 . پیشین متفاوت است

ا کند، ام نند گذشته از دوری معشوق شکوه میاگرچه او در این اشعار نیز ما

ها و توصیف معشوق یان دلتنگیآن و انتخاب واژگان در ب نسبت به نگرش او
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 های جسمانی است. تر شده و معشوق او فراتر از یک انسان با ویژگیعمیق

از معشوق و روزهای خوبی که با او  «اسیر»از دفتر « یادی از گذشته»او در شعر 

 کند: می خود را ابراز دلتنگی گونهاین گذرانده یاد کرده

 همان:)« ام دو دیدۀ در خواب رفته راغنوده چو طفلی و من ز مهر/ بوسیده بر دامنم»

35). 

خواند و از ترین یار میاو گاه با مخاطب قرار دادن معشوق، او را یگانه

 کند: های دروغین او یاد میمهربانی

گفتی/ ترین یار/ چه مهربان بودی وقتی دروغ میچه مهربان بودی ای یار، ای یگانه»

های سیمی ها را/ از ساقهبستی/ و چلچراغهای آینه را میپلکمهربان بودی وقتی  چه

 .(145: همان)« بردیچیدی/ و در سیاهی ظالم مرا به سوی چراگاه عشق میمی

و « پلک آینه» کاربرد تشخیص شاعر در این شعر با استفاده از عنصر تکرار و با

با افسوس و حسرت از عشق و روزگاران شیرین « چراگاه عشق»تشبیهی  اضافۀ

نماد حقیقت و روشنایی است که معشوق با « چلچراغ»و « آینه»کند. گذشته یاد می

یقت بسته و در میان ظلمت و ها چشمان شاعر را به روی نور و حقبرداشتن آن

 رهنمون گشته است.« چراگاه عشق»او را به سوی  تاریکی

های فروغ از فراق معشوق است. او از دوری معشوق بیانگر دلتنگی «سفر» شعر

 سخت آشفته است: 

ای ز دیدارش/ صبحدم با ستارگان گفت/ سخت آشفتههمه شب با دلم کسی می»

گسترد به سینۀ ای و غروب/ سایه میاکنون تو رفته !آه /رود نگهدارش...رود میسپید/ می

 .(29-28: همان)«نهد پا به معبد نگهمغم/ میراه/ نرم نرمک خدای تیرۀ 

در بیان « غم»و « تیره»، «غروب»، «آشفته»، «شب»شعر کاربرد واژگان  در این

. چشمان شاعر در القای آن به مخاطب تأثیرگذار استژیک شاعر و نوستال حس 

 دوری از معشوق همچون معبدی است که غم و اندوه در آن مسکن گزیده است. 
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 ژی آرمان شهرنوستال -5-1-2

تصویرگر  ،که بخواهد دنیای آرمانی جدیدی را به ما نشان دهدفروغ پیش از آن

های ها و پلشتیدنیای واقعی خود است تا شاید مخاطب او با پی بردن به زشتی

م کند؛ در واقع تالش فروغ برای جهانی ایده آل را در ذهن خود مجس   ،دنیای واقعی

تفاوتی فکرها و من از جهان بی»الیش در جهان انسانی است: آای بیق آیندهتحق 

ی الفاظ و صداها از ها حت دنیایی که در آن افکار و اندیشه ؛«آیمها و صداها میحرف

 ند. اهای زمینی بودن رها شدهقید وابستگی

ایمان »و « دی دیگرتول »ۀ آخر ترین آرمان شهر فروغ در دو مجموعباارزش

شود. فروغ در این مجموعه به دنبال انسان ترسیم می« آغاز فصل سردبیاوریم به 

کوشد سیاهی و ظلمت را کنار زده و سعادت و آرمانی خود است؛ منجی که می

گوید و انجام هر خوشبختی را به همراه آورد. اگرچه او با ناامیدی از منجی سخن می

 داند. تغییری را در جامعۀ آن زمان ناممکن می

ایمان بیاوریم به »ۀ از مجموع« کس نیست کسی که مثل هیچ»ر شعر فروغ د

کند آرمان شهر خود فتن از این انسان آرمانی تالش میبا سخن گ« آغاز فصل سرد

 را که اساس آن عدالت و برابری افالطونی است، بنا کند: 

