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  )25/11/1389: ، تاريخ تصويب15/08/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
است كه ارتباطي قوي    » نوستالژي«شناسي    يكي از مباحث مطرح در روان     

هاي شيرين و تقابل زمان حال بـا          حسرت گذشته . ا حافظه و خاطره دارد    
مفهوم نوستالژي، تاريخي به قدمت   . شود  اين گذشته، نوستالژي ناميده مي    

بسياري از آثار ادبـي را      ماية    دارد و از ديرباز، درون    ) ع(هبوط حضرت آدم    
حميد مصدق نيز از جملـه شـاعران معاصـر          . به خود اختصاص داده است    

صـورتي    رفته، در شـعرش بـه       دست هاي خوش از    است كه حسرت گذشته   
نوسـتالژي در شـعر مـصدق، بـيش از همـه در             . شـود   برجسته ديـده مـي    

ي از سـوي ديگـر، نوسـتالژ      . يابد  صورت فردي نمود مي     هايش و به    عاشقانه
 اجتماعي اين شـاعر و در يـادكردش از          -هاي سياسي   جمعي را در سروده   

روزگار حاكميـت دادگـري، آزادي و امنيـت و همچنـين، در حـسرت بـه                 
در بهشت و آرزوي بازگشت به دوران نخستين بشر         ) ع(دوران زندگي آدم    

مقالة حاضر بر آن اسـت      . توان ديد   و روزگار دوري از آلودگي و ناپاكي، مي       
  .هاي اين شاعر بپردازد سروده  بررسي نمودهاي نوستالژي درا به

ب

ت

                                                           

حميد مـصدق، شـعر، حـسرت گذشـته، نوسـتالژي فـردي،             : ها كليدواژه
 نوستالژي جمعي
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  مقدمه

او تحـصيالت  .  در شهرضا متولد شـد 1318حميد مصدق ـ شاعر معاصر ـ در سال   
چـون   راه با كـساني مصدق در دبيرستان هم . ابتدايي و متوسطه را در اصفهان گذراند      

وي . هاي ادبي روي آورد     محمد حقوقي، بهرام صادقي و هوشنگ گلشيري، به فعاليت        
پس از دريافت مدرك ديپلم به تهـران رفـت و بعـد از اتمـام تحـصيالتش در مقطـع                     

كـار    عنوان وكيل دادگستري در تهران مشغول به        كارشناسي ارشد در رشتة حقوق، به     
ه عضويت هيئت علمي دانشكدة حقوق دانشگاه عالمه        مدتي پس از آن، مصدق ب     . شد

هـاي پايـاني زنـدگي        اگرچه سـال  . طباطبايي درآمد و تا پايان عمر در اين سمت بود         
مصدق بيشتر از ادبيات و شعر، به تدريس حقوق و شغل وكالت اختصاص داشـت، بـا                 

ستردة او اش موجب ارتباط گـ  حال، عالقة او به ادبيات و روحية پرشور و اجتماعي         اين
  . هاي ادبي بود ها و انجمن با اهل ادب و برگزاري و شركت در جلسات و نشست

 - در دهة چهل، مصدق همگام با بسياري از اهـل ادب بـه سـرودن اشـعار سياسـي                  
آبـي، خاكـستري،    «و  ) 1341(» درفـش كاويـان   «اجتماعي روي آورد و دو منظومـة        

 عـاطفي دارد، رواج و      - اي سياسي   هماي  منظومة دوم كه درون   . را سرود ) 1343(» سياه
 . اي يافت شهرت گسترده

نـام دارد نيـز بازتـاب اوضـاع         ) 1347(» در رهگذار بـاد   «منظومة بعدي مصدق كه     
حسرت آرزوها و اميـدهاي بربادرفتـه و        .  اجتماعي كشور در دهة چهل است      - سياسي

 شـده، در  گذشتة دورِ پرافتخار، در عصري كه فريب و دروغ و سياهي بر كشور چيـره       
 .اين منظومه برجسته است

منتـشر شـد؛ اثـري رمانتيـك و عاشـقانه           » هـا  از جدايي «، مجموعة   1358در سال   
هايي از تعهد اجتماعي نيز ديده       در اين اثر، رگه   . همراه با گريز و گله از جفاي روزگار       

محتـوايي سياسـي و     ) 1369(» هاي صبوري  سال«اثر ديگر مصدق با عنوان       .شود مي
مايـة   ، نيـز درون   )1376(» شير سرخ «اين شاعر،    شعرة  آخرين مجموع . نه دارد عاشقا

  . اجتماعي دارد- سياسي
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سـادگي  «. ترين ويژگي شعر مصدق، سادگي و صميميت اسـت         از لحاظ زباني، مهم   
زرقـاني،  (» دهـد  زبان اين شاعر، او را در كنار شاعراني چون مشيري و توللي قرار مي             

  .  درگذشت1377ر سال حميد مصدق د). 635: 1383
پيش از پرداختن به مفهوم نوستالژي در شعر مصدق، الزم است توضيحي مختـصر

 : دربارة اين اصطالح و ارتباط آن با ادبيات داده شود

              

  نوستالژي

شناسي اسـت،     نوستالژي اگرچه در اصل يك اصطالح پزشكي و متعلق به علم روان           
. خــود اختــصاص داده اســت  را بــهمايــة آثــار ادبــي بــسياري هاســت درون امــا قــرن

Nostalgia حـسرت گذشـته،    «معنـاي     هـا بـه     اي فرانسوي است كه در فرهنـگ         واژه
تنگـي از دوري از مـيهن و          دل«و  ) 572: 1380بـاطني،   (» احساس غربت، غم غربت   

