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چکیده
نوســتالژی یــا غــم غربــت، حســرت و دلتنگــی انســان نســبت بــه گذشــتة سرشــار از موفقیــت خویــش اســت و در 
اســاس، اصطالحــی روانشــناختی اســت كــه وارد ادبیــات شــده و زمینة گســترش پژوهش هــای بینارشــته ای را فراهم 
كــرده  اســت. فقــر، حصــر و زنــدان، مهاجــرت، دوری از وطــن، مصیبــت و معصیــت در ایجــاد ایــن احســاس مؤثــر 
اســت. روانشناســان، نوســتالژی را یــک حالــت هیجانــی و انگیزشــی پیچیــده می  دانند كــه گاهی حاصــل غم غربت 
و میــل بازگشــت بــه وطــن و گاهــی درماندگــی ناشــی از تفکــر دربــارة آن وطــن اســت. غالمرضاخــان اركــوازی، 
شــاعر بلنــدآوازة ادب ســنتی كــردی، زیــر تأثیــر عوامــل و شــرایطی، جــالی وطــن كــرده و غــم دوری از وطــن، 
فقــدان عزیــزان و حصــر و زنــدان، خاطــرات تلخــی را بــرای او بــر جــای گذاشــته  و باعــث شــده اســت فضایــی 
سرشــار از دلتنگــی و غــم غربــت را در شــعر خــود بیافرینــد. ایــن پژوهــش بــا هــدف تبییــن عاطفــة غــم غربــت در 
آثــار غالمرضــا اركــوازی، شــاعر بلنــد آوازة ایالمــی بــا رویکــردی توصیفــی- تحلیلــی انجــام شــده و گونه هــای 
نوســتالژی ماننــد دوری از فرزنــد، یــار و دیــار و نیــز تنــوع موضوعــی آن از گونــة فــردی و جمعــی را بررســی كــرده 
اســت. حاصــل پژوهــش نشــان می دهــد كــه شــاعر، گاهــی ایــن مــوارد را در قالــب گونه هــای بالغــی نمــود داده و 

گاهــی عاطفــة فــردی و جمعــی غــم غربــت را در گونه هــای رنگ هــا تبییــن كــرده  اســت.
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مقدمه
نوســتالژي در اســاس، اصطالحی روانشناســی اســت كه از ده ها ســال پیش وارد ادبیات شــده  اســت؛ »البته مســلم 
اســت كــه نوســتالژی حاصــل یــک واژه  ســازی جدیــد اســت كــه نخســتین بار پزشــک سویســی به نــام جوهانس 
هوفــر در ســال 1668م. آن را بــه كار بــرد. ایــن واژه در حــوزة روانشناســی و درمــان بیمارانــی كــه در اثــر دوری 
ــا بــه حوزه هــای دیگــر علــوم انســانی نیــز ســرایت  از خانــواده و دوســتان در رنــج بوده انــد، اســتفاده می شــد؛ امّ
كــرد« )عالــی عباس آبــاد، 1387: 156(. واژة »Nostalgia« از دو كلمــة یونانــی »nostos« بــه معنــی »بازگشــت 
بــه خانــه« و »algia« بــه معنــی »درد«، ســاخته شــده و در فرهنگ هــای لغــت از جمله فرهنگ پیشــرو بــه »دلتنگی، 
فــراغ، درد دوری، درد جدایــی، احســاس غربــت و غــم غربــت« )آریانپــور كاشــانی، 1386: 456( و در واژه نامــة 
آكســفورد بــه »احســاس ناراحتــی و غــم آمیختــه بــا آرزو، موقعــی كه انســان در مورد حوادث خوشــایند گذشــته 
فکــر می كند«)كراولــی، 1992م: 623( معنــی شــده  اســت. تأثیــر روانشناســی بــر ادبیات در قرن بیســتم »چــه در فرم 
و چــه در محتــوا )بیشــتر در محتــوا( بــه اندازه ای اســت كه امــروزه گاه نمی تــوان ادبیــات و روانــکاوی را از هم جدا 
كــرد. اكثــر روانــکاوان در مقدمــة تحلیــل هــر اثــر هنــری، ایــن نکتــه را تذكــر می دهنــد كــه بررســی ارزش هــای 

زیباشــناختی بایســتی توســط منتقد ادبی صــورت گیــرد« )صنعتــی، 1382: 82(.
نوســتالژی، حالتــی طبیعــی و عمومــی در انســان اســت كــه ذهــن شــخص در اثــر عاملــی بــه گذشــته رجــوع 
ــی از زندگــی خــود  ــراد در دوران ــر آن، دچــار غــم و اندوهــی لذت بخــش می شــود. »وقتــی اف ــد و در اث می كن
ــه پیــری می رســند، اولیــن واكنــش آنهــا  ــا ب ــه خطــر می افتــد ی ــا سالمتیشــان ب ــه رو می شــوند ی ــا موانعــی روب ب
راهــی  بــرای گریــز اســت؛ امـّـا در بســیاری اوقــات اگــر در واقعیــت عینــی، راهی بــرای گریز پیــدا نکننــد، آرزوی 
گذشــته ای را دارنــد كــه در آن زندگــی پرشــکوهی داشــته اند« )شــاملو، 1375: 11(. بازگشــت به گذشــتة سرشــار 
از موفقیــت در نوســتالژی »بازگشــت از دیــد فرویــدی نیســت كــه مثــالً شــاعر در اثــر قــدرت تثبیــت در كودكــی 
یــا برخــورد بــا ناكامــی بــه روش هــای ابتدایــی و كودكانــه بازگشــت كند؛ همچنیــن بدین معنی نیســت كه تفکر 
شــاعر رشــد نکــرده و در مرحلــة كودكــی باقــی مانــده  اســت و در نتیجــه بــه همــان شــیوة كودكانــه می اندیشــد« 
)امین پــور، 1386: 113(؛ بنابرایــن یادكــرد خاطــرات دوران كودكــی و جوانــی، یادكــرد فطــرت پــاک روســتایی، 
غــم و انــدوه ناشــی از مهاجــرت، تبعیــد و دوری از وطن، یادكــرد روزگار حاكمیــت آزادی، آرامــش و دادگری، 
شــکایت از یــأس و تســلیم در برابــر ســتم، اعتــراض بــه كمرنــگ  شــدن ارزش هــای انســانی در دنیــای ماشــینی 
امــروز و یادكــرد روزگار اقتــدار ارزش هــا و خصایــل انســانی و اعتقادی، فقر و تنگدســتی، از دســت  دادن اعضای 
خانــواده یــا عزیــزان، پیــری و اندیشــة مــرگ و ... را می تــوان از عوامل ایجاد نوســتالژی دانســت. نویســندة »نگاهی 
بــه فــروغ« می گویــد: »تأســف بــه گذشــته از موتیف هــای رایــج شــعر فارســی اســت. شــاعران دورة ســلجوقی بــه 
دورة محمــود، حســرت می خوردنــد و شــاعران دورة محمــودی، از دورة رودكــی بــا حســرت یــاد می كردنــد« 
)شمیســا، 1377: 137(. انســان ها بــه طــور عــام از وضعیــت زمــان حــال خویــش خرســند نبوده انــد. در ایــن بیــن، 
شــاعران ســنتی و معاصــر نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند و بــه شــکل های گوناگــون، دلتنگــی و نارضایتــی 
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خویــش را از وضعیــت موجــود در اشــعار و آثارشــان انعــکاس داده انــد؛ ماننــد موالنــا كــه از جدایــی خویــش از 
وطــن اصلــی اش نالــه ســر می دهــد و می گویــد: »بشــنو ایــن نــی چــون شــکایت می كنــد // از جدایی هــا حکایت 
می كنــد« )مولــوی، 1378: 48( و ناصرخســرو قبادیانــی »در غربــت دره یمــگان، از خراســان آباد و بلــخ - موطــن 
خــود- یــاد می كنــد. حکایــت روزگاری كــه فضیلــت در علــم و دانــش بــود و عدالــت، ارزشــمند و از اكنونــی 
شــکوه می كنــد كــه ســفیهان و نادانــان بــر صدر نشســته اند و ظلــم و فســاد و تباهی، فراگیر گشــته  اســت« )صفری 

