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چکیده
نوستالژی ،اصطالح روانشناختی است که به معنی دلتنگی برای گذشته بوده و به شکلهای مختلف،
ّ
نشانههای آن در آثار ادبی متجلی شده است .بررسی این نشانهها ما را به درک عمیق عواطف و
اندیشههای شاعر رهنمون میکند و مایههای دردمندی و رنجوری و وجوه آرزومندی وی را آشکار
میکند .نوستالژی یک فرآیند ناخودآ گاه ذهنی است که در افراد و زمانهای گوناگون ،به صورتهای
مختلف بروز میکند .مقالۀ حاضر بر آن است تا به روش توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر مطالعات
کتابخانهای ،چگونگی نمود نوستالژی را در حیدربابای شهریار تبیین و تحلیل کند .در این پژوهش،
دلتنگی برای گذشته در دو بخش «یادکرد شخصیتهای گذشته و یادکرد خاطرات گذشته»،
روستاستایی و تمدنگریزی ،پناه بردن به دوران کودکی ،گرایش مفرط به بازگشت به وطن و زادگاه،
اسطورهپردازی ،آرکائیسم و پناهبردن به آرمانشهر ،به عنوان مؤلفههای نوستالژی بررسی شده است.
نتیجۀ این تحلیل و بررسی نشان میدهد که در بخش اعظمی از قسمتهای این منظومه ،حس
نوستالژیک و حسرت بر گذشته موج میزند و این احساس میتواند ناشی از یک تنهایی درونی و گریز
از تمدن معاصر باشد.
کلمات کلیدی :نوستالژی ،شعر معاصر ،شهریار ،حیدر بابا

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد خوی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوی ،ایران.
Email : shokati81@yahoo.com
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.1مقدمه
نوستالژی ،اصطالحی روانشناختی است که در سدۀ اخیر به عنوان موضوعی ادبی مورد توجه منتقدان
هنر و ادبیات قرار گرفته است .در حوزۀ نوستالژی ،دلتنگی ،دلآزردگی ،بیتابی ،حسرت ،آرزومندی و
حاالت و احساساتی از این دست قرار میگیرد که آثار ادبی در گونههای مختلف خود ،ابعاد و اشکال
آن را بازتاب دادهاند.
به نظر یونگ احیای خاطرات گذشته ممکن است از یک سو به اختالل روانی فرد دامن زند و از
سوی دیگر معجزهگری کند و موجب غنای زندگی آدمی شود(نک :یونگ .)154:1376،از پیامدهای
مثبت نوستالژی ،هدایت فرد به سمت مطلوب و محافظت در برابر تنهایی و قدرت مواجهه با
چالشهای جدید است .همچنین میتواند خاصیت الهامبخشی و انگیزشی برای خلق آثار هنری داشته
باشد .درمورد شهریار ،این حس ،به اعجاز سخن وی منتج شده و همین احساس ژرف و گره محکم
او با گذشتۀ ارزشمندش ،وی را در خلق اثر بینظیر حیدرباباّ ،
مصمم کرده است.
شیرین سپریشده است .لذا در
هدف از این پژوهش ،نشاندادن میزان دلبستگی شهریار به گذشتۀ
ِ
راستای رسیدن به این هدف ،این پژوهش با این سؤال رو به روست که:
تجلی نوستالژی در شعر شهریار ،چه مضامینی را در بر گرفته است؟
تاکنون در حوزۀ نوستالژی اشعار شهریار پژوهشهای ارزندهای انجام گرفته که مهمترین آنها عبارتند
از:
غفوری ،فاطمه(« ،)1389بررسی پدیده نوستالژی در شاهنامۀ فردوسی و آثار شهر یار» ،فصلنامۀ
علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد انار ،سال ششم ،ش .15
واعظ،سعید و محمدزاده ،مریم(« ،)1397نوستالژی فردی و اجتماعی در اشعار محمد حسین
شهریار و فریدون مشیری» ،پژوهشهای تطبیقی زبان و ادبیات ملل ،سال ،4ش.11
تاکنون موضوع نوستالژی و غریبانگی به صورت پژوهش مستقل در منظومۀ حیدربابا انجام نگرفته
بلکه تمامی پژوهشها در حوزۀ اشعار فارسی وی بوده و محققان گاهی ،گوشۀ چشمی مهربانانه به
اشعار ترکی این شاعر آذربایجانی داشتهاند .از این رو ،پژوهش اخیر در صدد است که حیدربابای
شهریار را به روش توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای ،از دیدگاه نوستالژی بررسی
نماید.
.1-1نوستالژی
واژۀ فرانسوی(« ،)nostaligiaبرگرفته از دو سازۀ یونانی  nostosبه معنی بازگشت و  algosبه معنی
درد و رنج»(پورافکاری )1011:1382،است .این واژه به معنی «دلتنگی از دوری میهن ،درد دوری
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میهن»(زمردیان«،)368:1373 ،حسرت گذشته»(آر یانپور :1380 ،ج« ، )3539 ،4آرزوی گذشته و اشتیاق
مفرط برای بازگشت به گذشته» نیز آمده است(باطنی .)113:1372،واژۀ نوستالژی در سال 1688م ،.برای
نخستین بار در پایاننامۀ رشتۀ پزشکی یوهانس هوفر ،دانشجوی سوئیسی ،ظاهر شد که قصد داشت با
این واژه ،حالت غمگینشدن ناشی از آرزوی بازگشت به سرزمین بومی را نشان دهد(نک:
تقیزاده )202:1381،پس «نوستالژی در اصل یک اصطالح پزشکی و متعلق به علم روانشناسی است»
(کالهچیان )11:1386 ،و «در مورد سربازانی به کار رفته که بر اثر دور شدن از خانه و خانواده ،دچار نوعی
افسردگی و بیماری شدند»( تقیزاده.)202:1381،
نوستالژی یک فرآیند ناخودآ گاه ذهنی است که در زندگی افراد متفاوت و دورههای متفاوت ،به
اشکال مختلفی بروز میکند .وظیفۀ نوستالژی این است که «خاطرات پیشتاریخی و نیز دوران کودکی
را در متنی از ابتداییترین غرایز ،احیا کند»(یونگ .)153:1376 ،هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع
کند و با مرور آن ،دچار نوعی حالت غم و اندوه و توأم با حالت لذت سکرآور شود ،دچار نوستالژی
شده (نک :انوشه)139:1376،که به عنوان درونمایۀ آثار ادبی از آن به «غم غربت»(آشوری )246:1381 ،و
«احساس غربت»(باطنی )572:1380،تعبیر میشود .نوستالژی ،یادکرد دوران گذشتۀ پررنگ و
غرور آفرینی است که به شکل عینی امکان بازگشت و تحقق آن میسر نیست بلکه با تکیه بر رؤ یا و در
بستر تخیل می توان به آن دست یافت .لذا فرد در دنیای نوستالژیک به آن دوران طالیی برمیگردد و با
اقتدار در مدینۀ فاضله گام مینهد .حس تنهایی و غریبانگی ،انسان را به داشتههای ارزشمند
گذشتهاش سوق میدهد؛ چنین احساسی ،ابعاد و اشکال گوناگونی به خود پذیرفته و در حوزههای
مختلفی قابل بررسی است .آثار نوستالژیک در حقیقت ،نمودی از حسرت و رنج و اضطراب بابت از
دسترفتهها و گمشدههایی است که دستیابی بدانها آسان نبوده و جز در حیطۀ آرزو و حسرتمندی،
نمیتوان تصویر و تجسمی از آنها را به دست آورد .چنین احساسی به گونههای مختلف بروز و ظهور
مییابد .گمشدههایی چون روزگار خوش گذشته ،کودکی ،جوانی ،معشوق ،بنیانهایی هستند که
محتوای نوستالژیک را در آثار ادبی موجودیت میبخشند و زمینۀ ظهور حال و هیجانهای
حسرتمندانه را فراهم میآورند .دوری از وطن نیز میتواند شکلی دیگر از نوستالژی باشد که در آثار
هنرمندانی که به هر دلیل از موطن خود دور ماندهاند ،بروز میدهد.
.1-2نوستالژی و شعر معاصر
«در ادبیات معاصر هم به سبب پیشرفتهای سریع و حیرتآفرین ّ
تمدن و صنعت و دور افتادن از اصل
و اساس آدمی ،نوستالژی و غم غربت به وفور به چشم میخورد»(شمیسا .)137:1377،شاعران امروز به
واسطۀ ناهماهنگی و ناسازگاری که با دنیای مدرن و برآیندهای اجتماعی و فکری و عاطفی آن
داشتهاند ،کمتر توانستهاند خود را با شرایط جدید وفق دهند .از این رو ،همواره ذهن آنها به سمت
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دنیایی حرکت کرده که موجودیت عینی و واقعی ندارد و بیش از واقعیت ،محصول تخیل آنان بوده
است .بدین واسطه نوستالژی را در گونههای مختلف شعر امروز می توان دید و شاعران معاصر ،هر
یک به فراخور حال و روح و تمایالت خود ،گونهای از آن را نشان دادهاند و به نوبۀ خود در ترسیم
جلوههایی از نگرش نوستالژیک کوشیدهاند.
.1-3مؤلفههای نوستالژی
نوستالژی را واجد جنبهها و دارای مؤلفههایی ذکر کردهاند که هر یک از آنها میتواند در ترسیم ُبعدی
از کلیت آن نقش داشته و جنبهها و جلوههایی از آن را بنمایاند .اصلیترین این مؤلفهها که مورد اجماع
صاحبنظران و منتقدان است عبارتند از -1« :دلتنگی برای گذشته  -2گرایش مفرط به بازگشتن به
وطن و زادگاه  -3بیان خاطرات همراه با افسوس و حسرت  -4پناه بردن به دوران کودکی و یادکردن
حسرتآمیز  -5اسطورهپردازی  -6آرکائیسم (باستانگرایی)  -7پناهبردن به آرمانشهر»(عالی عباس آباد،
)157:1387