فـراق، درد دوري، درد جـدايي، احـساس         «و  ) 1373زمرديـان،   (» درد دوري از وطن   
) 3539،  4ج  : 1380آريـانپور،   (» ته، آرزوي گذشـته   غربت، غم غربت، حسرت گذشـ     

ها و شكايت از زمان حـال در        رفته  توان گفت نوستالژي حسرتِ ازدست      مي. آمده است 
تواند فردي يا جمعي باشـد، ارتبـاطي قـوي        اين حسرت كه مي   . تقابل با گذشته است   

 حيطـة   در... خاطرات شـيرين كـودكي و جـواني، يـاد ايـام وصـال و                . با خاطره دارد  
نوستالژي فردي و يادآوري خاطرات جمعي يك قوم كه ريـشه در تـاريخ، فرهنـگ و                 

نوسـتالژي  . گيـرد   اساطير آن قوم و ملت دارد، در حيطة نوستالژي جمعي جـاي مـي             
شـود؛ ماننـد حـسرت دورشـدن از طبيعـت و دوران               جمعي گاه نوع بشر را شامل مي      

 و  2، كوپر 1هاي غربي، مانند گوته     انتيكاين مضمون را در آثار رم     . يگانگي انسان با آن   
  ).53: 1380فورست، (توان ديد  ، مي3دِليل

شناس سوئيسي ـ به ارتباط ميان اساطير و    كارل گوستاو يونگ ـ روان ،بار نخستين
الگو يا صورت ازلي را بـراي تـصاوير          يونگ اصطالح كهن  . ناخودآگاه جمعي اشاره كرد   

ايـن تـصاوير بـه شـكل        «. كار بـرد    دارد، به  ير جا اي كه در ناخودآگاه قومي بش      بدوي
 نمودهايي در آثـار ادبـي انعكـاس         ،اسطوره، مذهب، خواب، اوهام شخصي و در نهايت       

  ).203: 1380داد، (» يابند مي
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كند و ايـن     در حقيقت، نوستالژي در پيوند با خاطره، تاريخ و اسطوره معنا پيدا مي            
كـافي اسـت بـا      . ، انـساني اسـت آگـاه      زده انـسان حـسرت   . همه، برپاية آگـاهي اسـت     

درنظرداشتن اين اصل، به گسترة وسيع ادب عرفـاني، حماسـي و غنـايي بنگريـد تـا                  
بـد  «. زده را از وراي سـطرها و ابيـات بـشنويد           هـاي روح حـسرت     فريادها و گاه، مويه   

زدگـي   وبيش جداگانـه در برخـورد بـا حـسرت          ها دو سنت كم    نيست بدانيم كه غربي   
جاني يا سودازدگي و     زدگي را با افسرده    گردد و حسرت   به پزشكي برمي  دارند؛ نخست   

سـنت ديگـري هـم بـراي تحليـل           ...داند   نظرية طبايع يا اخالط چهارگانه مرتبط مي      
زدگي هست كه از سدة هفدهم آن را يك ارزش اخالقي مثبت براي اشـخاص                حسرت

آميـز   ه نوميدي جنون  هاي عالم ب   دانست كه در برابر هول و هراس       فهيم و حساس مي   
 ). 250: 1377ترانر، (» برند پناه مي

  نوستالژي در شعر حميد مصدق

. توان ديـد   در ميان مكاتب ادبي غرب، بارزترين جلوة نوستالژي را در رمانتيسم مي           
هاي مكتب رمانتيـسم اسـت؛ انـساني كـه بـا             ، يكي از مشخصه   »بازگشت به گذشته  «

ندگي روستايي و يگـانگي بـا طبيعـت را از           زندگي صنعتي، آرامش روحي و سادگي ز      
دست داده و خواهان گريز به ناكجاآباد، به كودكي، به رؤياها و شيدايي است؛ انساني               

ثروت، (كه تشنة بازگشت به دامان طبيعت و زندگي رها و آزاد از رنج و دغدغه است                 
دلتنگـي  رواج غم غربـت و      «توان يكي از علل اصلي       روست كه مي   ؛ از اين  )77: 1387

عـالي  (» آفرين تمدن و صنعت دانـست      هاي سريع و حيرت    در شعر معاصر را پيشرفت    
  ). 160: 1387آباد،  عباس

هاي مكتب رمانتيـسم،   حميد مصدق از جمله شاعران معاصر است كه برخي ويژگي   
گرايي و بازگشت به گذشته،      مانند ستايش عشق، آزادي، غم، احساس، تخيل، طبيعت       

در شعر مـصدق هـم رمانتيـسمِ تغزلـي و هـم             . ايگاهي خاص دارد  هايش ج  در سروده 
» سياسـت «و  » عـشق «واقع،   در.  اجتماعي حضوري برجسته دارد    - رمانتيسمِ سياسي 

هاي او در تلفيق با يكـديگر        ماية اصلي شعر مصدق است كه در غالب سروده         دو درون 
لفيـق عـاطفي    ت«را  » آبي، خاكستري، سـياه   «برخي منتقدان، منظومة    . شود ديده مي 

حميـد مـصدق خـود در       ). 32: 1370لنگـرودي،   (دانند   مي» شگفت عشق و سياست   
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مـن تـأثير مـسايل اجتمـاعي را در زبـان ليريـك بيـشتر                «: گويـد  باره چنين مـي    اين
زمـان بـه     ايـن توجـهِ هـم     ). 637: 1383زرقاني،  (» پسندم تا بيانِ خشك حماسي     مي