و شمســی، 1389: 77(.
یکــی از مؤلفه هــای نوســتالژی، اســطوره گرایی اســت؛ چنانکــه در »فرهنــگ اصطالحــات ادبــی« از یونــگ 
نقــل شــده اســت: »موضــوع اســطوره جــای در ناخــوداگاه قومــی نســل بشــر دارد و شــباهت میان اســاطیر مختلف 
بــه خاطــر آن اســت كه همه ریشــه ای مشــترک و موروثــی دارنــد« )داد، 1387: 36( از دیــدگاه او »یک ناخودآگاه 
جمعــی میــان همة انســان ها مشــترک اســت. ایــن ناخــودآگاه جمعــی دربردارنــدة كهن نمونه هاســت كــه در روان 
ــه  ــه نســل های آدمــی آموخت ــی آنکــه انســان از آنهــا آگاه باشــد. كهن نمونه هــا بی واســطه ب ــد، ب آدمــی پنهانن
می شــوند و همیشــه تکــرار می گردنــد؛ در واقــع رفتارهــای اجتماعــی هســتند كــه بــی آنکــه تعلیــم داده  شــوند، 
جزئــی از تربیــت و زندگــی آدمــی محســوب می گردنــد و می تــوان گفــت كــه از نســلی بــه نســل دیگــر بــه ارث 
می رســند« )یونــگ، 1368: 15(؛ از ایــن جهــت می تــوان اســطوره را ذیــل عنــوان »نوســتالژی و خاطــرة قومــی« یــا 

نوســتالژی جمعــی نیــز مطــرح كرد.
غالمرضــا اركــوازی، شــاعر نام آشــنای ایالمــی اســت كــه »ســال تولــد او بــر مــا معلــوم نیســت؛ امـّـا در اســناد 
مکتــوب، موجــود اســت كــه در ســال 1219 هجــری قمــری حســن خان والــی، طــی حکمــی او را مــورد نــوازش 
بســیار قــرار داده اســت. اگــر فــرض كنیــم كــه غالمرضــا در ایــن اوان، ســی یــا ســی وپنــج ســاله بــوده اســت، باید 
متولــد بیــن ســال هاي 1184- 1189 هجــري قمــري باشــد« )ســارایی، 1391: 17 و 18(. ایــن شــاعر آزاده، ظلــم و 
ســتم حســن خان والــي را برنمی  تابــد و بــه دشــمني بــا او برمي خیــزد. حســن خان نیــز او را بــه زنــدان مي انــدازد. 
غالمرضــا پــس از رهایــي از زنــدان بــه غربــت ســفر مي كنــد. »ســال وفــات او هماننــد ســال تولــدش بــه درســتی 
مشــخص نیســت؛ بلکــه از روی حــدس و گمــان بایــد گفــت كــه اگــر عمــر او را شــصت یــا هفتــاد ســال فــرض 
كنیــم، قاعدتــاً بیــن ســال های 1250 تــا 1260 هجــری قمــری درگذشــته اســت« )همــان: 31(. از آثــار ایــن شــاعر 
فرزانــه می  تــوان بــه مناجات نامــه، باوه یــال، شــعر خه ریــوی )غربــت(، اشــعار تغزلــی: زله یخــام شــوران )زلیخــام 
شــوران( و زله یخــام ژه چیــن )زلیخــام از چیــن( اشــاره كــرد. ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی و تبییــن گونه هــای 
غــم غربــت از منظــر ســاختار بالغــی و تنــوع موضوعــی در دیــوان غالمرضــا اركــوازی بــه روشــی توصیفــی- 
تحلیلــی و بــر اســاس مطالعــات بینارشــته ای در پی پاســخ به این پرســش های مبنایی اســت كه: رویکــرد غالمرضا 
اركــوازی بــه ناخودآگاهــی ذهنــی، غــم غربــت و یادكرد گذشــتة فــردی و جمعی چگونــه اســت؟ و دیگر اینکه 
تصویرهــای كاربــردی و تركیب هــای زبانــی- بالغــی در دیــوان ایــن شــاعر ایالمــی چگونــه با اندیشــة غم غربت 
او پیونــد یافتــه  اســت؟ نتیجــة پژوهــش نشــان می دهــد كــه ارتبــاط ذهنــی و زبانــی شــاعر در مقولــة گونه هــای غم 
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غربــت یــک رابطــة منطقــی و اســتوار اســت كــه از تناســب ذهــن و زبــان شــاعر حکایــت می كنــد. شــایان ذكــر 
اســت كــه ارجــاع شــاهد مثال هــای ایــن پژوهــش بــه دیــوان غالمرضــا اركــوازی )1391( بــه تصحیــح، ترجمــه و 

شــرح ظاهر ســارایی اســت.
غالمرضــا اركــوازی، شــاعری جــان آگاه و ســوخته دل اســت كــه آثــار او سرشــار از نکته هــای اخــالق فردی 
و جمعــی، دینــی و عقیدتــی، دردهــای جمعــی، انــدوه معــاش امــروز و اندیشــة معــاد فــردا، تجربــة ســفر و فــراز و 
فرودهــای زندگــی اســت كــه گاهــی در فضایی رئالیســتی و گاهی رمانتیســمی مطرح شــده اند؛ بنابراین، بررســی 
غــم غربــت )نوســتالژی( بــرای آشــنایی بــا اندیشــه های نوســتالژیکی و رویکــرد زبانــی- بالغــی وی در آثــارش، 

مهــّم و ضــروری اســت.
پیشــینة تحقیــق نشــان می دهــد كــه پژوهش هــای متنوعــی در مــورد اشــعار غالمرضــا اركــوازی انجــام شــده 
اســت. ایــن پژوهش هــا عبارتنــد از: مقــاالت »بررســی تأثیــر قــرآن بــر اشــعار غالمرضاخــان اركــوازی« از اختــر 
ســلطانی )1392( كــه موضــوع آن تأثیــر قــرآن بــر اندیشــة شــاعر و تبییــن محیطی اســت كــه در آن پــرورش یافته 
و زندگــی فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی خــود را در آنجــا گذرانــده  اســت؛ »تأثیــر حماســه های دینــی فارســی 
بــر مناجات نامــة كــردی غالمرضــا اركــوازی« از اختــر ســلطانی و دیگــران )1389( در موضــوع تأثیر حماســه های 
دینــی فارســی بــر اشــعار كــردی غالمرضــا اركــوازی كه مــوارد مقتبــس و ملهــم از حماســه های دینی را در شــعر 
او نشــان داده   اســت و »تجلــی افــالک و اختــران در دیــوان غالمرضاخــان اركــوازی« از ســکینه آزادی و فرشــته 
علیرضایــی )1393( كــه در موضــوع چگونگــی اســتفادة غالمرضاخــان اركــوازی از افــالک و اختــران و نحــوة 
ــا اندیشــه های وی نگاشــته شــده اســت و كتاب هــای »مناجات نامه هــای جــاودان ادب كــردی« از  پیونــد آنهــا ب
محمدعلــی ســلطانی )1362(؛ »شــاعر قله هــای مه آلــود« از ظاهــر ســارایی )1379( كــه تصحیــح علمــی و انتقادی، 
ترجمــه و شــرح اشــعار غالمرضاخــان اركــوازی اســت و ویرایــش دوم آن نیــز بــا عنــوان »دیــوان غالمرضاخــان 
اركــوازی« )ســارایی، 1391( بــه چــاپ رســیده اســت؛ همچنیــن همایشــی بــا عنــوان »تبییــن اندیشــه های دینــی و 
عرفانــی غالمرضاخــان اركــوازی« از ســوی دبیرخانــة كانون هــای فرهنگــی - هنری مســاجد )1386( برگزار شــد 
كــه در آن، پنــج ســخنرانی و یــازده مقاله دربارة زندگــی و افکار و آثــار غالمرضاخان اركوازی، ســیمای روحانی 
ایشــان در مناجــات، تجلــی آیــات و احادیــث در شــعر او، مناجات نامة غالمرضــا، رویکردهــای فرهنگی و تربیتی 
او، انــگارة رهایــی و دقایــق فلســفی در دیــوان ایشــان، مباحــث كالمــی در دیــوان وی، تأثیــر حماســه های دینــی 
و شــیعی در مناجات نامــة ایشــان و نیــز اقاویــل كهــن ارائــه گردیــد و نیــز در كنگــرة »بزرگداشــت غالمرضاخــان 
اركــوازی« كــه شــورای پژوهشــی اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ایــالم )1373( آن را برگــزار كــرد، جمــع 
ــی،  ــادی از اســتادان، مدرســان، اندیشــمندان، فرهنگ دوســتان و پژوهشــگران از اســتان های آذربایجــان غرب زی
كردســتان، كرمانشــاه، تهــران، خراســان و ایــالم در مــورد شــخصیت اجتماعی، سیاســی، فرهنگــی، دینــی و ادبی 
شــاعر اظهــار نظــر كردنــد؛ امّا پژوهشــی در زمینة نوســتالژی و غم غربت در شــعر شــاعر شــهیر ایالمی دیده نشــد.