.2بحث و بررسی
اگر شعر را ترجمان عواطف و زبان احساسات بشری تلقی کنیم ،در این صورت میتوان ادعا نمود که
اشعار شهریار مصداقی بر این سخن تواند بود .زیرا این شاعر ،تا جای ممکن ،شعر خویش را به
خدمت عواطفی درآورده که میتوان آن را ترجمان روح و احساسات وی قلمداد کرد.
شهریار ،شاعری ا ست که از ابتدای جوانی ناگزیر شد در مسیر ناهموار و پر از رنج ،حیات خویش
را پی بگیرد .او از همان ابتدای زندگانی ،ناکامیها و تلخیها را تجربه کرد و از چند و چون حسرت و
دلتنگی خبر یافت .به قولی «غم غربت و بیگانگی را چشید»(علیزاده ،)312:1374 ،از این روی ،شعر
شهریار جلوۀ ظهور ناکامی ،احساس غربت و رنج و ّ
تحسر عمیق و فراگیری است که ابعاد مختلف
کالم او را در برگرفته و او را به عنوان شاعری دردمند و دلخسته و رنجور معرفی کرده است .خاطرات
تلخ شهریار از دورههای مختلف زندگانیاش ،توشهای پربار برای وی فراهم آورده و او با استفاده از
آنها توانسته شعری دردمندانه و تاثیرگذار خلق کند .او انسانی حساس و واجد حساسیتهایی
شاعرانه بود که در برابر مسائل مختلف حتی کوچکترین آنها ،واکنش عاطفی نشان داده و به شدت
تحت تأثیر قرار میگرفت .یکی از دوستان و نزدیکانش در این باره گفته است :شهریار در برابر «یک
ّ
محبت کوچک یا جزئی خوبی و زیبایی چنان فریفته میشود و حقشناسی میکند که حد و اندازه
ندارد و به همان نسبت هم از کوچکترین بیمهری و ناشایستگی دلتنگ میشود»(زاهدی.)12:1388 ،
این سخن که یکی از یاران نزدیک شهریار گفته است ،بیانگر ظرافت روح و حساسیت بسیار شهریار
از نظر عاطفی است؛ بنابراین چنین حساسیتهایی میتوانسته ،واقعیات تلخ را در نظر او بیش از آنچه
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هست ،بزرگتر از واقعیت خود بنمایاند .چنان که همین احوال و تجربهها و خاطرات که شهریار را
آزرده ،به شعر او راه یافته و زمینۀ خلق مفاهیم ،مضامین ،معانی و تصاویری دردمندانه و تأثیرگذار را
فراهم آورده است.
«حیدربابا» وطن شاعر و کوهی در جوار خشگناب از قریههای قراچمن ،سرود درد ،حدیث
عشق و قصه ّ
غصه ای است که مادری سرفراز در آن ،با فرزند خود ،شهریار ملک سخن ،سخن
می َ
راند« .حیدربابا سرگذشت انسانهای آزاده و دربند است که به گناهی ناکرده ،از بهشت آرزو و
آزادی رانده شدهاند و هوای عشق وطن و محبت و آزادی در سر دارند»(غفوری.)125:1389 ،
«حیدربابا ،فریاد در گلو شکستۀ انسانهای رنجدیده و بالکشیدهای است که از دل تاریخ برخاسته
است .حیدربابا ،راز دل خونین ستمدیدگان است که از جان جهان سربرکشیده است! و از این روست
که مانند سرود آسمانی در دلها مینشیند و در خاطرها و خاطرهها جای می گیرد»(احمدی گیوی،
ّ
 .)14:1370حیدربابا یک اثر نوستالژیک است و در آن ،هر چه به گذشته تعلق دارد ،زیبا و سرشار از
صمیمیت و صفا ،سبکبالی و آرامش است.
شهریار را باید شاعر «حیدربابا» نامید .خواننده ،هر بار که حیدربابا را مـیخوانـد ،لـذت تـازهای
میبرد و دیده و دلش روشنتر شده ،پا بـه پـای قهرمانـان آن حرکـت مـیکنـد .بـا چشمانشـان اشـک
میریزد ،با لبهایشان میخندد و با دلهایشان شاد و غمگین میشود؛ در همه جا با قهرمانان ،همدل
و همداستان میشود ،زیرا بسیاری از رازها و دردهای نهفته و نگفتۀ خود را که از دیرباز قادر بـه دیـد و
درک و تشخیص و بیان آنها نبوده ،در این گنجینه به زبانی کـه مـادرش بـرایش الالیـی گفتـه بـود ،بـه
روشنی میخواند و به راحتی میفهمد .شهریار ،دورافتادگی از یار و دیار خود و غم غربتش را بـا زبـان
شکوه از دست زمانه ،که طعم تلخ غربت را به کامش چشاند ،در این منظومه بیان میکند.
حیدربابا  ،حکایت اندوه تلخ انسـان اسـت؛ انسـانی کـه بـه جـاودانگی مـیاندیشـد .شـهریار در
حیدربابا ،اندوه تلخ برخاسته از گذر شتابناک عمر را با حالوت خاطرات کودکی چنـان هنرمندانـه در
میآمیزد که در عمیقترین الیههای احساس آدمی تأثیر سحرآمیزی میگذارد .او با بهرهگیری مقتدرانـه
از عناصر طبیعت و ارائۀ تصاویر زیبا از آداب و رسوم روسـتا و نقـل خـاطرات کـودکی ،خواننـده را بـه
گذشتههای دور زندگی بر مـیگردانـد .آنگـاه بـا اسـتفاده از ظریـفتـرین تعـابیر و اصـطالحات زبـان
ً
آذربایجانی ،گذر عمر را چنان به تصویر میکشد که هر انسانی را عمیقا تحت تأثیر قرار میدهد.
در سرتاسر حیدربابا ،غم و شادی ،گریه و خنده با هم است .وی در حالی که اندوه را با امید
میآمیزد و میان گریه میخندد ،با نوایی جانسوز از بیاعتباری حیات بشر مینالد و به خواننده و
شنونده متذکر میشود که جهان افسانهای بیش نیست:
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نخستین قطعۀ حیدربابا ،سالم و پیامی از دور و خاطراتی آمیخته با حکایت شب هجران است؛ ولی
قطعۀ دوم گالیه و درد دل و گفتگو و پرس و جویی است که در میان حیدربابا و فرزند شاعرش صورت
میگیرد.
حیدربابا ،غمنامۀ دورماندگی ،غمنامۀ از دسترفتگیها و از دسترفتهها ،غمنامۀ دلبستگیها و
دلشکستگیهاست.
ّ
روح لطیف و احساس ظریف او در تصویر زیباییهایی که در وجود این کوه پرخیر و برکت متجلی
است ،از مجموعۀ «حیدربابایه سالم» شاهکاری جاویدان ساخته است .
شاعر در پایان نخستین قطعۀ حیدربابا ،رهاشدن از غم و پیوسته شاد بودن را برای حیدربابا آرزو
میکند.
.2-1دلتنگی برای گذشته
نوستالژی احساسی طبیعی و عمومیّ ،
حتی میتواند احساسی غریزی در میان نژادها و به طور کلی
تمامی انسانها باشد .شاملو نوستالژی را رؤ یایی تلقی میکند که دیگر وجود ندارد و بازسازی آن
ممکن نیست (نک :شاملو .)11:1375 ،نمود این نظر را در شعر شهریار نیز میتوان دید .او از برخی وقایع و
اشخاص چنان سخن میگوید که گویی رؤ یایی را به خاطر میآورد؛ رؤ یایی که هرگز قابل تکرار
نیست .حیدر بابا ،فوت ایام از دست رفته و آرزوهای فروخوردهای است که بر پردۀ سینمای ذهنش
تداعی میشود و قرار از کف او میرباید اما جز اندوه و آه تلخ ،چیزی نصیبش نمیشود .با وجود اینکه
شهریار خطابش به کوهی به نام «حیدر بابا» است ،ولی درود و سالمش ّ
ّ
انسانیت
متوجه انسان و
است که در دامن خاطرات َترکخوردهاش مدفون شده است.
.2-1-1یادکرد افراد و شخصیتهای گذشته
شهریار از حضور در کنار دوستان خویش و کسانی که به نحوی با آنها مراوده یا خویشاوندی داشته
است ،گاهی با بیانی حسرتبار سخن گفته است .این افراد به هر دلیلی شهریار را ترک گفتهاند و دیدار
دوباره با آنها ّ
میسر نیست .میتوان این گونه رو یکرد شهر یار به اشخاص را ،نوعی نوستالژی نسبت به
آنها یا «نوستالژی اشخاص» تعبیر نمود؛ چراکه آنها در گذشتۀ شهریار ،جایی از خاطرات و احوال
خوش او را پر کرده و به گونهای در تحقق آرزوهای وی ،نقش ایفا نمودهاند و فقدانشان توانسته روح
شاعر را با حسرت و دردمندی قرین سازد و او را آرزومند آنان گرداند .مضمون اغلب بندهای شعر وی
ّ
انسانیت و انسانبودن هستند .شهریار برای گریز از رنگ و
یادآور شخصیتهایی است که سمبول
ریاهایی که او را دلآزرده کردهاند ،با آنها همکالم میشود .صالبت طنین اذان «میر اژدر» و صدای
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ساز «عاشیق رستم» هر دو به یک نوا ،دل غمدیده شهریار را بر اوج خاطراتش به پرواز در میآورد و
میگوید :
حیدر بابا ،وقتی میر اژدر آواز سر میداد و صدای آواز او روستا را فرا میگرفت و عاشیق رستم ،ساز
خود را به صدا در میآورد،به یاد داری که چه شتابان میدویدیم و مثل پرندگان پر میکشیدیم؟
کنـــد ایچینـــه سســـدن -کویـــدن دوشـــنده
« حیـــــدر بابـــــا ،میـــــر اژدر سســـــلننده
عاشــــیق رســــتم ،ســــازین دیللندیرنـــــده