ي اعتدالي مورد توجه جوانان قـرار       عنوان شاعر  عشق و سياست، موجب شد مصدق به      
واقع يادآور شـاخة اعتـدالي جـواني     اعتقاد محمدعلي سپانلو، شعر مصدق در     به. گيرد

بودن كالم،   آهنگي و موسيقايي   ميل به خوش  : نيماست كه مشخصاتش عبارت است از     
. ..و  ميل به رمانتيك عاشقانه، ديدن مـسائل اجتمـاعي و سياسـي بـا ديـد رمانتيـك       

  ). 49: 1380بوب، ابومح(
خـورد، نوسـتالژي و      چشم مـي   يكي از مضاميني كه در هر دو حيطة شعر مصدق به          

اطرات و گذشـته دارد و در شـعرش         مصدق پيوندي عميق با خ    . حسرت گذشته است  
در شعر او بـسامد     » خاطره«رو، واژة    اين زند؛ از  جا كه اقتضا كند، گريزي به آن مي       هر

  : بااليي دارد
 هميشه خاطر-   ) 306: ها از جدايي! (ة خوب تو گرامي باد

  ) 404: شير سرخ! ( اي خاطرات روزهاي گرم و شيرين- 
  ) 175: در رهگذار باد(تواند؟  ويران كه مي...  اما حصار خاطره را - 
  

او و   بردن به گذشته و خاطرات خوش آن در شـعر مـصدق، بازتـاب نارضـايتي                پناه
شـود؛   كـه در مكتـب رمانتيـسم ديـده مـي      اعتراض به وضعيت موجود است؛ همچنان   

جنبـشي اعتراضـي؛    «: كند عنوان مثال، ارنست فيشر رمانتيسم را چنين تعريف مي         به
داري، جهــان آرزوهــاي  اعتراضــي پرشــور و متنــاقض بــر ضــد جهــان بورژواســرمايه 

  ). 126: 1383ير،  سه(» بربادرفته، جهان زنندة كسب و سود
 بـا   ،رو ايـن  وعي ستيز با واقعيت موجود اسـت، از       كه گفته شد، رمانتيسم ن     همچنان

بـردن بـه خـاطرات       نارضايتي از وضع موجود و پناه     . نوستالژي ارتباطي تنگاتنگ دارد   
مـدد تخيـل خـود، تـصويري مطلـوب و            شـود انـسان بـه      خوش گذشـته موجـب مـي      

ترتيــب، نوســتالژي بــا  بــدين. شــهري از گذشــته در ذهــن خــود ترســيم كنــد آرمــان
هـاي مهـدي    نمونة بارز اين پيوند را در سـروده      . خورد  پيوند مي  گرا  ذشتهشهر گ  آرمان

  . توان ديد اخوان ثالث مي
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  نوستالژي، مشخصة بارز عشق مصدق

هاسـت كـه از آغـاز آفـرينش تـاكنون، بـا         ورزيدن ويژگي خاص دنياي انـسان      عشق
ذير كـرده  پ هاي رنگانگ، نامكرر و دلنشين خود، رنج حيات را براي انسان تحمل         جلوه
از نظر افالطـون، عـشق   . اند عشق و زيبايي، همواره همراه و مكمل يكديگر بوده . است

او هدف عشق را نـه زيبـايي،        . عبارت است از اشتياق به داراشدن خوبي براي هميشه        
  ). 68: 1377مختاري، (داند  بلكه بارورساختن زيبايي مي

يكـي از دو    » عـشق  «،دقهاي حميـد مـص     تر گفته شد، در سروده     كه پيش  همچنان
حميـد مـصدق بـا روحيـاتي كـه داشـت،            «. اسـت » سياست«مضمون اصلي در كنار     

... خـوبي بازتـاب دارد       داد و اين نكته در اشعارش نيـز بـه          همواره به عشق اهميت مي    
اش لـذت ببـرد،      حميد دوست داشت كه از لحظـات زنـدگي        «: گويد دكتر صنعتي مي  

 ايـن كـار را      ،كـرد  ه كند و چيزي كه كمكش مي      جاي اينكه براي مرگ خودش گري      به
حميد عاشق بود، اين عشق، به زندگي بود، به فرد خاصي بود، بـه              ... بكند، عشق بود    

: 1380ابومحبـوب،  (»  حميد ناخودآگاه عاشـق بـود  ،قول آقاي حقوقي   به... » شعر بود 
 دارد  تنگي و آرزو پيوندي عميق      از سوي ديگر، عشق مصدق با غم، حسرت، دل         .)40

، »افـسوس «اشـعاري چـون     . هاي شاعران رمانتيك، مانند گوته است      و يادآور عاشقانه  
هايي هستند كه غـم و نااميـدي         سروده... و  » اميدِ وفا «،  »تك درخت «،  »بهار غربت «

  . زند ها موج مي در آن
انديشد، بلكه   بردن از زمان حال مي     هايش كمتر به اكنون و لذت      مصدق در عاشقانه  

نگرد يـا از جـدايي و        بار به روزگار شيرين وصال در گذشته مي         با نگاهي حسرت   غالباً
ندرت با شـور و شـادماني، از لحظـات           رو، به  اين نبود معشوق در آينده هراس دارد؛ از      

اشتياق و آرزوي شاعر براي بازگشت ايـام وصـال و           . گويد بودن در كنار يار سخن مي     
تنگـي، انـدوه و حـسرتي        ودن ايـن آرزو، دل    ب روزهاي خوش گذشته، در كنار ناممكن     

اي بين شاعر و     هايي كه فاصله   آورد؛ حسرت روزها و شب     عميق را در شعر او پديد مي      
  : گردند هايي كه مانند خوابي خوش گذشتند و ديگر بازنمي يار نبوده؛ شب