بررسی نوستالژی در دیوان غالمرضا ارکوازی
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بحث و بررسی
1. كلیّاتی در مبانی نظری گونه های نوستالژي

غــم غربــت )نوســتالژی( از حیــث تنــوع موضوعــی، زمانــی )آنــی و مســتمر( و ناخودآگاهــی )فــردی و جمعــی( 
گونه هــای گوناگونــی دارد كــه بــه اختصــار بــه آنهــا اشــاره می گــردد. نوســتالژی در اثــر هــر عاملــی كه بــه وجود 
آمــده باشــد »بــه دو دســتة آنی و مســتمر تقســیم می شــود. منظــور از نوســتالژی فــردی آنــی ، گرایش آفریننــدة اثر 
بــه لحظــه یــا لحظاتــی از گذشــته در خویش اســت. نوســتالژی فــردی مســتمر نیــز دربردارنــدة تمامی اثر شــاعر یا 
نویســنده اســت. شــاعر یــا نویســنده ای كــه متأثــر از ایــن نــوع نوســتالژی باشــد، در سراســر اثــر خویــش، تمــام و 
كمــال بــه گذشــته می پــردازد« )انوشــه، 1376: 1395(. شــاعر یــا نویســنده در نوســتالژی فــردی از خاطراتــی كــه 
در گذشــته بــرای او بــه شــکل فــردی روی داده  اســت بــا حســرت یــاد می كنــد. ایــن مفاهیــم می توانــد شــکوه و 
شــکایت از پیــری، قــد خمیــده، موهــای ســپید، هجــران یــار، دوری از دیــار، فقــدان فرزند، تنگدســتی، شکســت 
و ... باشــد. غــم غربــت جمعــی در آثــاری دیــده می شــود كــه بیان كننــدة دردهــا و غصه هایــی اســت كــه مــردم 
منطقــه ای را آزرده  اســت و ایشــان را در حقیقتــی ناگــوار مشــترک می ســازد كــه یادكــرد دوران خوب گذشــته از 
زبــان شــاعر یــا نویســنده، حســرتی همگانــی را در اذهان زنــده می كنــد )صفــری و شمســی، 1389: 79(. خاطرات 
در نوســتالژی جمعی شــاعر، اغلب شــخصی نیســتند؛ بلکه شــاعر آنها را از دیگران شــنیده یا در خانواده آموخته  
اســت. عبــارت خاطــرة جمعــی كــه »اولین بــار توســط موریــس هالبواكــس در ســال 1925 در كتــاب چارچــوب 
اجتماعــی خاطــره بــه كار رفتــه  اســت، به معنی خاطراتی اســت كــه گروهی از انســان ها در آن ســهیم هســتند، آن 

را بــه دیگــران انتقــال می دهنــد و در شــکل گیری آن دخالــت دارنــد« )میرمقتدایــی، 1387: 7(.

2. كاركرد ارتباط نوستالژي و زبان غالمرضا اركوازی
زبــان بــه عنــوان نهــادی اجتماعــی »وســیلة برقــراری ارتبــاط یعنــی تفهیــم و تفاهــم میــان انسان هاســت« )وحیدیان 
كامیــار و عمرانــی، 1389: 2( كــه بــرای دســتیابی بــه هدف از قابلیت های گســترده ای برخوردار اســت و »نویســنده 
یــا شــاعر نیــز بــرای بیــان حــس نوســتالژیک خــود از این قابلیت هــا اســتفاده می كنــد« )صفــری و شمســی، 1389: 
79(. »نوســتالژی كــه ناظــر بــر ویژگی هــای روانــی اســت، ظاهــراً بیشــتر بــر جنبه هــای محتوایــی زبــان تکیــه دارد؛ 
امـّـا اگــر واژگان، ایماژهــا )تصویرهــای شــاعرانه و صورخیــال( و رنگ هــا را بــه عنــوان كاركردهــای زبان بپذیریم 
و آنــگاه روابــط علــت و معلولــی پیــدا و پنهــان ایــن ابزارهــا را بشــکافیم، خواهیــم دیــد كــه چــه پیونــد عمیــق و 
دوســویه ای بیــن آنهــا برقــرار اســت« )همــان: 80(. اگــر چــه ایــن قابلیت هــای زبانــی بیشــتر در ارتبــاط با نوســتالژی 
فــردی كاربــرد دارنــد )همــان(؛ امـّـا در نوســتاژی جمعی نیز قابل مشــاهده هســتند. كارل گوســتاو یونــگ در تبیین 
صــورت خیالــی در ضمیــر ناخــوداگاه جمعــی كــه ریشــة تخییلــی پرورانــده در كار هنــری اســت، می گویــد: 
»شــاخه های تیــره و تــار و گل آلــودی كــه بــه یکدیگــر می پیوندنــد و رود خروشــان هنــر را بــه راه می اندازنــد، 
از ضمیــر ناخــودآگاه جمعــی برمی خیزنــد« )امین پــور، 1386: 113(؛ بنابرایــن، ناخودآگاهــی جمعــی، سرچشــمة 

خلیل بیگ زاده-طاهره رحمتی فرمانی
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زیبایــی و اثرگــذاری در آثــار ادبــی اســت كــه نوســتالژی جمعــی نیــز در آن شــکل گرفتــه و همــان »تجربه هــای 
اجــداد مــا در طــی میلیون هــا ســال اســت كــه بســیاری از آنهــا ناگفتــه باقــی مانــده اســت یــا انعــکاس رویدادهــای 
جهــان مــا قبــل تاریــخ اســت كــه گذشــت هــر قــرن تنهــا مقــدار بســیار كمــی بــه آن می افزایــد« )راس، 1382: 
98(. ناخودآگاهــی جمعــی، وجــه مشــترک میــان انسان هاســت و گاهــی بــرای تبییــن آن و نوســتالژی جمعــی، 
از مؤلفه هایــی ماننــد آركائیســم و گرایــش آرمان شــهری در كنــار كاركردهــای زبانــی اســتفاده می شــود كــه در 

زیباشناســی اثــر هنــری بررســی می گــردد.

2-1. گسترة واژگانی و دستوری زبان نوستالژیک غالمرضاخان اركوازی
در كتــاب »زیباشناســی ســخن پارســی معانــی2« در تفســیر كاربــرد واژه، چنیــن آمــده اســت: »بســتر ترفند هــای 
شــاعرانه و آفرینش هــای ادبــی در بیــان و بدیــع، واژه اســت كــه جملــه از آن ســاخته شــده  اســت. ... خردتریــن 
ــر از آن را  ــناختی، فرات ــای زیباش ــنجی و در كاوش ه ــا در سخن س ــت. م ــخن، واژه اس ــی در س ــتگاه زیبای خاس
ــرا واژه، نخســتین  ــه فرجــام می رســند؛ زی ــا در واژه ب ــم. ... كاوش هــای زیباشــناختي م ــم و نمی پژوهی نمی جویی
و خردتریــن یــکان )واحــد( معنــي دار در زبــان اســت« )كــزازی، 1373: 35(. شــاعر و نویســندة توانــا بــا چینــش 
ــا خــود  واژگان و عبارت هــا و كنــار هــم نهــادن صحیــح آنهــا در محــور هم نشــینی و جانشــینی، مخاطــب را ب
همــراه می كنــد و حــس همــدردی او را برمی انگیــزد؛ بــرای مثــال، زمانــي كــه شــاعر یا نویســنده، عمــق اثرپذیری 
ــرد كــه  ــره می گی ــته در آن به ــال گذش ــه كــّرات از افع ــد، ب ــان می كن ــزی بی ــدان چی و حســرت خــود را از فق
ــد. »صــدای نحــوی  ــا را در زبان شناســی »صــدای نحــوی« می گوین ــن شــکل اســتفاده از واژگان و تركیب ه ای
)Grammatical voice( بخشــی از رابطــة ســبک و اندیشــه اســت كــه در زبان شناســی عبــارت از رابطــة میان 
عمــل یــا حالــت بیان شــده بــه وســیلة فعــل با دیگــر عناصــر جملــه )فاعــل، مفعــول و ...( می باشــد. صــدای نحوی، 
ممکن اســت فعال )active voice(، منفعل )passive( یا انعکاســی )reflexive( باشــد« )فتوحی، 1387: 12( 