یادونــــدادی نــــه هولســــک قاچــــاردیم؟

قوشالر تکین قاناد چالیب اوچاردیم ؟ »
kand ičina sasdan– köidan düšanda

(شهریار)32 :1382،
heidar bâbâ, mir ajdar saslananda

yâdundâdi

âšiq

?qâıčârdim

holasak

na

dillandiranda

sâzin

rustam

?qušlâr takin qânâd čâlib učârdim

مسیر زندگی شهریار ،در پیچ و خم زندگی غبارآلودش گم شده است؛ به دنبال مسیر گمشدهاش
میگردد که تقدیر ،مسیر حیدر بابا را به او نشان میدهد اما با این وصف که دیگر خبری از آن یاران
دیرین نیست:
ممــــد صــــادق دامالرینــــی ســــوواردی،
« هجـــی خـــاال چایـــدا پالتـــار یـــوواردی،
هــچ بیلمزدیــک داغــدی ،داشــدی ،دوواردی،

هریـــان گلـــدی شـــیلالغ آتـــوپ آشـــاردیق

آلاله نه خوش ،غمسیز -غمسیز یاشاردیق!»
süvӑrdi
ӑšӑrdiq

dӑmlӑrini
ӑtüp

šillӑγ

sӑdeq
galdi

pӑltӑr

(شهریار)36 :1382،
haji xӑlӑ čӑydӑ

mamad

yüvӑrdi

haryӑn

heč bilmazdik dӑγdi dӑšdi dŏvӑrdi

ӑllӑh na xoš γamsiz - γamsiz yӑšӑrdiq

در ابیات باال« ،هجی» ّ
مخفف «هاجر» است( شهریار ،)264:1382 ،و شهریار در این ابیات میگوید:
خالههاجر لباسهایش را در جوی میشست ،ممد صادق خانهاش را کاهگل میکرد ،آن زمان(زمان
کودکی) به هر جا که میرسیدیم ،بیآنکه توجه کنیم که کوه است ،سنگ است یا دیوار است ،جست و
خیز میکردیم .خدایا چه خوب و زیبا ،بیغم زندگی میکردیم.
مشــــد رحــــیم لبــــادهنــــی گییــــهردی،
« شــــیخاالســــالم ،مناجــــاتی دییــــهردی
مشــــد آجلــــی بــــوز باشــــالری ییــــهردی،

بیز خوشودوق ،خیرات اولسون ،توی اولسون

فرق ایلهمز ،هر نوالجاق ،قوی اولسون »
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giyardi

Rahim

labbâdani

maşd

diyardi

biz xoşuduq , xeirât olsun , toy olsun

yiyardi

münâjâti
bâşlâri

boz

(شهریار)36 :1382،
şeixolislâm
âjali

maşd

Farq eilamaz har na olâjâq , qoy olsun

«شیخاالسالم واعظ روحانی روشنفکر و آبرومند محل بود که در جوانی صدای خوبی داشت و
مناجات ایشان در مواقع لزوم در حکم اعالم خبر بود»(شهریار .)263:1382،گویا «مرحوم مشهدی رحیم
و مشهدی حاج علی ،از ریشسفیدان باشخصیت ده بودند .لباده پوشیدن مشهدی رحیم خود دلیل بود
که خبری هست .مشهدی حاجعلی هم مرد قوی و بخوری بود ولی به درد مردم هم
میخورد»(شهریار .)264:1382،شهریار با یادکرد این شخصیتها میگوید:
شیخاالسالم مناجات میگفت ،مشهدی رحیم باالپوش خود را میپوشید و مشهدی حاجعلی آبگوشت
ُبز باش(آبگوشت با گوشت بز و سبزی و حبوبات و  )...را میخورد ،ما خوش و ّ
خرم بودیم ،از این
جهت فرقی نمیکند؛ هر اتفاقی بیفتد ،مهم نیست.
شهریار از همۀ رفتگان یاد میکند و میگوید:
جای همۀ رفتگان اینجا سبز است و علیالخصوص مادر بزرگم با کفنی که به دورش پیچیده ،انگار
ّ
ً
دائما همه جا به دنبالم است و میگوید :پسرم آمدی؟ چرا دیر آمدی؟ صبر و تحملم با تو کشتی گرفت و
در این جدال ،تو صبر و تحملم را به زمین زدی و من صبر و تحملم را از دست دادم.
خـــــانم ننـــــهم آغ کفنـــــین بورونـــــور،
« گئـــــدنلرون یـــــری بـــــوردا گورونـــــور
دالیمجـــــادور ،هـــــارا گئـــــدم ســـــورونور،

بـــاال گلـــدون ،نیـــه بیلـــه گـــژ گلـــدون

صبر یم سننن گولشدی ،سن گوژ گلدون »
xânim

gurünür

bürdâ

(شهریار)50:1382،
gedanlarun yeri

bâlâ galdün , niya beila geç galdün

sürünür

gedam

dâlimjâdur,

bürünür

kafanin

âγ

nana

hârâ

sabrim sannan gülaşdi, san geç galdün

دید رمانتیکی وی در توصیف شخصیتها نیز قابل توجه است .شخصیتهایی که در ضمیر وی نقش
بسته ،اشخاص اشرافی نیستند بلکه ،اشخاص معمولی هستند که در زندگی روستایی و در اطراف او
زندگی میکردند.
وی حتی از همبازیهای دوران کودکیاش(ننهقیز و رخشنده) نیز یاد میکند و قیافهها و شیرین-
زبانیهای آنها را به یاد دارد و میگوید:
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حیدربابا ،هنوز چشمان ننهقیز و حرفهای شیرین رخشنده را به یاد دارم .ترکی گفتم تا خودشان
بخوانند و بدانند که انسان ،فانی است و فقط اسمی از او به جا میماند .همانطور که از خوب و بد،
فقط مزهای به جا میماند.
رخشــندهنــین شــیرین شــیرین ســوزلری،
« حیـــــدربابا ،ننـــــهقیـــــزین گـــــوزلری،
ترکــــی دئــــدیم ،اوخوســــونالر ئــــوزلری،