  چه شبي بود و چه فرخنده شبي - 
  آن شب دور كه چون خواب خوش از ديده پريد 

  ب من اين قصة شاد كودك قل
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  : از لبان تو شنيد
  ) 50: آبي، خاكستري، سياه(» ... زندگي زيبايي است 

  
ياد آن شـور و مـستي، در كنـار           آورد و به   خاطر مي  شاعر روزهاي خوش وصال را به     

اي  كند؛ عاشقي كه جز سايه     دارد و ايام تلخ جدايي را سپري مي        رودِ زندگي گام برمي   
  : انده استلرزان، چيزي از او نم

 سايه -   اي لرزان
  مست آن جامي كه نوشيده است 

  بخش، بوسيده است  ها كه در رؤياي مستي ياد آن لب
  سپارد گام  در كنار رود مي

  ) 379: رود شبي بر ساحل زنده(رود آرام  مي
  

دارد، اميـد و آرزوي بازگـشت        تنگي، زنده نگاه مـي     آنچه شاعر را در اين اندوه و دل       
اي كـه معـشوق در آن        شـاعر همـواره از آينـده      .  آن روزهاي شيرين است    يار و تكرار  

  : نباشد و اين آرزو و اندك اميد نيز از بين برود، در هراس است
  اگر تو بازنگردي  - 

   -   قاريان غمگين را-  قناريان قفس
  كه آب خواهد داد؟ 

  اگر تو بازنگردي 
  بهار رفته 

  )273: ها از جدايي(گردد  در اين دشت برنمي
  

هايش، براي مـصدق انگيـزة اصـلي         ها و ناكامي   حال، عشق با تمام دردها، رنج      با اين 
كند و  ها ـ عاشقان واقعي ـ در روزگار خود حكايت مي   او از نبود مجنون. زندگي است

  : كند هاي پرشور و راستين در زمان خود شكايت مي از فراموشي عشق
  ديگر زمان، زمانة مجنون نيست  - 

  ن شورِ عشق فرهاد آ
  عشق به شيرين را 
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 )171: در رهگذار باد(از ياد برده است 

  وطن و دريغ از روزگاران خوش گذشته 

 - هاي اصلي شعر مصدق، مسائل سياسـي       مايه طور كه گفته شد، يكي از درون       همان
تركيب اين مضامين با عـشق و احـساس و تخيـل، نـوعي رمانتيـسم                . اجتماعي است 

 سياسي دهة سـي بـه       - موج اجتماعي «. صدق پديد آورده است   اجتماعي را در شعر م    
هاي قديمي و جديـد بـا         عشقي با قالب   - اشعار سياسي . حوزة شعر رمانتيك گام نهاد    

، ابتهـاج،   ... شاعراني چـون شـاملو،      . انگار فراوان شد   فكران ساده  هاي روشن  فقرنگاري
  ).33: 1387يمي، تسل(» اند مشيري، حميد مصدق و سيمين بهبهاني از اين گروه

شمار آورد؛ شاعري كه همـواره دغدغـة ايـران و            گرا به  مصدق را بايد يك شاعر ملي     
نشانة انتقاد و اعتراض به نابساماني       او به . شود آزادي و آباداني آن در شعرش ديده مي       

كنـد كـه آزادي،      كشور و تسلط ديو استبداد، با دريغ و حسرت از روزهـايي يـاد مـي               
ي در اين كشور حاكم بود؛ كشوري كه اكنون تنها دشتي سـوخته و   آرامش و سرزندگ  

   :در حسرت باران است
  من از كدام ديار آمدم كه هر باغش  - 

  ... گل ماند  هزار چلچله را گور گشت و بي
  گذشت تابستان 
  دگر بهار نيامد 

  و شهر پريشيده 
  بهاران ماند  بي

  ) 323: ها از جدايي(و دشت سوخته در انتظار باران ماند 
  

كند؛ مبارزاني كـه در      شاعر همچنين از شهداي راه آزادي با حسرت و دريغ ياد مي           
راه سرنگوني استبداد، تالش بسيار كردند، اما اكنون كه روز پيروزي اسـت، در خـاك    

  : اند خفته
  هاي گندم پر  تمام مزرعه از خوشه - 

  و هيچ دست تمنا 
  ها را درو نخواهد كرد  دريغ، سنبله
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  وگران همه پيش از درو در
  ) 289: ها از جدايي(اند  درو شده

  
برخـي  . تر گفته شد كه ميان اسطوره و نوستالژي جمعي پيوندي عميق است            پيش

اند كه اسطوره دربردارندة آرزوهاي دوران كودكي بشر است؛ هر قـوم در دوران               بر آن 
 كـه در دوران     سـازد  آميـزي مـي    پيش از تاريخ حياتش، از آرزوهايش چيزهاي تـوهم        

گونـه اسـطوره بازمانـده يـا اثـر و            بدين...  گردند صورت اسطوره نمايان مي    تاريخي به 
آبراهام، (» ردپاي زندگاني رواني دوران كودكي هر قوم و خواب، اسطورة هر فرد است            

در كنار پذيرش اين نظر، بايد به ايـن حقيقـت اشـاره كـرد كـه تمـام                   ). 145: 1377
تـر از آن، دربردارنـدة آرزوي        اسطوره بيش از آن و مهـم      . نيستداستان اسطوره، اين    

هاي بيـشتر، سـازندگي انـسان و         بازگشت به كودكي روح جمعي است؛ دوران سادگي       
اي  با خـاطره ) درفش كاويان(روست كه نخستين منظومة مصدق  از اين. تخريب كمتر 