كــه در نوســتالژی، منفعــل و كنش پذیــر اســت، زیــرا از حســرت و درد و غــم ســخن مــی رود.
تقابــل و تضــاد واژگان، تركیب هــا و مفاهیــم زبانــی آن از امکانــات دیگــر زبــان نوســتالژیک اســت؛ بــرای 
مثــال، غالمرضــا اركــوازی، غــم و انــدوه غربــت و دوری خــود را از یــار و دیــار بــه یــاری تقابــل و تضــاد مفاهیــم 

ــر از نمونه هــای آن اســت:  ــاواره« در بیت هــای زی ــل »ئ ــان می كنــد كــه »پابه رجــا« در مقاب ــی بی زبان

)سارایی، 1391: 210(
دیــم جاهثــی  وه  جه وه ثــان  بیــمجــه وه  ث  ئــاواره  مــن  پابه رجــا  جــه وه ث 

»آن كوه هــا كــه در ایـّـام جوانــی دیــده  بــودم، همچنــان در جــای خــود برقرارانــد؛ امـّـا مــن آواره و بی ســامان 
شــده ام« )همــان: 215(.
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2-2. گونه های  ایماژ گسترة بیان نوستالژیک غالمرضاخان اركوازی
ایمــاژ؛ یعنــی تصویــر، خیــال و تصویرآفرینــی كــه گونه هــای آن در ادب فارســی، تشــبیه، اســتعاره، مجــاز، كنایه، 
تشــخیص، آركائیســم، كهن الگــو، رمــز و گونه هــاي دیگــر تصویرســازی اســت. »بــر روی هــم، مجموعــة آنچه 
را كــه در بالغــت اســالمی در علــم بیــان مطــرح می كننــد، بــا تصرفاتی می تــوان موضــوع و زمینــة ایماژ دانســت؛ 
زیــرا مجــاز و صــور گوناگون آن، اركان اصلی خیال شــعری هســتند و در شــعر هر زبانی، جوهر شــعر، بازگشــتن 
بــه همیــن مســئلة بیــان اســت« )شــفیعی كدكنــی، 1378: 9(. غالمرضــا اركــوازی برای بیان احســاس نوســتالژیک 
خویــش از صــور خیــال بهــره می گیــرد و خواننــده را بــا خــود همــراه می كنــد. شــاعر بــه كمــک زبــان بالغــی، 

حســرت از دســت رفتــن فرزنــد جوانــش را چنیــن بــه تصویر می كشــد:

)سارایی، 1391: 193(
کاریــه ن زامـــــم  هامدثــان،  نادیــــاریه نهــــاناط  ده ردم  ئـه لئه مـــــان! 

»ای یاران همدل، زخمم كاری است: به فریادم برسید كه دردم ناپیداست« )همان: 200(.

)همان: 193(
ده س ژه  چطــه ن  کار  کاریــه ن،  په طــوه سزامــم  نمه یــوو  شکه ســته م  مینــاط 

»زخمم كاری اســت و كار از كار گذشــته اســت؛ آبگینة من )اســتعاره از فرزند از دســت  رفته و شــاید وجود 
یــا دل خود شــاعر( شکســته اســت و دیگر قابل ترمیم نیســت« )همــان: 200(.

غالمرضــا اركــوازی شــاعر شــهیر ایالمــی در غــم از دســت  دادن فرزند خویــش از اســتعاره با كاربــرد عبارت 
ــه جــای فرزنــد خویــش و از كنایه هــای »زامــم كاریــه ن: زخمــم كاری  ــاط شکه ســته= مینــای شکســته« ب »مین
اســت«، »كار چطــه ن ژه ده س: كار از دســت رفتــه اســت« و »ده ردم نادیاریــه ن= دردم ناپیداســت« بهــره می بــرد و نیز 
بــا كاربــرد عبــارت »ئه لئه مــان!« عمــق تحســر خــود را  از مــرگ فرزنــد عزیــز خویــش بــه نمایــش می گــذارد و 

مخاطــب را بــا خــود همــراه می ســازد.

)همان: 192(
مزگانــی مه خــواس  که ثــان  ژه  نه وجووانــیکه ثــی  وه  مــه رده ن  ئه حمدخــان 

یکــی از بزهــای كوهــی از ســر شــماتت و دشــمن كامی گفــت: مــژده بــده، احمدخــان در ســن جوانــی و 
ــان: 200(. ــت(« )هم ــالی درگذش تازه س

شاعر در بیت مذكور از صنعت تشخیص استفاده كرده و از زبان بزكوهی سخن گفته است.

)همان: 194(
شکه ســته باثم ده ردم،  حاث حاثــمئالــووده ط  داطــم  په شــطوم،  مــدام 

»شکسته بال، دردآلود، پریشان و اندوهگینم« )همان: 202(.

خلیل بیگ زاده-طاهره رحمتی فرمانی
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ــووده ط ده ردم: دردمنــد هســتم« و » شکه ســته باثم: شکســته بال و  ــا اســتفاده از عبــارات كنایــی »ئال شــاعر ب
ناتــوان هســتم«، انــدوه خــود را بــه مخاطــب منتقــل كــرده  اســت.

رنــگ از مهمتریــن عواملــی اســت كــه می توانــد بازتــاب درونیــات و گویــای شــخصیت، منــش و تفکــر مــا 
باشــد، تــا جایــی كــه روانشناســان از جملــه لوشــر بــرای پی بــردن بــه شــخصیت و درونیــات انســان ها از رنگ هــا 
بهــره می برنــد. از دیــدگاه او »رنگ هــای آبــی، زرد، قرمــز و ســبز، رنگ هــای اصلــی هســتند. ایــن چهــار رنــگ 
ارجحیّت هــای روانــی دارنــد« )لوشــر، 1376: 30(. تعــداد رنگ هــا و رمزپــردازی آنهــا بســته بــه آداب و رســوم و 
فرهنــگ، جغرافیــا و ویژگي هــای روانــی، متفــاوت اســت؛ بــه عنــوان مثــال، لوشــر، دلیــل آرامــش و عــدم فعالیِت 
رنــگ آبــی متمایــل بــه تیــره و امیــد و فعالیــت ِرنــگ زرد روشــن را در زندگــی بشــر اولیــه می یابــد كــه زندگــی 
آنهــا تحــت تأثیــر دو عامــل شــب و روز قــرار داشــت و »شــب، بــه همــراه خــود، بی حركتــی، آرامــش و كاهــش 
عمومــی ســوخت و ســاز و فعالیــت جســمانی را بــه ارمغــان مــی آورد؛ امـّـا روز، به همراه خــود، امــکان كار و عمل 
و افزایــش فعالیــت جســمانی را مــی آورد و بــه انســان نیــرو و هــدف مــی داد« )همــان: 20(. در تأییــد ایــن مطلــب 
داریــم كــه »رمزپــردازی زرد هــم دوپهلــو اســت. در قــرون وســطی زرد طالیی، نشــانة عشــق بــود و زرد كمرنگ، 
نشــانة خیانــت. ... امروزه رنگ زرد، نشــانة رشــک و حســادت اســت« )دوبوكــور، 1387: 127( و نیــز در خصوص 
رنــگ ســرخ گفتــه شــده اســت كــه »ایــن رنــگ، زندگــی نویــن و شــروع تــازه را با خــود بــه ارمغــان مــی آورد. ... 
پشــتکار، قــدرت، اســتقامت و نیــروی جســمانی، از ویژگی هــای خــاص ایــن رنــگ محســوب می شــود« )ســان، 
ــچ انعــکاس موجــی حــاوی  ــگ، هی ــن رن ــن رنگ هاســت. ای ــق »آرام بخش تری ــگ ســبز مطل 1378: 60( و رن
شــادی، رنــج یــا تــرس نــدارد و بــه هیــچ طرفــی در حركــت نیســت؛ بلکــه آرام و ســاكن و راضــی از خود اســت« 

)ریوفــراری، 1371: 98 (.
غالمرضــا اركــوازی در دیــوان خــود از رنگ هــا بــرای بیــان ســخنان خویــش، فــراوان بهــره بــرده  اســت. او 
در مرثیــه ای كــه بــرای از دســت  دادن فرزنــدش ســروده ، از رنگ هــای زرد و ســیاه بــه صــورت آشــکار، از رنــگ 
ســرخ در قالــب لفــظ »زأخ: خونابــه« و از رنــگ ســفید در قالــب لفــظ »كفــن« در معنــی منفــی؛ همچنین در شــعر 
»خه ریــوی« زمانــی كــه بــه یــاد یــار و دیــار مألــوف می افتــد از رنــگ ســبز چشــمة »هانی ســه وز« در معنــی مثبــت 

اســتفاده كرده اســت.