بیلســـــینلر کـــــه ،آدام گئـــــدر آد قـــــاالر

یاخشی -پیسدن ،آغیزدا بیر داد قاالر »
raxşandanin

(شهریار)39:1382،
heydar bâbâ nana gizin gözlari

bilsinlar ki , âdâm gedar âd gâlâr

turki

sözlari

şirin

şirin

uzlari

oxusunlâr

,

dedim

yâxşi – pisdan , âγizdâ bir dâd gâlâr

 .2-1-2بیان خاطرات گذشته
خاطرات دوران گذشته و افرادی که برای وی خاطرهساز شدند ،شهریار را هم سرمست میکند و هم
میآزارد .خودش در مورد این خاطرات میگوید:
اینجا خاطرات شیرینی خوابیدهاند و با سنگها همسر شدهاند و آشنایی را فراموش کردهاند تا جایی
که هر وقت من نگاهشان میکنم ،بلند میشوند و نگاهم میکنند و دوباره میخوابند و مرا به شدت
میآزارند.
داشــــالریالن باشــــی -باشــــا چــــاتوبالر
« بـــوردا شـــیرین خـــاطرهلـــر یـــاتوبالر ،
آشـــــنالیغین داشـــــین بیـــــردن آتـــــوبالر ،

مــــن باخانــــدا ،قــــاوزانیلالر بــــاخیلالر

بیرده یاتوب ،یاندیریلالر ،یاخیلالر »
dâşlârinân

(شهریار)50 :1382،
heydar bâbâ nana gizin gözlari

man bâxândâ , qâzânillâr bâxillâr

âşnâliγin

bâşi – bâşâ çâtublâr

âtublâr

birdan

dâşin

birda yâtüb , yândirillâr, yâxillâr

در قدیم در خانههای روستایی روزنهای کار میگذاشتند که آن روزن جهت تهویه و شالاندازی در
چهارشنبهسوری ،کارایی داشت(نک :شهریار .)265:1382،شب چهارشنبهسوری افراد به طور ناشناس به
پشتبام خانهها رفته و شالهای رنگین خود را آویزان میکردند و عیدی میخواستند«.صاحبخانه
باید نسبت به فراست حال خود ،حدس بزند که این ناشناس کیست و چیزی به فراخور حال خود و
متناسب با او به رسم عیدی به نوک شال او ببندد .عیدیهای آن وقت بیشتر جورابهای پشمی
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گلدار ،دستمالهای ابریشم ،ساز دهنی بچهها ،جوجهمرغهای زیبا ،تخممرغهای رنگی ،آجیل و
ً
شیرینی و  ...بود .این موضوع بیشتر برای تشویق بچهها مخصوصا دلنوازی کودکان فقیر و در عین
حال یکی از مراسم ّ
مفرح ایام عید بود»( شهریار .)265:1382،شهریار شب چهارشنبهسوری را چنین به
تصویر میکشد:
عید بود و مرغ شب آواز میخواند .دختر نامزد ،جوراب دامادش را میبافت ،هر کسی شالش را از
سوراخی رد میکرد .شالاندازی و بستن عیدی به نوک شال داماد ،عجب رسم قشنگی است.
« بـایـرامـیدی،گئجــــه قوشـــی اوخـــوردی،

آداخلـــی قیــز بیــک جــورابین توخــوردی،

هــر کــس شــالین بیــر باجــادان ســوخوردی،

آی نـــه گـــوزل قایــدادی شــال ســاالماق !

بیـک شالینـا بـایـراملغین باغالماق !»
toxurdi

jorâbin

baik

qiz

âdâxli

ây na güzal qâydâdi şâl sâllâmâq

oxurdi

qüşi

(شهریار)37 :1382،
bâyrâmidi
geja

bar kas şâlin bir bâjâdân soxurdi

baik şâlinâ bâyrâmliqin bâγlâmâq

شهریار از آن سالی یاد میکند که مادر بزرگش فوت شده بود و خانوادهاشان به خاطر عزادار بـودن ،در
برگزاری مراسم عید شرکت نکردند ولی وی به خاطر بچگی ،برای شالاندازی سماجت نشان داده بود.
وی این خاطره را چنین بازگو میکند:
شال میخواستم و برای گرفتنش گریه میکردم .تا اینکه شالی گرفتم و زود بـه کمـرم بسـتم .بـه طـرف
خانه پسرخاله غ الم دویدم و شالم را انداختم .خاله فاطمه حدس زده بود که من باشم ،لذا جـورابی بـه
پر شالم بست و خانم ننهام (مادر بزرگم) را به یاد آورد و به خاطرش گریه کرد.
بیــر شــال آلیــب ،تئــز بئلیمــه بــاغالدیم،
« شــال ایســتهدیــم ،مــنده ائــوده آغالدیــم،
غـــالم گیلـــه قاشـــدیم ،شـــالی ســـالالدیم،

فاطمـــه خـــاال منـــه جـــوراب بـــاغالدی،

خان ننهمی یادا سالیب آغالدی »
bir şâl âlib tez belima bâγlâdim

(شهریار)37 :1382،
şâl istadim manda evda âγlâdim

fâtmâ xâlâ Mana

γulâm gila qâşdim şâli sâllâdim

jorâb bâγlâdi

xân nanami yâdâ sâlib âγlâdi

شهریار هنگامی که بر بال خیال ،به کودکی خویش ،سفر میکند ،آیینهای اجتماعی نظیر «سیب
انداختن زیر پای عروس»« ،مراسم شال انداختن»« ،وسمه گذاشتن»« ،مراسم چهارشنبه سوری»،
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«مراسم نوروز»« ،ترانههای عاشیقها» را به یاد میآورد و با صفا و صداقت مردمانش ،روح دردمندش
را آرام میکند.
از آداب و رسوم مراسم عروسی این بود که « یک دسته فتیله و یک کاسه حنا که عالمت روشنی و
سرور بودند ،در یک سینی گذاشته و با دست دخترها دوره میگرداندند .هر یک از مدعوین یک رشته
فتیله و مقداری از حنا برداشته و به جای آنها پولی به فراخور حال خود میگذاشتند و آن پولها به
عنوان مزد بزک عروس به ّ
مشاطه تقدیم میشد.
یکی دیگر از آداب و رسوم مراسم عروسی این بود که موقعی که عروس را سواره میآوردند ،داماد
ً
از پشت بام ،سیبی را که قبال هم از چند جا تیغش زدهاند ،با تمام توان ،به زیر پای عروس پرتاب
میکرد به طوری که زمین خورده و پخش شود .چون سیب عالمت سیری بود ،مفهوم این عمل این بود
که سیری را از میان برداشتیم و هرگز از یکدیگر سیر نخواهیم شد (نک :شهریار .)264:1382،شهریار
میگوید:
زمان عروسی در روستا که نوعروسان ،حنا و فتیله میفروشند و داماد ،از پشت بام سیب را زیر
پای عروس پرتاب میکند ،من هم در آن دخترانت چشم داشته و در البهالی سازهای نوازندگان و
خوانندگانت ،حرفهایی برای گفتن دارم.
قیــــز – گلینلــــر حنــــا ،پیلتــــه ســــاتاندا
«حیـــدر بـــا بـــا ،کنـــدین تویـــون توتانـــدا
بـــــی  ،گلینـــــه دامنـــــان ،آلمـــــا آتانـــــدا

منــــیم ده او قیــــز الرونــــدا گــــوزوم وار

عاشیقالرین سازالریندا سوزوم وار»
qiz

(شهریار)36 :1382،
heidar bâbâ kandin toyun tütândâ

manimda o qizlârundâ güzum vâr

baik galina dâmnân âlmâ âtândâ

sâtândâ

pilta

hanâ

galinlar

âşiqlârin sâzlarindâ sözum vâr

همۀ این مباحث چیزی نیست جز برجسته بودن احساس و گرایش به سوی خیـال و رؤ یـا و سـیر بـه
گذشتۀ تاریخی که از اندیشۀ نوستالژیک و تفکر رمانیستی سرچشمه میگیرد.
.2-2روستاستایی و تمدنگریزی
زندگی در حصار شهر بـرای شـهریار کـه دوران کـودکیاش را در محـیط باصـفای روسـتا ،در آغـوش
طبیعت گذرانده بود ،رنجی دلگزا به شمار میآمد .در این میان ،آنچه زندگی در زیر آوار غم غربت را تا
حدودی برای او قابل تحمل میساخته ،یادکرد وی از خاطرات خوش زندگی در میان مردمان با صفای
روستاست که همواره در مواجهه با نامالیمات روزگار ،برایش مأمنی محسوب میشد .مظـاهر طبیعـت
بکر روستایی ،چون چشمههای زالل و باغ و بوستان دلانگیز و صداقت و صمیمیت مردمان آن ،چنان
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در ژرفای دلش رسوخ کرده بود که حتی پس از گذشت روزگاران متمادی ،میتوانسـت طعـم خـوش آن
خاطرات را در پس حسرتهای فروخورده و گمشده باز یابد .لذا از آن طبیعت بکر یاد کرده و میگوید:
هنوز هم طعم پونههای روییده در کنار چشمهها و خیار و هندوانـۀ بسـتانهـا و نبـات سـفید و آدامـس
دورهگردها را حس میکنم و طعم آنها کامم را شیرین و روزهای گذشته را برایم تداعی می کند.
بوســــــتانالرین گلبســــــری ،قــــــارپیزی
«حیـــــدر بابـــــا ،بـــــوالخالرین یـــــارپیزی
اینـــــــدی ده وار ،داماغیمـــــــدا ،دادوره ر
چرچیلــــــرین آغ نبــــــاتی ،ســــــاققیزی
ایتگین گئدن گونلریمدن یادوره ر »
bostânlârin