منظومه با مفهـوم    اين درآميختگي   «. شود گويي مادر آغاز مي    از دوران كودكي و قصه    
ـ كه نماد وطن است ـ تأكيدي بر نوستالژي شاعر و گرايش رواني و فكري او  » مادر«

عبارت ديگر، دوران    هاي دور يا دوران كودكي و شادماني خودش است و به           به گذشته 
  ). 102: 1380ابومحبوب، (» كودكي و كامراني قوم ايراني

  دريغ از كودكي  - 
   ـ ـ آن دورة آرامش و شادي

  ) 7: درفش كاويان(دريغ از روزگار خوب آزادي 
  

 - هـاي سياسـي   آنچه مسلم است، اين اسـت كـه ميـان كـاربرد اسـطوره و واقعيـت         
هـاي   كـاربرد اسـطوره حتـي در دوره       «. اجتماعي روز، ارتباطي مستقيم برقـرار اسـت       

هاي اجتماعي   شده است كه اظهار برخي از واقعيت       متأخر هنگامي بيشتر ضروري مي    
هايي كه آدمي آرزومند و خواسـتار        روشني، خطرناك يا محال نموده است؛ واقعيت       به

هنگامي . طلبيده است  حفظ و حراست آنها بوده يا متقابالً محو و نابودكردنشان را مي           
ها از انتقاد و اعتراض مصون بماند يا برعكس، اعتـراض            اي از واقعيت   كه الزم آيد پاره   

عهـدة اسـاطير نهـاده      ناسـباتي مطـرح شـود، تبيينـشان بر         م به واقعيتي يا طغيان بر    
ــي ــود م ــتاري، (» ش ــز، خــصوصاً در نخــستين   ). 208: 1354س ــصدق ني ــعر م در ش

 



  1389، زمستان 46، شمارة  ادب پارسيزبان وفصلنامه   10

، استفاده از اساطيري مانند كـاوه، دارا، جمـشيد، حـالج،       )درفش كاويان (اش   منظومه
  : شود  اجتماعي روزگار ديده مي- براي بيان مسائل سياسي... اسكندر، چنگيز و 

  هميشه كشور دارا خراب از اسكندر  - 
  ) 36: ها از جدايي(هماره ملكت جم زير چنگ چنگيز است 

  
از نمودهاي نوستالژي جمعي در شعر مصدق، حسرت بـه دوران بيـداري، آگـاهي،                

خواهي در ايران است كه با انتقاد و اعتراض به حاكميت استبداد             ستيزي و آزادي   ظلم
حـسرت روزگـاري   » درفش كاويان«. خورد ده پيوند ميو سركوب انديشه و اظهار عقي 

از نگـاه   . گذشـتند  است كه مبارزان براي رهايي از بند استبداد، از جان خود نيـز مـي              
نتيجة حسرت و آرزوي بازگشت به گذشـتة پرشـكوه ايـران             مصدق، قيام كاوه نيز در    

تم ضـحاك،  رو، او براي احياي آن گذشته و رهانيـدن جوانـان از بنـد سـ      اين است؛ از 
  : كند تالش مي

  و كاوه  - 
  : سان گفت سكوت خويش را بشكست و اين

  هاي سال  گذشت سال
  كه دلهامان تهي گشته است از آمال

  اجاق آرزوها كور 
  نور  چراغ عمرمان بي

 ) 17: درفش كاويان(تن و جانمان، اسير بند 

  ها  رفتن ارزش حسرت از دست

ها را صفت روحي فـردي و جمعـي بـشر در     رفته جدا از اين نظر كه حسرتِ ازدست     
طـور خـاص نيـز ايـن حـسرت را صـفت روحـي سـرآمدان و                   دانند، به  طول تاريخ مي  

ايـن دسـته، اعتقـاد دارنـد        . داننـد  روشنفكران سنتي در برخورد با دنياي مـدرن مـي         
هاي عصر جديد و حاصل سرخوردگي روشنفكران از دنياي مـدرن            نوستالژي از پديده  

بـودن، يـافتن خـود در        مـدرن «. رفتـه  هـاي ازدسـت    ها و سـنت    رزشاست و حسرت ا   
محيطي است كه به ما وعدة ماجرا، قدرت، لـذت، رشـد، دگرگـوني خـود و جهـان را              

دانـيم،    همة چيزهايي را كه داريم، همة چيزهـايي را كـه مـي             ،حال دهد و درعين   مي
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 ه ما را به ورطـة     مدرنيت...  دهد  در معرض نابودي قرار مي     ]را [همة چيزي كه هستيم   
بـودن   مـدرن . افكنـد   و تناقض، ابهام و دلتنگي مـي       فروپاشي و نوسازي دائمي، مبارزه    

چيـز دود    گونه كه مـاركس گفتـه اسـت، همـه          بخشي از جهاني است كه در آن همان       
ژان ژاك روسـو معتقـد اسـت        ). 60: 1382كـالينيكوس،   (» رود شود و به هوا مـي      مي

اي كه روسـو بـراي مقابلـه بـا فـساد و              اه عالج و چاره   ر. شود فساد از تمدن ناشي مي    
اسـت،  » بازگـشت بـه طبيعـت     «عبارت معـروف    «كند   انحراف در جوامع پيشنهاد مي    

: 1380فورسـت،   (» نامـد  مي» حالت اجتماعي اوليه  «بازگشت به آن چيزي كه آن را        
55 .(  

 ايـن   هاي انساني و دعوت به احياي      در شعر حميد مصدق نيز حسرت نابودي ارزش       
هايي كه مصدق بـسيار بـر آن تأكيـد دارد و از              يكي از ارزش  . توان ديد  ها را مي   ارزش