)سارایی، 1391: 195(
زه رده ن ؤوخســارم  خه ثقــان  مــه رده نبنــووؤن  ئه حمــه دش  غوثــام،  باچــان:  تــا 

»تــا اینکــه مــردم، رخســارة زرد مــرا بنگرنــد و بگوینــد كــه غــالم، احمــدش را از دســت داده اســت« )همــان: 
.)203

)همان: 194(
قه ترانــی جامــه ط  بپووشــم  بــوو  وطرانــیشــه رت  نــه  ســه ر  بنــه م  مه جنــوون  چــأ 
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»عهد می بندم كه از این پس جامة سیاه بپوشم و چون مجنون در ویرانه ها ساكن شوم« )همان: 202(.

)همان: 195(
بــوو به رگــم  ســیا  مــردن،  ؤووژ  بــوو تــا  مه رگــم  ؤووژ  کِفِــن  به رگــه  ئــط 

»عهــد می بنــدم كــه اندام هــای بدنــم را بــه نشــانة ســوگواری، پالس پــوش كنــم و چــون باطه قــوش )گونــه ای 
از جغــد( تا صبــح آوای قوقو بــرآورم« )همــان: 202(.

)همان: 195(
چاوانــم ژه  زأخ  بِتِکــی  دامانــمبیــا  و  یه قــه  ؤه نــگ وه س  بوووگــه  تــا 

»بگذار خونابه از چشمانم بچکد؛ چنانکه دامنم را به رنگ خود درآورد« )همان: 203(.

)همان: 195(
داخــه وه وه ط  هــه ر  بمــرم  چراخــه وهبیــا  بــط  تیه ریــِک  شــه وان 

»بگذار به همین داغ و مصیبت بمیرم، مصیبتی كه چونان شب تاریِک بی چراغی است« )همان: 203(.

)همان: 196(
ته نگــه ن گــوزه رگاش  تاریکــه ن،  ده نگــه نســه راش  شــنه ط  نــه  دیــار،  نــه  یــار،  نــه 

»آنجــا )یعنــی دیــار مــرگ(، ســرایش تاریــک و گذرگاهــش تنگ اســت. نه یــار و دیــاری در آنجاســت و نه 
نســیم و نوای آشــنایی ...« )همان: 204(.

)همان: 210(
ــان ــه و مه ط ــه وز1 ، سه روطش ــمه ط هانی س بیمــارانچه ش وینــه ط  خطالــم  نــه  که فــت 

»آرزوی رســیدن بــه چشــمة هانی ســه وز و مناطــق و مناظــر »سه روطشــه« و »مه طــان« چــون ســودای بیمــاران 

در خیالــم جــای گرفته  اســت« )همــان: 214(.

3. غم غربت جمعی
گونــة غــم غربــت جمعــی از انحصــار فــرد، خــارج اســت و »بــه عنــوان مایملــک جمعــی نمــود پیــدا می كنــد؛ مثاًل 
اكثــر خاطرات، شــخصی نیســتند و بخشــی از آنهــا را از دیگران شــنیده ایم یــا در خانــواده فراگرفته ایــم. این خاطره ها 
بــه حکایــت تاریخــی جامعــه ای تعلــق دارنــد كــه مــن عضــوی از آن می باشــم و چــون در خاطــرة جمعــی، تعــداد 
زیــادی از انســان ها در آن مشــتركند، حــس همــدردی بیشــتری را ایجــاد می كننــد« )شــریفیان، 1387: 68(. یکــی از 
شــگردهای بیــان نوســتالژی جمعی، اســتفاده از اســطوره ها و نمادهایی اســت كــه ذهن مــردم را در اعصــار متمادی به 
خــود مشــغول كرده انــد. غالمرضــا اركــوازی نیز نوســتالژی جمعــی را در گســترة داســتان های عشــاق ایرانی كــه در 

1 . نام چشمه ای است.  
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خاطــرة جمعــی هــر ایرانــی جــای دارنــد، ابــراز می كنــد تــا غــم غربت جمعی نــوع بشــر ایرانی را بهتر و بیشــتر نشــان 
دهــد. شــاعر بــا یادكــرد داســتان عشــق »فرهــاد و شــیرین«، »مجنــون و لیلــی« و »بهــرام و گل انــدام« نوســتالژی جمعی 
فــراق معشــوق را در ذهــن مخاطــب تداعــی می كنــد تــا اســتمرار آن را در تاریــخ حیــات بشــر بــه عنــوان غــم غربتی 

عمومــی و نیــز ریشــة عمیــق آن را در خاطــر بی تــاوان خویــش نشــان دهد:

)سارایی، 1391: 225(

لـــــــه یلی ژه  تاقــه ت  شــیرین،  ژه  فــا  مه یلــیوه  بــط  وه  هــه م  مه کــه رد  نیم نــگا 

ــه ن ــه م گوثه ندام ــیرین، ه ــه م ش ــل، ه ــه م له ی غوثامــه نه دیــده ط  نمایــاِن  پووســه، 

»آییــن وفــاداری را از شــیرین و صبــوری در عشــق را از لیلــی آموختــه بــود. او بــه مــن نیم نگاهی كــرد، آن هم 
از ســر بی میلی و كبــر« )همــان: 228(.

)همان: 212(

بــوو شــا  وه  ئه گــه ر  شــاران  نــه  بــووغه ریــب  ســپا  و  تیــپ  و  ته نته نــه  ســاحب 

خــه مســپاط نــه ســپاط شــا جه مشــطر نــه و کــه م نــه  هــا  مــدام  ده رأنــی  گووشــه ط 

»غریــب در شــهرها، اگــر شــاه شــود و ســپاه و شــکوه و طنطنــه اش از جمشــید نیــز كمتــر نباشــد، بــاز هم كنج 
خاطــرش آلــودة غــم اســت و رنــج غربــت او را مــی آزارد« )همــان: 216(.

اركــوازی بــه تأثیــر از تجربــه ای كــه از غربــت و دوری از وطــن به دســت آورده اســت، اعتقاد دارد كســی كه 
در غربــت و دور از یــار و دیــار خویــش زندگــی می كنــد، اگــر پادشــاه آن اقلیــم هــم باشــد، بــاز هــم یــاد وطــن و 
دوری از آن، او را خواهــد آزرد. اســتفادة شــاعر از »شــا جه مشــطر« كــه همــان جمشــید، پادشــاه اســاطیری ایــران، 

پســر تهمــورث و چهارمیــن پادشــاه پیشــدادی اســت، نوســتالژی جمعــی را در ایــن ســروده پررنگ تــر می كند. 

)همان: 193(
تأنــم تــه رِف  دث  په رگه نــه ط  بطســتأنمخطــاث  پــاط  شــه هید  فه رهــاط  چــأ 

»آشفته خیالی نگران هستم چونان فرهادم كه در پای بیستون شهید شد« )همان: 201(.