yârpizi

qârpizi

gülbasari

indida vâr dâmâγimdâ dâd verar

sâqqizi

(شهریار)37 :1382،
heidar bâbâ

bülâxlârin
nâbâti

âg

çarçilarin

itgin gedan günlarimdan yâd verar

شهریار ،نخستین سالهای عمرش را در دامن کوه حیدربابا گذرانده است .اکنون برف پیری بر
سرش باریده و او با حسرت و از پشت عینک کودکی ،به سالهای طی شده مینگرد و سوار بر اسب
چوبیاش به سوی خاطرات دوران کودکی ،میتازد و به تماشای بدیعترین لحظه ها و مناظر مینشیند.
غازها را در برکۀ « قوری گول» و کوالک تند گردنه و سوزش سرما را طوری مجسم میکند که مانند
پردۀ سینما در جلوی چشمانش به نمایش درمیآیند (شهریار .)263:1382،شهریار برای تجسم منظرۀ
زیبای آن میگوید:
قازهای قوری گول و سرمای سوزناک گردنهها و پاییز و بهار روستا مثل پردۀ سینما در مقابل چشمانم
متجلی ا ست و به یاد آن خاطرات و تماشای آن زیباییها تنها نشسته و در خویشتن خود به تنهایی سیر
میکنم.
« حیدربـابــــا ،قـــوری گولـــون قـــازالری،

گـــدیکلرون ســـازاخ چـــاالن ســـازالری،

کــــت -کوشــــین پــــاییزالری ،یــــازالری،

بیــــر ســـینما پـــرده ســـی در گوزومـــده،

تک اوتوروب ،سیر ائدیرم اوزومده»
gadiklarun sâzâx çâlân sâzlâri
gözumda

pardasidir

sinemâ

qâzlâri
bir

gölun

yâzlâri

(شهریار)33 :1382،
heidar bâbâ quri

pâyizlâri

kat-küşin

tak oturub seir ediram özümda r

لحظههاي زندگی روستایی در ذهن شهریار ،خاطرات دوری هستند که با گذشت سالها ،هنوز
شادابی و طراوت آن در سن پیری نیز قابل تجسم است ،چنان آن لحظههای خوش را به تصویر
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میکشد که گویی خواننده ،خود در روستای «شنگل آوا» قدم میزند .شهریار عمری به دور از موطن
خویش ،در غربت و زیر سایههای خاطرات خوش کودکی زندگی را باحسرت سپری میکند و
دورنمایی از وطن خویش را در ذهن تداعی میکند که مانند خواب شیرینی در ذهن و روح خستهاش
نقش میبندد:
گـــاه دا گئـــدوب اوردا قونـــاق قالماســـی
شــــنگیل آوا یــــوردی عاشــــیق آلماســــی
داش آتماســــی ،آلمــــا ،هیــــوا سالماســــی

قالیـــب شـــیرین یـــوخی کیمـــی یادیمـــدا

اثر قویوب روحومدا ،هر زادیمدا »
(شهریار)33 :1382،
gӑh dӑ gedub ŏrdӑ qŏnӑq qӑlmӑsi
yӑdimdӑ

kimi

yŏxi

širin

qӑlib

ӑlmӑsi

ašiq

yürdi

ӑvӑ

šangil

dӑš ӑtmӑsi ӑlmӑ heivӑ sӑlmӑsi

asar qoyüb rohomdӑ har zӑdimdӑ

در ابیات باال ،شهریار از روستای شنگیل آوا (شنگلآباد) و سیب عاشق(سیب آبداری است کـه نیمـی
سرخ و نیمی زرد است)(شـهریار )262:1382،و مهمان شدن در آنجا یاد میکند و اینکه چگونه به درختان
سنگ میانداخت و سیب و ِبه از آنها به زمین میافتاد .وی در ادامه میگو ید :خاطرات آن روزها مثـل
خوابی شیرین در ذهنم نقش بسته و در روح و تمام وجودم تأثیر گذاشته است.
روستا در نظر رمانتیکها یک نوع ارتجاع و «عودت بشر به اصل و طبیعت واقعی»(ثروت)80:1390،
ّ
اوست ،بدون تکلف و زرق و برقی که سراسر زندگی شهری را در خود فرو برده است .چون «جوهر
انقالب رمانتیک ،تأ کید بر پیوندهای ملموس و عینی بین انسان و جهان طبیعت بود»(هاوکس.)86:1380،
شهریار عالوه بر اینکه در جای جای آثار خویش از چنین منظری به توصیف و ستایش روستا پرداخته،
پرآوازهترین اثر خویش – منظومۀ حیدربابا – را یکسره به توصیف و تصویر روستا و زندگی روستایی
اختصاص داده است و در خالل آن ،تصاویر بدیعی از طبیعت و زندگی سرشار از صفا و صمیمیت
روستایی عرضه داشته است.
برای شهریار همه چیز روستا زیبا و دلکش است و او را به یاد خاطرات خوش کودکی و عوالم
پاک و صمیمی روستا میبرد .نه فقط آداب و رسوم صمیمی آن دلرباست ،بلکه طبیعت و کوه و دشت
ّ
و سیل و باران آن هم جذاب است .آسمان روستا هم به اندازۀ زمین آن زیباست و شبهایش چه بسا
بیش از روزهایش جلوهگری میکند .وقتی شهریار از ورای سالها زندگی شهری دلزده میشود ،به
یاد آن روزگاران خوش کودکی میافتد و با حسرت میگوید« :شهریار تا ده سالگی در ده خشگناب
مانده و در گردشهای کودکانه در عالم خواب و بیداری همراه ایل ،کوهستانها را زیر پا
میگذاشت»(مشرف )234:1389 ،به یاد لحظات خوشی که در آن گردشهای کودکانه فارغ از هر قید و
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بندی ،بدون هیچ غم و غصهای ،کوههای بلند روستا را زیر پایش تسخیر میکرد .شاعر به یاد
روزگاران خوش کودکی میافتد ،این که در آن وقت هیچ غم و غصهای نداشته و با کودکان دیگر شاد و
خوشحال« ،روزها به سرسرهبازی روی برف میپرداخت به طرزی که خود آن را «اسکی روستایی»
مینامید»(مشرف .)235:1389 ،اکنون آن ّای ام سپری شده و حسرت آن روزگاران در ذهن او باقی مانده
است.
ّ
کنــد اوشــاقی قــار گولــه ســین ســئونده،
« یــــاز قابــــاغی گــــون گــــونئی دوینــــده،
کـــــورگچیلر داغـــــدا کـــــورک زوینـــــده،

منــــیم روحــــوم ایلــــه بیلــــون اوردادور،

کهلیک کیمین باتیب ،قالیب قاردادور »
(شهریار)39 :1382،
kand

yāz qābāγi gün güneyi döyanda

soyanda

güllasin

qār

ušāqi

manim ruhum eyla bilin ordādur

kurākčilar

zuyanda

kürak

dāγdā

kahlik kimi bātib qālib qārdādur

خود شهر یار در توضیح این بند مینویسد«:در ایام عید که صولت سرما شکسته و بچهها گلوله
برفی را دوست میدارند ،جوانها هم در سینۀ آفتابگیر کوه (سر خوردن با پارو) را شروع میکنند که
اسکیبازی روستایی است .مثل پرواز ،فوت و فن مخصوصی هم دارد .چون نشسته انجام میگیرد ،از
اسکیبازی فرنگی راحتتر و شیرینتر است»(شهریار.)267:1382،
شهریار در اشعار خود چنان تصویر دلنوازی از این گذشتههای متروک ترسیم میکند که گویی همه
چیز در آن زیبا و سرشار از صفا و صمیمیت بوده است .او در حیدربابا و بسیاری دیگر از سرودههای
خود ،مرثیهخوان فضیلتهای فراموششده است؛ فضیلتهایی که به گمان او با هجوم مظاهر تمدن
جدید از شهرها رخت بر بسته و تنها در روستاها نشان آن را میتوان جست .تصاویرزندگی روستایی در
ذهن شهریار اثر عمیقی به جا گذاشت .او گردشهای کودکانه خود را به همراه کوچ ایل ،به یاد میآورد
و به یاد روزهای اولیه زندگی خود که در دامن طبیعت روستا بزرگ شده ،میافتد .
« حیــــدربابا ،قــــره چمــــن جاداســـــی،