و » مهـر «واژة  . كند، مهر و محبت اسـت      شدن آن در دنياي امروز شكايت مي       رنگ كم
اين مهرباني گاه جنبـة شخـصي      . هاي مصدق بسامد بااليي دارد     در سروده » مهرباني«

ز معشوقِ در گذشته مهربان و اكنـون نامهربـانِ خـود    دارد ـ مانند مواردي كه شاعر ا 
  : كند گله مي

  تو مهربان بودي  - 
  ... آغاز ماجرا، اما 
  ! تو اي برازنده

  بر اين ز مهر تو محروم 
  ) 263: ها از جدايي(نظر تواني كرد؟ 

  
گويد كه برايش نماد صـداقت و        اش براي عزيزي سخن مي     تنگي گاه نيز شاعر از دل    

  :معصوميت بوده و ديگر حضور نداردمهرباني و 
  دلم براي كسي تنگ است  - 

  هاي باغ آورد  كه آفتاب صداقت را به مهماني گل
  دلم براي كسي تنگ است 
  كه همچو كودك معصومي 

  سوخت  دلش براي دلم مي
  و مهرباني را 
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  )281- 280: ها از جدايي(كرد  نثار مي
  

گيرد و همراه با اعتـراض بـه دنيـاي           خود مي  گاه نيز اين حسرت، رنگ اجتماعي به      
هايي چون مهرباني و دوستي، اعتماد، تفاهم، مردانگـي، عـشق            امروز و واژگوني ارزش   

  :كند اعتمادي و نيرنگ حكومت مي است؛ دنيايي كه در آن كينه، بي... و 
  شدن دوستي است  سخن از متالشي - 

  ) 68: آبي، خاكستري، سياه(بودن پندار سرورآور مهر  و عبث
  ... اي داد  - 

  ديگر به اعتماد كه بايد بود؟ 
  ) 89: در رهگذار باد(ديوار اعتماد فرو ريخت 

  
خورد، چراكه شاعر اميـدي      در شعر مصدق اين دريغ و حسرت با نااميدي پيوند مي          

   :ها در دنياي امروز ندارد به تحقق دوبارة ارزش
  ... رسيم  ديگر به آن تفاهم مطلق، هرگز نمي - 

  هاي عشق و شهامت را شكوفهديگر 
  ) 124: در رهگذار باد(چينيم   از شاخسار شوق نمي

  
هـا را تـا حـد زيـادي بايـد در       هـاي نـابودي ارزش   كـه گفتـه شـد، زمينـه       همچنان

ها و گرفتاري بشر در عـصر هيـاهو، آهـن و             هاي مدرنيسم و تقابل آن با سنت       ويژگي
هـا و    ها و ارزش   ه و احياي سنت   در رمانتيسم، بازگشت به گذشت    . سرعت جستجو كرد  

در . تـوان ديـد   داري و جامعة صنعتي مـدرن را مـي   انتقاد و عصيان عليه نظام سرمايه   
آنچـه بـيش از همـه جلـب         «آثار برخي نويسندگان و شاعران رمانتيسم، مانند گسز،         

كــرد، عــشق بــه طبيعــت و زنــدگي چوپــاني و آرزوي ســعادت رؤيــايي و  توجــه مــي
، 1 ج: 1387سيدحسيني،  (» ر اين زندگي بدوي و چوپاني بود      وجوي زيبايي د   جست
173 .(  

در شعر مصدق نيز اعتراض به دنياي جديد و آرزوي بازگـشت بـه دوران نخـستين                 
  : شود بشر ديده مي

  گونه  اگر زمانه به اين - 
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  پيشرفت اين است، 
  مرا به رجعت تا غار 

  مسكن اجداد 
  ) 295: ها از جدايي(مدد كنيد 

  
م و زندگي ماشيني، يـار و غمخـواري بـراي انـسان بـاقي نگذاشـته اسـت؛                   مدرنيس

درنتيجه شاعر به حال فرهاد و مجنون كه گرفتار عـصر سـرعت و آهـن نبودنـد و در               
  : خورد زيستند، حسرت مي عصر يگانگي انسان با طبيعت مي

  مجنون براي خويش بيابان داشت  - 
  گذاشت  و مي

  با جملة وحوش 
  . ميانراز دل خويش در 

  هاي تيشه  فرهاد با ضربه
  . سرود اندوه عشق را با كوه مي

  امروز 
  در شهر و در بيابان 

  هاست  طومار جاده
  زار سرعت و آهن ـ  ـ انبوه

 ) 389- 388: شير سرخ(كس، توان شنيدن  و نيست با هيچ

  حسرت دوران كودكي و جواني

اطرات شيرين كودكي   يكي ديگر از نمودهاي نوستالژي در شعر مصدق، يادآوري خ         
عنـوان نمـاد پـاكي، سـادگي، معـصوميت، شـور و               بـه » كـودك «واژة  . و جواني اسـت   

  : كار رفته است شادماني، آرامش، آزادي، مهرباني و صفا، در شعر مصدق بسيار به
  من تو را خواهم برد  - 

  هاي  به عروسي عروسك
  كودك خواهر خويش، 

  كه در آن مجلس جشن 
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  ي داماد و عروس صحبتي نيست ز داراي
  صحبت از سادگي و كودكي است 

  ) 49: آبي، خاكستري، سياه(اي نيست عبوس  چهره
  

كـودك در شـعر مـصدق بيـانگر وارسـتگي كامـل از طريـق صـفا و                   «ترتيب،   بدين
» قـرار نگيـرد   ) كوچـه (صميميت است، اما تا زماني كه اين انسان تحت تأثير محيط            