)همان: 194(

قه ترانــی جامــه ط  بپووشــم  بــوو  وطرانــیشــه رت  نــه  ســه ر  بنــه م  مجنــوون  چــأ 

ــه م ــه ط خــأن ک ــوو خوراکــم وه له خت کــه مشــه رت ب بطســتأن  وه  ســینه م  ناخــِون  وه 

ــون در ویرانه هــا ســاكن شــوم. شــرط  ــة ســیاه بپوشــم و چــون مجن ــن پــس جام ــدم كــه از ای »عهــد می بن
ــا ناخــن ماننــد كــوه بیســتون بخراشــم« )همــان: 202(. می بنــدم كــه خوراكــم لختــة خــون باشــد و ســینه ام را ب

مــه دا شــازه حاک  شــه هماراِن  ژه  ته قلیــد ژه مــاران مه غزخــــــوراک مــه دا ...ده م 

عه زایطــم ئایــه ط  حوکــم  وه  مــن  داطــمبه ثــی،  و  یه و میــه  عه زایمـــــــــــات  بــه و 

بررسی نوستالژی در دیوان غالمرضا ارکوازی
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)همان: 220(
پیمــه ن ســــــــثه طمان  دطوبــه ِن  ــه ننگیــِن  ــه ط ویم ــه ط باخچ ــام ب ــوش ج ــه م باده ن ف

»آن دو گیســو از مــاران شــاه ضحــاک دم می زدنــد و بــا آنــان ادعــای همســانی می كردنــد و از مارانــی كــه 
خوراكشــان مغــز آدمــی اســت، تقلیــد می نمودنــد. آری، مــن بــه ســبب اوراد و ادعیــه و افســون هایی كــه پیوســته 
بــا مــن اســت، گویــی نگیــن دیوبنــد ســلیمان را همــراه دارم و طبعــاً از گیســوان مارآســای یــار، گزنــدی بــه مــن 

نمی رســد و از جــام زنــخ چــون بــهِ یــار كــه بــه باغچــه ای شــبیه اســت، بــاده می نوشــم« )همــان: 223(.

4.  غم غربت فردی
4-1. غم غربت فراق فرزند

غالمرضــا اركــوازی در غــم فــراق فرزنــد عزیــزش كــه در جوانــی اســیر چنــگال مرگ می شــود، مرثیه ای پرســوز 
و گــداز می ســراید:

)همان 191- 193(

شـــکارگاِهـتــــه ن ئاســـار  یــه  ــه نؤووثـــــه  ــوون ؤاهــتــ ــه ث ؤه م ش ــاگه ط ک ــه جـــ ی

نیــــه ن دیـــــارت  جــــاران  چــــأ  ــیه ن؟ئـــؤا  ــه زارت بــ ــان مـــ ــوو وه ب ــه ر گث ک مــ

ــاکم ــاده ط خــ ــی ئوفت ــأ ماسـ ــو چ ــط ت به رگـــــم پثاســـــه ن، جــــامه چـــاک چاکم... بـ

ئه فسورده گــیانــــم هـــجرت  ژه  جــــز ؤوو ؤوو گویـــــا نیــــه ن زووانــــمؤووثــه، 

زنگانیــم ســه نه نمه قــــرازِ مه رگــت تیــژباثــــم کــــه نـــه ن زه وق  و  و شــه وق  شــوور 

»1. فرزنــدم! ایــن آثــار شــکارگاه و جایــگاه گلــة بزهــای كوهــی اســت و نیــز نشــانه و آثــار راهی اســت كه تو 
بــر آن می گذشــتی؛ 2. چــرا دیگــر ماننــد ســابق پیدایــت نیســت؟ مگــر خــاک بــر روی مــزارت تــوده كرده انــد؟ 
)مگــر تــو را دفــن كرده انــد و پشــته ای از خــاک بــر آن ریخته انــد؟(؛ 3. بــی تــو ماهــِی بــه خــاک افتــاده ای را مانــم. 
بــه نشــانة ســوگواری، لباســم پالســین و پــاره پــاره اســت؛ 4. فرزنــدم از دوری تــو جانــی افســرده دارم و بــر زبانــم 
جــز ذكــر نــام فرزنــد جــاری نیســت؛ 5. قیچــی مرگــت پرهــای مــرا چیــده و شــور و شــوق و ذوق را از مــن گرفته 

 اســت« )همــان: 198 و 199(.
شــاعر بــرای بیــان مقصــود از ایمــاژ تشــبیهی بهره بــرده و خــود را بــه یک ماهی تشــبیه كــرده كــه از آب، دور 
افتــاده  اســت. او همچنیــن از اضافــة تشــبیهی در عبــارت »مه قــراز مــرگ: قیچــی مــرگ« بهــره گرفتــه و از واژگان 
ــرازِ  ــه ط چــاک چــاک، هـــجر، ئه فســورده، ؤوو ؤوو، مه ق ــاس، جام ــرگ پث ــاده ط خــاک، ب ــه زار، ئوفت »م
مــه رگ« كــه همــه دارای بــار معنایــی منفــی هســتند، اســتفاده كــرده اســت. اســتفاده از جملــة ســؤالی در بیت های 
آغازیــن، عمــق حســرت و تأثــر شــاعر را در فــراق فرزنــد به مخاطب منتقــل می كنــد و در زمینة رنگ نیــز اگرچه 
بــه شــکل مســتقیم از رنگــی یــاد نشــده  اســت؛ امـّـا از لحــاظ روانــی، عــزا و مویــه، معمــوالً رنــگ ســیاه را بــه ذهــن 
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متبــادر می كننــد.

)همان: 205 و 206(

ــم ــان دی ــه فه غ ــه نگ ن ــف، س ــه ته کلی ــمداران ن ــان دی ــول وه حشیــــ ــوور، ک ــان مرده م مرخ

زاریـــــته ن ِچ  یــه  باوه یــاث!  عه زاداریتــه ن؟پرسیـــــــم:  و  زه مـــزه مه  ِچ  یــه 

نه وجـــــــووانط یــه ط  پــــه ری  ــخانیباوه یــاث  ــاحب شه ش ــأل س ــه و نه وت ــه ط نه وچ ی

مــردم ژه داخـــــت ؤووثــه یه ســه مــن  ــه...  ــت ؤووث ــاط به طراخـــــ ــه  س ــم ن نه نیشتــ

ســاط نــه  دیــده م بــأ چــأ ســه ول نــه  ؤأ حــه وزنه وتــأل نه مامــط پــه ط وطــم کــردم ســه ونز

نه وه واطــه وه  بــرده ط  هــات  ــاطهفه ثــــــه ک  ــط س ــام بــ ــن م ــا م ــه وثم ئه ثکه نی ســـــ

تـــطشه وه  تاشــا  یانــه م  ؤیشــهستــــــــــــأِن  ژه  که نــی  نه مامــم  نه وتـــــــأل 

»1. درختــان را در رنــج و ســختی، ســنگ ها را در فغــان و مرغــان و وحشــیان را از فــرط انــدوه و عــزا مــرده وار 
دیــدم. 2. پرســیدم ای باویــال! ایــن چــه زاری و شــیون و ســوگ اســت! 3. باویــال بــه خاطــر نوجوانــی نــورس و 
باطــراوت و رعنــا و دارنــدة تفنــگ ششــخان عــزادار اســت. 4. اینــک ای فرزنــد! از داغ مــرگ تــو مُردم و در ســایة 
بیــرق تــو ننشســتم. جوانــی رعنــا به ســان نهالی نــازان پــروردم كــه وجودش ســایه بــر دیــدگاِن نمناكــم می افکند، 
همــان گونــه كــه ســروی بر ســطح حــوض و آبگیر ســایه می گســتراند. 5. فلــک او را بســیار زود و نابهنــگام از من 
ربــود. بــاری، ایــن چنیــن ســروم بركنــده شــد و مــن بی ســایه مانــدم. 6. ســتون خانــه ام را بــا تیشــه تراشــید و ســرو 

نورســته ام را از ریشــه كند« )همــان: 209-207(.
شــاعر مصیبــت زده در فــراغ فرزنــد مویــه ســرمی دهد و تمــام مظاهــر هســتی )درختــان، ســنگ ها، مرغــان و 
وحشــیان( را نیــز عــزادار می بینــد. وی از تناســب در واژگان )درختــان، ســنگ ها، مرغــان و وحشــیان(، اســتعاره 
)»نه وچــه: جوانــه ای كــه برشــاخه رویــد« و »نه مــام: نهــال نورســته«(، كنایه )»تأل: نهال«، »در ســایة كســی نشســتن«، 
»ســروم كنــده شــد« و »بــی ســایه مانــدن«(، صنعــت تشــخیص )جایی كــه از كــوه بی جــان باویال پرســش می كند 
و در بیــت بعــد نیــز او را مخاطــب قــرار می دهــد( و نیــز از تشــبیه )تشــبیه فرزنــد به ســروی كه از ریشــه كنده شــده 
 اســت و  ســرو نــازان( اســتفاده كــرده و ایماژهــای زیبایــی ســاخته  اســت. از رنگ هــا نیز بهره گرفتــه  و اگــر نامی از 
رنــگ ســیاه نبــرده اســت، عــزا و مویــة شــاعر در فــراق فرزنــد، رنــگ ســیاهی بــر فضــای بیت هــا حاكــم می كنــد. 
شــاعر بــا كاربــرد واژگان »فغــان، مــرده، زاری، عــزاداری و داغ« و فعــل »نه نیشــتم: ننشســتم« و عبــارت فعلی »كه نی 
ژه ؤیشــه: از ریشــه كنــد« كــه همگــی بــار معنایــی منفــی دارنــد، در انتقــال احســاس خــود بــه مخاطب بهــره برده 

 است. 