َ
چـووشالرین گه ر سسی – صداسی »
(شهریار)33:1382،

sadâsi

sasi

galar

Çovüşlârin

heidar bâbâ qara çaman jâddâsi

در حیدربابا« ،تمدن و شهرنشینی ،چهرۀ زندگی را آلوده ساخته است .صفا و صمیمیت را از دلها
زدوده است ،تمدن به فاصلهها وسعت داده است و فاصلهها ،دلها را از هم بیگانه کرده است .افقهای
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آینده نیز مهآلود و مبهم است و شاعر آرزو میکند ای کاش میتوانست دوباره به دوران کودکی باز گردد
و همه چیز را در آن همانند گذشته ببیند» (صدری نیا.)14:1371 ،
ّ
ّ
شهریار برای ابراز تنفر از تمدن میگوید :درد و بالی زوار کربال ،به چشم این گمراهان باد .وای
بر ما که فریب حرفهای دروغین تمدن را خوردیم.
دوشســـون بـــو آج یولســـوزالرین گوزونـــه،
کـربلیــــــا گئـدنلـریـــــــن قــاداســــــی،
تمـدونـون اویـدوخ یـاالن سـوزونه! »
(شهریار)52 :1382،
gözüna

yolsuzlârin

âj

bu

düşsun

qâdâsi

gedanlarin

karbaliâ

tamaddünün üydux yâlân sozüna

.2-3پناه بردن به دوران کودکی
به قول شهریار«شعرایی که در کودکی با کوه و جنگل و دریا سر و کار داشتهاند و در آغوش طبیعت
ناب پرورش یافتهاند ،میدانند که رؤ یاهای شیرین آن ایام ،بعدها گنجی را تشکیل میدهند که در
دوران نویسندگی ،همیشه در آستین و در دسترس استفاده است»(شهریار .)64:1375 ،از همین روست که
شاهکار شهریار؛ یعنی «حیدربابایه سالم» از این دست اشعار به حساب میآید .خاطرات کودکی
هرچند کوتاهمدت بود ولی شاعر دلآزرده با تمام حسرت ،شبهای تاریک خشگناب ،شبگردیهای
کودکانه ،رود و انعکاس مهتاب در امواج نقرهگون آن و نیز درخشش چشمان گرگی گرسنه را آرزو
میکند.
شهریار در بازدید از زادگاه و محل زندگی دوران کودکیاش ،به هر کجا که گام مینهد ،خاطرات
ویژۀ آن مکان را به یاد میآورد و توصیف میکند .تمام روستا برای او به مثابۀ خانۀ پدری است و عموم
ساکنان آن مانند اعضای خانواده او هستند.
گویی آن زمان میوههای ورزغان به دلیل فراوانی «به دهات دیگر برای فروش حمل میشد .صدای
گالبیفروش که از ورزغان میآمد ،از نواهای شادیبخش بچهها بود .خاصه که معامالت هم موضوع
مبادله بود و پول نقد الزم نداشت و هرکس میتوانست با دادن یک مشت گندم یا جو ،مقداری گالبی
بخرد»(شهریار .)268:1382،شهریار از این اوضاع چنین یاد میکند:
یادش به خیر آن زمان که گالبیفروش ورزغانی میآمد و صدای غلغلۀ بچهها در روستا میپیچید ،ما
هم از این سو خبردار میشدیم ،شادی میکردیم و سر و صدا راه میانداختیم و در نهایت در قبال دادن
گندم ،گالبی میخریدیم.
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«ورزغـاننــــان آرمــــوت سـاتـــــان گلنـــده،

اوشاقـالریــــن سســـی دوشـــردی کنـــده،

بیــــــزده بـویاننـــــان اشیـــــدیب بیلنـــــده،

شــیالق آتیــب ،بیــر قیشــقریق ســاالردیق

بـوغـدا وئریب ،آرموتالردان آالردیق».
(شهریار)40 :1382،

kanda

duşardi

sasi

sâlârdiq

qişqiriq

bir

uşâqlârin
âtib

şillâq

varzagânnân ârmüt sâtân galanda
bilanda

eşidib

buyânnân

bizda

buγdâ verib ârmutlârdân âlârdiq

در ادبیات رمانتیسم ،از یک سو کودک و پاکیهای او قابل ارزش است و از سوی دیگر خاطرات
ً
و یادهای دوران کودکی دائما برای شاعر و نویسندگان تداعی میشود .این یادمانهای کودکی از یک
سو یادآور پاکی و صفا و صمیمیت است و از سوی دیگر ،چون بیانگر معصومیتی زوال یافته و بهشتی
گمشده است ،موجب اندوه میشود .از همین روست که ژان پل میگوید« :رؤ یاها ما را به دورۀ
کودکیمان میبرد»(جعفری« .)91:1375 ،شهریار به زمانی باز میگردد که امور دنیوی هنوز لطافت
بهشتی جان را در سایه نپوشانده .توجه به خاطرات دور دوران کودکی ،میل بازگشت به حالت طبیعی
روح را نشان میدهد»(مشرف.)98:1389 ،
او در این منظومۀ بیهمتا ،در خصـوص دوران شـیرین کـودکی و بازیگوشـی خـود در روسـتای
خشگناب سروده است:
«قـــاری ننـــه گئجـــه ناغیـــل دییـــه نـــده

کولــک قالخیــب قــاپ باجــانی دویــه نــده
مـــن قاییـــدیب بیـــر ده اوشـــاق اوالیـــدیم!

قـــورد کئچـــی نـــین شنگولوســـین ییـــه نـــده
ُ
بیر گول آچیب اندان سورا سوالیدیم»

nâĝil

(شهریار)35 :1382،
qâri nana geja

külak qâlxib qâb bâjâni döyanda

diyanda

man qâyidib birda ušâq olâydim

qurd gečinin šangülusun yiyanda

bir gül âčib ondân sorâ solâydim

شهریار از مادر بزرگ یا زن پیر بـا عنـوان «قـاری ننـه» یـا «خـان ننـه» یـاد مـیکنـد .وی بـا حـس
نوستالوژیک میگوید:
«شبهای زمستان که باد و بوران رجزخوان ،در و پیکرها را به هم میکوبید ،پیرزنهـای دهـاتی بـرای
بچهها قصۀ گرگ و بز را میگویند و بچهها مسحور ،گوش فـرا مـیدهنـد کـه چگونـه گـرگ مـیآیـد و
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شنگول و منگول و بزه را میبرد»(شهریار ،)263:1382،کاش من به همان دوران کودکی برمیگشتم ،ماننـد
گلی شکوفا میشدم و سپس پژمرده میگشتم.
شهریار در بسیاری از سرودههای خویش با گونهای تلقی رمانتیک به دوران کودکی نگریسته و از
گنجینۀ خاطرات کودکی برای خلق مضامین و تصاویر شعر خود بهره برده است .او ضمن بیان
خاطرات دوران کودکی با حسرت از آن روزهای سپری شده ،یاد کرده است .وی با دلی پر از غم و
روحی افسرده به سوی خانۀ خاطرات کودکیاش روی میآورد تا با دیدار ّ
مجدد آن ،خویشتن را اندکی
ّ
تسلی دهد؛ اما در آنجا جز اندوه چیز دیگری نمییابد .شهریار دلزده از این تمدن و عصر رنگ و ریا،
خواهان مأمن و پناهگاهی است .عوالم کودکی و رؤ یاهای شیرین آن که از هر رنگی به دور هستند،
بهترین مأمنی هست که شاعر آن را آرزو میکند.
لقمههای شیرین عمهجان را گاز میزدم و میخوردم ،بعد روپـوش خـود را مـیپوشـیدم ،در باغچـههـا
بشکن زده و ترانه میخواندم .آن روزهایی که بازی چوبسواری میکردم و سوار اسب میشـدم ،خـودم
را زیادی تحویل گرفته و ناز میکردم ،یادش به خیر.
ســوندان دوروب ،اوس دونــومی گییــه ردیــم
« عمــه جــانین بــال بللــه ســین ییــه ردیــم،
باخچـــــاالردا تیرینگنـــــی دییـــــه ردیـــــم،

آی ئــــــوزومی او ازدیــــــرن گــــــونلریم!