  ). 180: 1380ابومحبوب، (
ه گفته شد، گاه نيز حسرت دوران كودكي با اسطورة بازگشت به روزگـار              ك  همچنان

درفـش  «خـورد؛ ماننـد آنچـه در ابتـداي            نخستين و ابتدايي زندگي بـشر پيونـد مـي         
  : بينيم مي» كاويان

  دريغ از كودكي  - 
  آن دورة آرامش و شادي 

  ) 7: درفش كاويان(دريغ از روزگار خوب آزادي 
  ... كنار بستر من مام  - 

  ... گفت  برايم داستان از روزگار باستان مي
  آغازِ  دريغي دارم از آن روزگارانِ خوش

  ) 36: همان(سيه فرجام 
  

در شعر مصدق ياد از دوران خوش جواني ـ خصوصاً خـاطرات بـودن بـا يـار ـ نيـز        
   :شود ديده مي

  او مرده است در من و ديگر وجود او  - 
  از ياد رفته است 

  پيري خود در دست اينك من با عصاي 
 ) 149- 148: در رهگذار باد(كنم  از مزار عهد جواني خويشتن ديدار مي

  اندوه هبوط

درست از زماني كه خلقت آغاز شـد و         . نوستالژي، صفت هميشگي انسان بوده است     
ها معنا پيـدا   رفته حركت درآمد و گذشته شكل گرفت، حسرت ازدست  ماشين زمان به  
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ها در روح جمعي بـشر، هبـوط و            و فراگيرترينِ اين حسرت    ترين  مطمئناً قديمي . كرد
كند از اصل     در اين حالت شاعر احساس مي     «. از بهشت بوده است   ) ع(شدن آدم     رانده

» كنـد   زنـدگي مـي   » غريبـستان «خود دور شده است و مانند يـك تبعيـدي در ايـن              
ري از آن   اين حسرت كه در نتيجة جدايي از عالم معنـا و دو           ). 66: 1387شريفيان،  (

دهد، در شعر حميد مـصدق غالبـاً بـا گلـه و               معصوميت نخستين، به انسان دست مي     
  : خورد شكايت فلسفي شاعر از گرفتارشدن در زندان رنج و عذاب اين دنيا پيوند مي

  آه اي پدر مگر  - 
  ... گندم چقدر شيرين بود؟ 

  سيب سرخ وسوسه، حوا را 
  ... در دامن فريب، چرا افكند؟ 

  ابِ شيطان را آري عق
  من در بهشت ديدم 

  و نيز رنج آدم و حوا را 
  در اين زمين زندان 

  ) 95- 94: در رهگذار باد(و رنج جاودانة انسان 
  

شود، حميد مصدق برخالف برخي شاعران، ماننـد حـافظ كـه              كه ديده مي    همچنان
وار  سـيزيف نگرند، با نگاهي  غالباً با نگاهي مثبت به آمدن انسان به اين كرة خاكي مي 

  : داند هبوط را ماية گرفتارشدن ابدي انسان در دام رنج و اندوه مي
  انسان  - 

  افسانة مكرر اندوه و رنج را 
  ) 157: در رهگذار باد(كند  تكرار مي

  ها نوشت پي

استفاده شده  » وهوي باد   در هاي «نامة حميد مصدق، از كتاب         در نوشتن زندگي   - 1
  . است
، پزشك سوئيسي، وضع    »يوهانس هافر «وسيلة     به 1688ل   واژة نوستالژي در سا    - 2
دليل اين امر، نامگذاري احساس غربتي بود كـه سـربازان سوئيـسي و همچنـين             . شد
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هاي محلي    سربازاني كه با شنيدن آهنگ    . سربازان ساير كشورها، دور از خانه داشتند      
  ). 11: 1386كالهچيان، (دادند  هاي سادة بومي، واكنش نشان مي و خوردن سوپ

اي كه در مقالـة حاضـر از حميـد مـصدق ذكـر شـده، تمامـاً                    هاي شعري    نمونه - 3
 .است» تا رهايي... «برگرفته از مجموعة كامل اشعار او با عنوان 

  نتيجه

شـاعري كـه هـم      . هاي اصلي شعر مـصدق اسـت        تركيب عشق و سياست از ويژگي     
ياد از گذشته،   . ارز دارد رمانتيسم تغزلي و هم رمانتيسم اجتماعي در شعرش نمودي ب         

، از مضامين رايج در مكتب رمانتيـسم اسـت؛          )نوستالژي(تنگي    همراه با حسرت و دل    
 اجتمـاعي، در آثـار      - رو، نوستالژي در هر دو حيطـة شـعر عاشـقانه و سياسـي               از اين 

  .مصدق جايگاهي برجسته دارد
ا و پـس از     هـ   نمودهاي نوستالژي فردي را در شعر مصدق، بيش از همه در عاشقانه           

مـصدق شـاعرِ غـم و درد عـشق و     . توان ديد  آن، در ياد از دوران كودكي و جواني مي        
هايش غالباً يا با حـسرت از روزهـاي خـوشِ بـا               او در عاشقانه  . اندوه و رنج فراق است    

كند، يا از بر باد رفتن آرزوها و اندك اميدي كه بـه تكـرار آن روزهـا                    ياربودن ياد مي  
  .پردازد رو، كمتر به اكنون مي از ايندارد بيمناك است؛ 

ياد از دوران خوش كودكي و پاكي، معصوميت، شـور و شـادماني و آرامـش آن، در                  
اين نوستالژي فردي گاه نيز با اسطورة بازگشت بـه          . شعر مصدق بسيار ديده مي شود     