ان را قسمت اندازد و نو سفره را می /آیدخانه در شب آتش بازی میکسی که از آسمان توپ»

 .(78)همان:  «کند...و شربت سیاه سرفه را قسمت می /کندی را قسمت میکند/ و باغ مل می

ی شرایط زمانی و مکانی خاص  ،ق حضور انسان آرمانیبرای تحق شاعر در این شعر 

که  انسان آسمانی»، «شب آتش بازی»، «خانهآسمان توپ»: کندص میرا مشخ 

سپس فروغ کارکرد آن فرد را  ،«ق نداردی تعل مکان خاص زمینی نیست و به زمان و 

که به صورت مضارع اخباری بیان  «کندقسمت می» و با تکرار فعل کندمی بیان

 .کنداشاره می است، به عدالت و دادگستری آن انسان آرمانی شده

سپس انجام کارهای  د وپردازانسان آرمانی فروغ نخست به کارهای کوچک می

 شود.شود. این عدالت از خانه آغاز شده به جامعه تعمیم داده میدار میعهدهسنگین را 

  .دشوق میجا محق بزرگتری است که آرمان طلبی فروغ در آن دنیای «باغ دل»
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 دهد: گونه نوید مین آرمانی را اینآمدن این انسا شاعر در جایی دیگر

کسی که مثل هیچ کس نیست/  آید/ کسی دیگر/ کسی بهتر/آید/ کسی میکسی می»

 .(358 -357همان: )«تمثل مادر نیس مثل یحیی نیست/مثل پدر نیست/ 

سازد. انسان آرمانی او شناخته د میم خود را مؤک الک ،فروغ در این شعر نیز با تکرار

 برد. این تکرار به کالماز او نام می« کسی» کار برد ضمیر مبهم  شده نیست و شاعر با

کند. انسان دهد و یقین قلبی او را از حضور آن منجی بازگو میکیدی میأت ۀجنب او

های زمینی قابل مقایسه و با انساناست متفاوت با دیگر افراد روزگارش  فروغ آرمانی

و دیگر اعضای خانواده نیز باالتر « مادر»، «پدر» نیست. جایگاه او از افرادی همچون

که -آرمانی برای انسان این روزگار  ایهجامع تواند نویدبخشاست. حضور این فرد می

 .باشد -های زمینی گرفتار استقات و وابستگیدر بند تعل 

 گیرینتیجه -3

های مهم مکتب رمانتیسم است که فرد در آن با مرور نوستالژی یکی از مؤل فه

 خاطرات گذشته دچار غم و اندوه گشته، آرزومند بازگشت به آن روزگاران است.

ک یا غم نوستالژی نمونۀ برجستۀبه عنوان شاعر مکتب رمانتیسم،  زادفر خفروغ  اشعار

پناه بردن به دوران کودکی و یاد کرد حسرت آمیز آن، است.  غربت در ادب فارسی

و دوری از معشوق و ترسیم  ناکامی در عشقاندیشیدن به مرگ، بیان غم غربت، 

 ست.در اشعار اوهای این مکتب فهل ترین مؤاز مهم آرمان شهر

نگرد. نگاه سرت و دلتنگی به روزهای کودکی میهای خود با حدر سرودهفروغ 

هراسد و گاه به استقبال مرگ گاه از مرگ میبرانگیز است. او لتأم  فروغ به مرگ 

کند. غربت و تنهایی نیز در شعر بینی می؛ تا جایی که مرگ خود را پیشرودمی

کند و پیوسته اطراف خود احساس بیگانگی می محیطفروغ برجسته است. او با 

رد و شاعر پیوسته از بازگشتی به گذشته دارد. عشق در نزد او جایگاه واالیی دا

گوید. فروغ ضمن به تصویر کشیدن دنیای واقعی، سخن میی از او معشوق و دور

  کند.انی خویش را برای مخاطب ترسیم میدنیای آرم
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