آغاج مینوب ،آت گزدیرن گونلریم! »
(شهریار)35 :1382،
sondān durub us donumi giyardim

amma-jānin bāl ballasin yiyardim

āy

bāxčālārdā

gunlarim

āzdiran

o

ozumi

diyardim

tiringani

āγāj minib āt gazdiran günlarim

الزم به ذکر است که در ابیات باال ،واژه تیرینگه (تیرینگا) بـه معنـی بشـکن زدن(بهـزادی )1369،اسـت و
«تصنیف و آهنگهای ضربی را گویند»(شـهریار .)264:1382،کاربرد این واژه در البالی بازیهای کودکانه
شهریار ،نشانگر اوج سرمستی و شادابی است که از پیامدهای بازیهای محلی محسوب میشود.
«پرداختن به بازآفرینی خاطرات کودکی و غرقشدن در حالوت حزنآمیز آن ،در شعر او نیز همانند
برخی دیگر از پیشروان و پیروان رمانتیسم اروپا ،به منزلۀ گریز از زندگی تمدنزده شهری و نامالیمات و
دلهرههای آن و پناه بردن به مأمن ّ
سنت و سادگی است»(صدری نیا .)148:1382 ،در نظر شهریار ،محیط
روستا به مثابۀ خانه پدری است .شهریار در پی آرزوها و عشقهای گمگشته است ،به خاطر همین به
دنبال این آرزوها در کوچههای پاک و بیآالیش مألوف دوران کودکیاش به جستجو میپردازد.
« حیـــــدربابا گلـــــدیم ســـــنی یـــــوخلیم،

بیــــرده یاتــــام ،قوجاغونــــدا یوخلیــــام،

عمـــری قـــووام ،بلکـــه بـــوردا حـــاخلیم،

اوشـــاقلیغا دییـــهم ،بیـــزه گلســـن بیـــر!
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آیدین گونلر ،آغالر یوزه گولسن بیر »
yüxliyӑm
bir

galsan

qŏjӑγŏndӑ
biza

birda

(شهریار)49 :1382،
heydar bӑbӑ galdim sani yoxleyim

ŏšӑqliγӑ

ŏmri qŏvӑm balka bŏrdӑ hӑxleyim

yӑtӑm

diyam

ӑydin günlar ӑγlӑr yüza gülsan bir

در ابیات باال ،شاعر خطاب به کوه حیدر بابا میگوید :آمدهام تـا از حالـت جویـا شـوم و بـار دیگـر در
بغلت آرام گیرم و بخوابم ،عمر را دنبال کنم ،بلکه همینجا گیرش بیاورم .به دوران کودکیام بگـویم اگـر
ممکن باشد بار دیگر به خانۀ ما بیاید و در روزی خوش و روشن ،به چهرۀ گریانم بخندد.
.2-4گرایش مفرط به بازگشت به وطن و زادگاه
درونمایۀ اصلی نوستالژیک در حیدربابای شهریار ،دوری از وطن و ّایام خوش کودکی است که این
حسرت به خوشیها ،در مکانها و زمانهای متفاوت با رنگ و شکل و بویی خاص ظاهر میشود.
گاهی یادی از سیب «شنگل آوا» و رفتن به میهمانیها در آنجا؛ گاهی بدرقۀ زائرین کربال ،و گاهی به
یاد گالبیفروش «ورزغانی»که با سر و صدای کودکانه به استقبال آن میرفتند ،خود را نشان میدهد.
خاطرات کودکی شهریار با طبیعت و مناظر آن پیوند خورده است ،گاهی از بودن در آن فضای پاک
و صمیمی یاد میکند ،گاهی از شیطنتهای کودکی و گاهی از مراسم خاص روستا ،که نمیتوان هیچ
یک از آنها را در زندگی مدرن شهری دید و این فضا مخصوص محیطی آرام به نام روستاست.
شهریار ،سیمای روستا را به بدیعترین شکل ترسیم میکند .همه چیز در آن زنده است و شاعر با
حسرت و اندوه فراوان ،خاطرات کودکیاش را در دامن طبیعت روستا ،با مردمان بی آالیش آن به یاد
میآورد.
آنچه که در پیدایش احساس غربت در انسان نقش اساسی دارد ،همان جدایی از محیط خانه
(وطن) است« .نشستن در غربت ،دور از دوستان و همزبانان موجب میگردد که انسان هر روز به طور
متناوب به گذشته خود باز گردد تا شاید بتواند کمبودهای روحی و فکری خود را جبران نماید»(شریفیان،
.)42:1386
غم غربت و دلتنگی میهن در افرادی که از وطن خود به دور دست مهاجرت کردهاند ،بسیار شدید
است .شهریار شاعری وطنپرست است که به هیچ وجه راضی نیست که کوچکترین خدشهای به
استقالل ،اتحاد و ّ
تمامیت ارضی کشورش وارد آید .به همین دلیل در اشعار خود آشکارا به این
تبعیضها و ستمها اعتراض میکند .به همین علت او با نگاهی واقعبینانه به کشور خود مینگرد و
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ً
دیدن واقعیتهای تلخ که در کشور وجود دارد ،شدیدا او را آزار میدهد و با وجود افتخار به گذشتۀ
باشکوه آن ،به بدبختی امروزش افسوس میخورد.
وجود سراسر غم و حسرت در دل شهریار ،این احساسهای نوستالژیک را در ذهن و روحش قویتر
ساخته و هیچ چیز و هیچ کس به غیر از غم ،مداوای روح دردمند او نیست .غم غربت و فراق یار
بیوفا ،دل شکسته شاعر را ،سخت دلآزرده و بیقرار کرده است و ظلمت غروب شهر غریب ،دل
حساس او را غمبارتر کرده و آرزوی بازگشت به وطن دارد و میگوید:
حیدر بابا من تو را وطن خود در نظر گرفته بودم و با یاد تو و زمزمۀ تو ،دوباره به سوی تو آمده بودم و با
دیدن تو ،اشک چشمانم را پاک کرده بودم ،حال آنکه شدیدترین غم غربت ،زندان تاریک و شربت تلخ
در تو بود.
وطـن دییـب ،بــاش گــوتوروب گلمیشـدیم،
« حیـدربـابـــا ،سنـــی وطــــن بیلمیشدیـــم،
سنـــی گـــوروب گ ــوز یاشــیمی سیلمیشــدیم،

حال بو کی الپ غملی غربت سنده ایمـیش،

قارا زندان ،آجی شربت ،سنده ایمیش»
(شهریار)56 :1382،
vatan deyib bâş gutürüb galmişdim