. گيـرد  خـورد و رنگـي بـشري بـه خـود مـي        روزگار نخستين زندگي انسان پيوند مـي      
ن خوش جواني در شعر مصدق رنگي عاشقانه دارد و با ياد از ايام وصـال                حسرت دورا 
  .همراه است

هـاي گونـاگون ـ      اجتماعي مصدق، نوستالژي جمعي بـه صـورت  - در اشعار سياسي
شدن  مانند ياد از روزگار حاكميت آزادي، آرامش و دادگري بر ايران و حسرت سپري             

ز يـأس و تـسليم مـردم در برابـر سـتم،      دورة مبارزاني چون كاوه ـ همراه با شكايت ا 
مصدق براي بيـان ايـن مـضامين، بـا درنظرداشـتن پيونـد عميـق                . كند نمود پيدا مي  

اسطوره با نوستالژي جمعي، از اساطيري چون كاوه، جمشيد، ضحاك، اسكندر، حالج            
  .گيرد بهره مي... و 



 17  نجمه نظري، فاطمه كوليوند/  بررسي نوستالژي در شعر حميد مصدق
 

ياد از روزگـار    هاي انساني در دنياي ماشيني امروز و         شدن ارزش  رنگ اعتراض به كم  
ها، از ديگر نمودهاي نوستالژي در شعر مصدق است كه گاه در قالب              اقتدار اين ارزش  

همچنـين،  . شود اعتراض به مدرنيسم و آرزوي بازگشت به روزگار غارنشيني ديده مي          
و شِكوه از گرفتارشدن انسان در زندان عـذاب و  ) ع(اندوه ناشي از هبوط حضرت آدم    

 .شود وار ديده مي ندگي، در شعر مصدق به صورتي سيزيفرنجي ابدي با نام ز

  خذĤمنابع و م

ــارل ــام، ك ــطوره«). 1377. (آبراه ــا و اس ــتاري . »رؤي ــالل س ــة ج ــان . ترجم جه
  .نشر مركز: تهران. چاپ اول. شناسي اسطوره

. ) فارسـي  - انگليـسي (فرهنگ پيشرو آريـانپور     ). 1380. (آريانپور، منـوچهر  
  .نهجهان رايا: تهران. چاپ اول

. )زندگي و شعر حميـد مـصدق      (وهوي باد     در هاي ). 1380. (ابومحبوب، احمد 
  . نشر ثالث: تهران. چاپ اول

: تهـران . ) فارسـي  - انگليـسي (فرهنـگ معاصـر     ). 1380. (باطني، محمدرضا 
  .فرهنگ معاصر
ترجمـة  . »زدگي، پسامدرنيسم و نقد فرهنـگ تـوده         حسرت«). 1377. (ترانر، براين 
  .264- 247صص . 13ش . لنامة ارغنونفص. محبوبه مهاجر

. چـاپ دوم  . )شعر(هايي در ادبيات معاصر ايران        گزاره). 1387. (تسليمي، علي 
  .اختران: تهران

  .سخن: تهران. چاپ اول. هاي ادبي آشنايي با مكتب). 1385. (ثروت، منصور
  .مرواريد: تهران. فرهنگ اصطالحات ادبي). 1380. (داد، سيما

ــاني، مهــدي ــران  چــشم). 1383. (زرق ــداز شــعر معاصــر اي ــشر : تهــران. ان   ن
  . ثالث

: تهـران . هاي دخيل اروپـايي در فارسـي      فرهنگ واژه ). 1373. (زمرديان، رضا 
  .آستان قدس رضوي
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: تهـران . چـاپ اول  . پيوند عشق ميان شـرق و غـرب       ). 1354. (ستاري، جـالل  
  .وزارت فرهنگ و هنر

ترجمة يوسف  . »تيسم و تفكر اجتماعي   رمان«). 1373. (ير، رابرت و ميشل لووي      سه
  .174- 119صص . 2ش . 1سال . فصلنامة ارغنون. اباذري

  .نگاه: تهران. 1ج . هاي ادبي مكتب). 1387. (سيدحسيني، رضا
بررسـي فراينـد نوسـتالژي غـم غربـت در اشـعار             «). 1386- 87. (شريفيان، مهدي 

. )س(الزهـراء   هاي علوم انساني دانـشگاه        فصلنامة پژوهش . »فريدون مشيري 
  .85- 63صص. 69 و 68ش . 18 و 17سال 

 - نـشرية علمـي   . »غم غربت در شعر معاصـر     «). 1387. (آباد، يوسف  عالي عباس 
  .180- 155صص. 6ش . پژوهشي گوهر گويا

: تهـران . چـاپ اول  . ترجمة مـسعود جعفـري    . رمانتيسم). 1380. (فورست، ليليان 
  .نشر مركز

چـاپ  . ترجمة اعظـم فرهـادي    . مدرنيسم نقد پست ). 1382. (كالينيكوس، آلكس 
  .نشر نيكا: مشهد. اول

رسـالة  . (نوسـتالژي در شـعر كالسـيك عرفـاني        ). 1386. (كالهچيان، فاطمه 
  ).تهران(دانشگاه تربيت معلم ). دكتري

  . نشر مركز: تهران. تاريخ تحليلي شعر نو). 1370. (لنگرودي، شمس
  .تيراژه:  تهران.ها هفتادسال عاشقانه). 1377. (مختاري، محمد
  . نشر زرياب: تهران. )ها و شعرها منظومه(تا رهايي ). 1378. (مصدق، حميد

  


	چكيده