بررسی نوستالژی در دیوان غالمرضا ارکوازی
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4-2. غم غربت فراق یاران
شاعر در جای دیگری غم غربت فراق یاران را چنین می سراید:

)همان: 195و 196(

ــاران ــه ط هه رج ــد مینگ ــه و زط ــت ئ ــاوم که ف زطــد هــه ر ئــه و زطــده ن، لطــش نیــه ن یــارانچ

مـــــه رده ن دث  مــرخ  نیــه ن،  دووس  گـــه رده نده نــگ  بــار  وه  بیــه ن  زنگــــــــــانیم 

ده رده وه وه ط  هــه ر  بِِمـــــــــرم  بیــــا  مــــه گــــه رده وه...  وه ر  گــــران  ده رد  وه ط 

ز ؤه ط خــاک بیـــل زه طنــم بکــه ط کــــوور... بیــا بمــرم وه نــه م بچـــــــــــوو زوور

ه ن د مــه ر خـــوه رده نبیــــا بمـرم ؤازیم وه مه رده ن  زأخـــاو  ژه  بطتــــره 

»1. چشــمم بــه زادگاه، زمین هــا و ســکونتگاه های عشــایری و ایلــی افتــاد. آری، محــل، همان اســت؛ امّا دیگر 
یــاران و آشــنایان در آن ســاكن نیســتند. 2. صــدای دوســت بــه گــوش نمی رســد، مــرغ دل مرده اســت و زندگــی 
وبــال گردنــم شــده  اســت. 3. بگــذار بــه ســبب همیــن درد و انــدوه بمیــرم، درد و مصیبتــی كــه جبران ناپذیر اســت. 
4. بگــذار بمیــرم و در حــق مــن ســتم بــرود و صــدای خاكــی كــه بــه رویــم ریختــه می شــود، ذهنــم را كــور كنــد 
و هوشــیاریم را تبــاه ســازد. 5. بگــذار بمیــرم، بــه مــرگ خرســندم. همانــا مــرگ از ایــن خونابــه خوردن بســی بهتر 

اســت« )همــان: 214- 218(.
شــاعر در بیت هــای مذكــور، لحنــی غمگنانــه، تــوأم بــا تحســر از فــراق یــاران پیشــین در وطــن مألــوف دارد 
ــه مخاطــب منتقــل می كنــد و او را متأثــر می ســازد و در ایــن راســتا از كنایــه )»مــرخ دث مــه رده ن:  كــه آن را ب
مــرغ دل مــرده اســت«، »زنگانیــم بیــه ن وه بــار گــه رده ن: زندگانیــم بــار گردنــم شــده اســت«، »ده رد گــران: درد 
گــران«، »زه طنــم بکه ط کــــوور: ذهنم را كــور كنــد« و »زأخاو خـــوه رده ن: خونابه خــوردن«( و تناســب )كاربرد 
واژگان »مــردن، درد، گــران، زور، زأخــاو: خونابــه«( بهــره بــرده و اگرچــه بــه  طــور مســتقیم به رنگ خاصی اشــاره 
نکــرده؛ امـّـا بــا تکــرار مکــرر لفــظ »مــه رده ن« رنگ ســیاه را كــه در فرهنــگ ایرانی رنگ ماتم اســت، بــر بیت های 
مذكــور حکمفرمــا كــرده و و رنــگ ســرخ را بــا كاربــرد واژة »زأخــاو: خونابه« در معنی منفــی به كار برده  اســت. 

4-3. غم غربت دوری از وطن
اگــر پــس از تجربــة بهکامــی و شــادكامی بــر اثــر عوامــل و دالیلــی فــراق از وطــن مألــوف دســت دهــد، خاطــرة 
دوران شــادی و نشــاط بــه احســاس غم غربــت بدل می گــردد. »فیشــر )fisher( و هــود )hood( احســاس غربت 
را یــک حالــت هیجانــی، انگیزشــی و شــناختی پیچیــده می داننــد كــه حاكــی از غمگینــی، تمایــل بــه بازگشــت 
بــه خانــه و درماندگــی ناشــی از تفکــر دربــارة خانــه اســت. اصطــالح احســاس غربــت، واكنش هایــی را شــامل 
می شــود كــه جدایــی افــراد مــورد عالقــه و مکان هــای آشــنا را در بــر می گیــرد« )شــریفیان، 1385: 41(. اركــوازی 

در غــم دوری از وطــن مألــوف چنیــن نالــه ســر می دهــد: 

خلیل بیگ زاده-طاهره رحمتی فرمانی
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)همان: 210- 213(

ــان ــه و مه ط ــه وز، سه ر وطش ــی س ــمه ط هان ــه خیالـــم وینـــه ط بیمـــــــــارانچه ش کـــــه فت ن

ــیبنیشـــتای وه و بــرج سه ر چه شــمه ط هــانـــی ــه ط فــانــ ــکردای زه مانـــــ ــارغ بـــ فــــ

پـــاک و زثاثــــــه ــهبنــووشیــــای ژه و ئــاوِ  ــه ر مساثـ ــه وز که وس ــه رچه شمه و ح ژه و سـ

ــن ــه رمه سطر زه می ــاک گـ ــه خ ــردام ن ــه طر بک ــان، شــووِن مــاث جه مـیـــــــنس جـــه وه ث جه وه ث

دیــــــم جاهــــثی  وه  جه وه ثــان  ــاواره بیــــــمجــه وه ث  جـــــــه وه ث پابــــــه رجا مــن ئ

زوانـــم نـــــه زان  تــــــرکان  هــــامؤازِ  هــــام که ثامــانـــــــم...  یــــــاران  ژه  دأرم 

ــهئــــاواره ط وه تــه ن خطـــــــال په رگــه نــــه ــده م سه نـــ ــاوان ژه دیـــ ــاالن، خـــ خطـــ

ــم ــه کـه میـنـــ ــم هان ــه خِت وط ــاله ط بـــ ؤووژط ِک مـــــه چوو بطشـــــتر خه مینــــــمتــ

ــه ردم ــره ط نـ ــاورد، دو می ــه ک ه ــه ط دو ی ــه ردم... ه ــاثف بــــ ــاک موخــ ــیو وه خ ــه ط نس ه

ــن ــارِ م ــه ت وه ط به خــت ســیاط ت ــه د له عن ــنســ ــارِ مـ ــه طر نه وبه هـــ ــی س وه ط مه حروومـــ

دارانـــــــه وه وه  کـــــه وکان  ئه نــارانــــه وهقـــــــاقِوثه ط  ألت  وه  نـــه شــنه فتــــم 

مانشــــت بـــــأم کاوِ  ئارزوومــه ن  دیــده حه زره تمــه ِن هامده مــان گطشــت بــأمهــــه ط 