heidar bâbâ sani vatan bilmişdim

hâl bü ki lâp γamli γorbat sandaimiş

sani görüb güz yâşimi silmişdim

qârâ zindân âji şarbat sandaimiş

«شهریار ،همۀ ایران را وطن خود میشمارد و از همۀ اطراف و اکناف و شهرهای ایران یاد مـیکنـد .او
آرزو داشت همۀ این پهناور ،آبادان و ارجمند گردد»(محمدی« .)98:1390 ،همه جـا بـرای او خانـۀ عشـق
است .تهران ،تبریز ،رشت ،همدان ،شیراز و  ...چنان در هم رفته و یکی شدهاند که گاه جدا کردنشان،
مشکل مینماید« .خاک مهربانان او» وسعتی به بزرگـی جهـان دارد»(منـزوی ،)65:1372 ،پـس همـه را
دعوت به محبت و اتحاد و همدلی میکند.
در میان مکاتب ادبی غرب ،بارزترین جلوۀ نوستالژی را در رمانتیسم میتوان دید« .بازگشت به
گذشته» ،یکی از مشخصههای مکتب رمانتیسم است .اگر بتوانیم شهریـار را شاعری رمانتیک قلمداد
کنیم کـه نشانههـای رمانتیسم در شعـر وی اندک نیست ،میتوان گفت شهریار نیز چون رمانتیکها
نگاهی به پشت سر و آرزوهایی در گذشته دارد .بازگشتهای شهر یار به پیش از زمان حال ،بیانی
نوستالژیک از اعتراض به شرایط موجود است .رمانتیکهای غربی پس از ظهور زندگی صنعتی،
آرامش روحی و سادگی زندگی روستایی را جستجو کردند(رک :نظری )4:1389 ،یا به دوران کودکی خود
رجوع نموده و سادگی و زیبایی و پاکی کودکی را به عنوان مطلوبهایی از دست رفته و آرزوشده ترسیم
کردند .مصداقهای این رویکردها را در شعر شهریار نیز بسیار میتوان دید .او هم شیفتۀ زندگی سادۀ
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روستایی و دارای روح تمدنستیز و شهرگریز است و هم تمایلی غریب نسبت به احوال و کردار و
خاطرات کودکی خویش دارد.
.2-5اسطورهپردازی ،آرکائیسم و آرمان شهر
ارتباط نوستالژی با سه مفهوم اسطوره ،آرکائیسم و آرمانشهر ،زمینۀ بحثهای تاریخی،
ً
جامعهشناختی و زبانشناسی را فراهم میآورد .اساسا خلق اسطورهها در زمان پیدایش خود که
ً
معموال مربوط به دوران اولیه حیات انسانی هستند ،خاستگاه نوستالژیک داشته و بر اساس آرزومندی
و آرمانخواهی انسانها در شرایطی ناسازگار به وجود آمدهاند .اسطورهها در حقیقت ،پاسخی به
احساسهای ناخوشایند انسانی و حضور در متن نومیدی و ناامنی بودهاند .لذا «یکی از نمودهای غم
غربت ،اسطورهپردازی است»(عالی عباس آباد )157:1387 ،و میتواند بخش عمدهای از احساس غربت
آدمی را در جهان خود یا جهان عین نشان دهد .الیاده ،اسطورهشناس معروف ،معتقد است« :اسطوره
بخشی از حیات دوران کودکی بشر ّیت است که بهسر آمده و به شکلی پوشیده حاوی آرزوهای دوران
کودکی نوع بشر است»(آبراهام« .)116:1377 ،او اسطورهها را مربوط به دوران سعادت و آزادی انسان
میداند»(الیاده )58:1374 ،و به نوعی ،بازتاب آرزوی بشر برای دستیابی به سعادتمندی و رهایی از
تنگناهای مختلف تعبیر میکند.
آرکائیسم یا باستانگرایی به عنوان اصطالح ادبی ،به کاربرد صورت قدیم زبان ،واژگان یا نحو آن
ً
اطالق میشود« .جی کادن» ،دربارۀ آن میگوید« :این اصطالح ،با کهنه و قدیم سر و کار دارد .غالبا
کهنگرایی و استفاده از واژههای قدیم ،یادآور گذشته است؛ بخصوص واژههایی که دوران شوالیهگری
و رومانسها را تداعی میکنند»(کادن .)39:1380 ،آرکائیسم ،زمانی از مصادیق غم غربت قلمداد میشود
که زبان و ابزارهای آن برای بازسازی و یا فضاسازی گذشته به کار رفته باشد .آسمان برای انسانهای
اسطورهای و کهن ،دستنیافتنی بود « .در باورشناسی باستانی ،کوه ،بلندترین و نزدیکترین جای به
آسمان ،ارزشی نمادین و آیینی داشته است .از آن است که هریک از پیامبران بزرگ با کوهی نامور در
پیوند است و بر آن کوه ،با خداوند راز گفته است»(اتونی .) 13:1389 ،شهریار نیز همراز با یار دیرینش پرده
از راز غریبی و غربت خود بر میدارد و به عنوان مخاطب و شاهد وقایع ،خطاب به کوه حیدربابا
میگوید:
شیطان ما را به بیراهه کشانده و محبت را از دلها کنده ،سرنوشت تیرهای را برای ما رقم زده و خلق را
به جان هم انداخته است.
محبتـــــــی اورکلـــــــردن قـــــــازدیرب
« حیـــدر بابـــا ،شـــیطان بیـــزی آزدیریـــب
قـــــره گونـــــون سرنوشـــــتین یازدریـــــب

ســـالیب خلقـــی بیـــر – بیرینـــون جانینـــا !
(شهریار)33:1382،
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qâzdirib
jâninâ

Üraklardan

mahabbati

heidar bâbâ ,şeytân bizi âzdirib

bir

sâlib

qara

birinin

xalgi

yâzdirib

sarneveştin

günün

اندیشۀ وجود آرمانشهر از اندیشههای دفاعی بشر در برابر سختیها و مشکالت روزگار بوده
است .وجود آرمانشهر یا مدینۀ فاضله ،پیشینهای به قدمت تمدن بشری دارد .در حقیقت« ،آرمانشهر
جایی است دستنیافتنی که ّ
تصور آن همواره در افق آرزوهای بشر ،نمونۀ خیر برین و زیبایی و
رستگاری بوده است و یکی از آرزوهای آدمی در درازنای تاریخ ،دستیابی به جامعهای بوده که در آن
رستگاری خویش را تحقق بخشد .هنگامی که بشر از بند اسطورهها رست و آرزوهای خود را در پرتو
دانش دستیافتنی دانست ،تصور شهر آرمانی را از دیار اسطورهها به قلمرو خرد آورد»(اصیل.)18:1381 ،
شهریار دنیایی را به تصویر میکشد که پر از امنیت و به دور از نیرنگ نامردان باشد و خطاب به
حیدربابا میگوید:
ّ
حیدربابا پسران مردی متولد کن و دمار از روزگار نامردان درآور تا ّبرهها به آسایش بچرند و گوسفندان
از شدت شادی برقصند و دم تکان دهند.
نــــــامردلر ین بــــــورونالرین اووگینــــــان
« حیــــدربابا مــــرد اوغــــولالر دوغگینــــان
قـــوی قـــوزوالر آیـــین -شـــایین اوتالســـین

قو یــــونالرون قــــو یروقالرین قاتالســــین

ovginân

boyonlârin

nâmardlarin

(شهریار)48:1382،
heydar bâbâ mard oγüllâr doγgunân

qâtlâsin

qüyrüglârin

qoyonlârin

qoy qüzü lâr âyin – şâyin otlâsin

.3نتیجهگیری
اصطالح نوستالژی که اشتیاق برای چیزهای از دست رفته را تداعی میکند ،به شکلهای گوناگون از
قبیل یادکرد دوران گذشته ،بخصوص دوران کودکی و بازگشت به زادگاه تجلی مییابد .بنابراین اشعار
شهریار ،با تأ کید بر تخیل و فرهنگهای بومی و ّ
هویت محلی ،جهتگیری نوستالژیک داشته و
فضایی سرشار از دلتنگی و حسرت را به تصویر میکشد .شهریار با بار سنگین اندوهی که بر سر و
دوشش حس می کند ،خاطرات تلخ و شیرین ایام گذشته را با نگاهی رمانتیک میسراید که در این
رهگذر ،تداعی دوران کودکی ،خاطرات دیگر گذشته را نیز به همراه میآورد و او را به سیر در
آرمانشهری که در گذشته از ساکنان سعادتمند آن بود ،وا میدارد.
اوضاع زندگی هر فردی در ایجاد حس نوستالژی مؤثر است و غم غربت و احساس غریبی و
دلتنگیهای حاصل از آن ،همراه با تصویرهای شعری گوناگون با تکتک بندهای حیدربابا عجین شده
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است .به نظر میرسد احساس تنهایی شهریار فقط به جهت دوری از خویشان و دوستان و حتی
دوری از زادگاهش نیست .شهریار به دلیل احساس غربت روحی و تنهایی درونی ،پیوسته از گذشته
یاد میکند و یادکرد خاطرات مبهم گذشته ،به وی آرامش میبخشد .عواطف و احساسات شخصی
باعث شده تا با گرایش به خاطرات گذشته ،سرودههای خود را نوستالژیک نماید .از این جهت
نوستالژی در شعر وی جایگاهی برجسته دارد .خاطرات عاطفی شهریار و بیماری وی میتواند زمینۀ
گرایش وی را به نوستالژی فراهم سازد.
شاید یکی دیگر از عوامل ظهور نوستالژی ،پیشرفت سریع تمدن باشد .با وجود اینکه پیشرفت و
تمدن ،موجب آرامش انسان است اما گاهی موجب تضعیف ارزشهای انسانی است .بنابراین انسان
معاصر برای مقابله با چنین وضعی ،به گذشته بر میگردد و با یادآوری ایام خوش کودکی و جوانی و
دوری از تمدن و بازگشت به سادگی پرصفای گذشته و یادکرد خاطرات ساده روستایی ،آرزوی بازگشت
به آن دوران پرشور را دارد .وی با ایجاد حس نوستالژیک و بزرگنمایی در توصیف مناظر طبیعت،
حس مخاطبش را برمیانگیزد.
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Heydar baba, Translation of Shahriar's whimsical state
Ayat Shokati 1
Abstract
Nostalgia is a psychological term that means a homesick for the past
and in various forms, its signs are manifested in literary works. The
study of these signs leads us to a deep understanding of the poet's
emotions and thoughts, and reveals the causes of his suffering and his
desire for mediocrity. Nostalgia is a subconscious mental process that
manifests itself in different individuals and various times.
The present paper seeks to explain and analyze the nature of nostalgia
in Heydar Baba Shahriyar through a descriptive-analytical method
based on library studies. In this research, the sadness of the past in two
parts mentions past personalities and memories, village and
civilization, escape, refuge in childhood, and excessive tendency to
return to homeland, mythology, archaism and refuge in utopia, to the
title of the components of nostalgia has been studied. The result of this
analysis suggests that in most of the episodes of this affair, nostalgic
sense of humor and regret over the past; and this feeling can be caused
by an inner loneliness, escape from contemporary civilization. It
should be noted that all poems have been translated into Persian.
Keywords: Nostalgia, Contemporary Poetry, Shahriar, Heydar-Baba.
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