»1. آرزوی رســیدن بــه چشــمة هانی ســه وز و مناطــق و مناظــر سه روطشــه و مه طــان، چــون ســوداِی بیمــاران 
در خیالــم جــای گرفتــه  اســت؛ 2. كاش بــر پشــته و بلنــدِی مشــرف بــه چشــمه می نشســتی و دمــی از زمانــة فانــی، 
فــارغ و آســوده می بــودی؛ 3. كاش از آب زالل و پــاِک آن سرچشــمه و آبگیــر كوثرگونه می نوشــیدی؛ 4. كاش 
در گرمســیر یــا كوهســتان هایی كــه آثــار اســتقرار و ســکونت دســته جمعی خانه هــای عشــایری در آن پیداســت، 
گــردش می كــردی؛ 5. كوه هایــی كــه در ایـّـام جوانــی دیــده  بــودم، همچنــان در جــای خــود برقرارنــد؛ امـّـا مــن 
آواره و بی ســامان شــده ام؛ 6. مصاحــب و معاشــر تركانــی هســتم كــه زبــان و ســخن مــرا درنمی یابنــد و مــن از 
یــاراِن همزبــان خــودم دورم؛ 7. از زادبــوم و وطــن خود آواره شــده ام و ســخت پریشــانم. افکار پراكنده و پریشــان، 
خــواب را از چشــمانم گرفته اســت؛ 8. تقدیــری تلــخ و شــوم در كمینــم نشســته  اســت. هــر روز كــه می گــذرد بــر 
غم هــای مــن افــزوده می شــود و مــن هــر روز غمگین تــر می شــوم؛ 9. دردا كــه كعبتیــن بخــت مــن در بــازی نــرِد 
زندگــی، نقــِش كــِم دو یــک آورده اســت. دردا كــه از ســر اضطــرار بــه ســرزمین مخالفــان پنــاه بــرده ام و بهــره ام 
خــاک مخالفــان شــده  اســت!؛ 10. صــد لعنــت بــر این بخت ســیاه مــن باد كــه از ســیر و تماشــای نوبهــار زادگاهم 
محــروم مانــده ام؛ 11. میّســر نشــد كــه بــر دماغــة كــوه انــاران بنشــینم و آواِی كبــکاِن نشســته بــر شــاخة درختــان را 

بشــنوم؛ 12. آرزومنــِد ســیِر كــوه مانشــت و دیــدارِ همــة یــاران و رفقــای خــود بــودم« )همــان: 214- 218(.
شــاعر بــه یــاد دوســتان و یــاران، ســرزمین مــادری و خاطــرات خــود در جایــی كــه بهتریــن روزهــای عمــرش 
)جوانــی( را در آنجــا گذرانــده  بــود، می  افتــد و اكنــون در غربــت، در كنــار تركانــی كــه زبــان آنهــا را نمی  فهمد و 
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در كمــال تنهایــی روزگار را ســپری می  كنــد. او در ایــن بیت هــا گذشــتة سرشــار از موفقیت و كامیابــی خویش را 
در پیــش چشــم مخاطــب بــه تصویــر می  كشــد و بــرای ایــن هنرنمایــی از ابــزاری بــه نــام ایمــاژ بهــره می  گیــرد. او 
بــا تشــبیه »چشــمة  هانی ســه وز« در ســرزمین مــادری بــه حــوض كوثر در بهشــت، عمق عالقه و دلبســتگی خــود را 
بــه ســرزمین مادریــش آشــکار می نمایــد؛ چنانکــه در بیــت اول نیــز آرزوی رســیدن بــه دیار خویــش را به ســودای 
بیمــار تشــبیه می  كنــد. اركــوازی بیشــتر از اینکــه از ایمــاژ و صــور خیــال در شــعر خویــش بهــره گیــرد، بــا الفــاظ 
و واژگان بــه خوبــی بــازی می  كنــد و بــر مخاطــب تأثیــر می  گــذارد. شــاعر بــا اســتفاده از واژگان و عبارت هــای 
»ئــاواره، دأر، تاثــه ط بخــت وطــم، خــاک موخاثــف، له عنــه ت، به خــت ســیا، مه حروومــی، ئــارزوو و دیــده 
حه زره تمــه ن«، تکــرار در كلماتــی ماننــد »چشــمه ط  هانــی، بخــت، خطــاث، جــه وه ث، سه رچه شــمه و ئــاواره«، 
تکــرار فعــل ربطــی »بــوم: بــودم« و اســتفاده از فعــل منفــی »نه شــنه فتم: نشــنیدم«، غــم غربتــش را بــه  خوبــی بــرای 

مخاطــب ملمــوس می  ســازد. 
در گســترة صــور خیــال بــا اســتفاده از واژه هــای »هانی ســه وز، سه روطشــه و مه طــان« در بیــت اول كــه هــر ســه 
نــام مناطــق و مناظــری در اســتان ایــالم هســتند و واژگان »ئــاو، پــاک و زثال و حه وز كوســه ر« از آرایة تناســب بهره 
بــرده اســت. در بیــت آخــر نیــز خــود را بــه بیمــاری تشــبیه كــرده كــه در آخرین لحظــات زندگــی آرزوهایــش را 
فرایــاد مــی آورد. آرایــة بــارز در عبــارت »تاثــه ط به خــِت وطــم هــا نــه كه مینــم« تشــخیص اســت و بخــت و اقبــال 
را انســانی پنداشــته كــه در كمیــن هســتند. وی همچنین از آرایــة تضــاد در واژگان »پابه رجــا« و »ئاواره«، تناســب در 
بــه كارگیــری اصطالحــات بــازی  نــرد )دویــه ک و دو مطــره  و نـــه رد( و كنایه )هــه ط دو یــه ک هــاورد، دو میره ط 
نـــه ردم: كنایــه از بدبیــاری( بهــره برده  اســت. لحن شــاعر در ابیــات آغازین كــه از زادگاه خــود و زیبایی ها و مناظر 
طبیعــی آن یــاد می  كنــد، آرام و غمگنانــه اســت و بــه خوبــی غــم غربــت و حســرت او را از دوری نشــان می  دهــد. 
در زمینــة رنــگ نیــز شــاعر در مصــرع »ســد له عنــه ت وه ط به خــت ســیاط تــار مــن« رنگ ســیاه را در معنــای منفی 

بــه كار بــرده و از بخــت نامســاعد خــود گله و شــکایت كرده  اســت.

نتیجه گیری
ــال«،  ــه »باوه ی ــای دیگــری از جمل ــه«، شــامل منظومه ه ــر »مناجات نام ــوان غالمرضاخــان اركــوازی عــالوه ب دی
»خریــوی«، »زلیخام شــوران« و »زلیخــام ژه چیــن« اســت كــه در شــعر باوه یــال و خریــوی، گذشــتة فــردی و جمعی 
خــود را بیــان كــرده  اســت؛ چنانکــه شــاعر بــر گذشــتة خــود حســرت  خــورده و خواننــده را در ایــن تحّســر بــا 
خــود همــراه نمــوده اســت. مفاهیــم نوســتالژیک بیشــتر در باوه یــال و خریــوی دیــده می شــود و برجســته ترین 
جلوه هــای ایــن نوســتالژی، غــم فــراق فرزنــد اســت كــه نمــود فــردی دارد؛ امّــا نوســتالژی جمعــی را بیشــتر در 
ســروده های مربــوط بــه داســتان های عّشــاق ایرانــی و اســطوره های ملــی می تــوان یافــت. غالمرضاخــان اركــوازی 
ــان، ایمــاژ و صــور خیــال، تقابــل و تضــاد، موســیقی شــعر،  از كاربردهــا و قابلیت هــاي زبانــي ماننــد دســتور زب
روانشناســی رنگ هــا و تداعــی معانــی واژگان بــا كاركــرد معنایــي مثبــت و منفــي بــراي بیــان غــم غربــت خویش 
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در  ســروده هایش بهــره بــرده  اســت؛ چنانکــه  گذشــتة مطلــوب و حــال نامطلــوب را به یــاری آنها تداعــي می كند. 
نمــود تصویرآفرینی هــای شــاعر بیشــتر در كاربردهای اصلی تشــبیه، اســتعاره، مجــاز و كنایه روی می دهد. شــاعر 
در دیوانــش از رنگ هــا بــرای بیــان حســرت بــر گذشــتة سرشــار از بهکامــی فــردی و جمعــی اســتفاده كــرده و 
بــا اســتفاده از روانشناســی رنگ هــا، غــم غربــت، دگرگونــي فضاهــای شــادی، عشــق، جوانــي و ... را در ذهــن 
مخاطــب تداعــي نمــوده و گونه هایــی چــون غــم فقــدان فرزنــد، دوری از یــاران، غربــت و دوری از وطــن مألوف 

و روزگار شــادكامی در گذشــته را بــا حســرت  پرورانــده اســت. 
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