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  هاي نوستالژي در شعر یداهللا بهزادمؤلفه 
  com.gmail@naderifar.abdolreza* عبدالرضا نادریفر

     کرمانشاه دانشگاه رازياستادیار

  ت پیروزي نژاد فراس

   دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستاندانشجوي

  چکیده
     ها بروز ي انساننوستالژي رفتاري ناخودآگاه است که به عنوان احساسی طبیعی در همه

کوشد تا با پناه  می،شنودي کنداش احساس ناخفرد از وضعیت کنونیهنگامی که . کندمی
اش به نوعی درد درون خود را تسکین بخشد رات خوش گذشته به رویدادها و خاطآوردن

    را تشکیل  ي شعر بسیاري از شاعران گذشته تا به امروزنوستالژي و مصادیق آن درونمایه
ترین مضامین و در ها و معانی آن از برجستهنوستالژي و حسرت گذشته با تمام مؤلفه .دهدمی

گریز به خاطرات شیرین کودکی، ایام خوش . شودیبهزاد محسوب م ي اصلی شعرواقع خصیصه
اند که شعر او را با نوستالژي پیوند عمیق از جمله مضامینی ... پیري ودورانجوانی و گله از 

 نارضایتی و اعتراض خود ، به حقیقت او با پناه بردن به گذشته و خاطرات خوش آن؛دنبخشمی
نوستالژي شعر بهزاد با دو معنا .  داده استرا نسبت به اوضاع جامعه و روزگار خویش نشان

 شعر او شاملیاد دوران نوستالژي فردي. جمعی نوستالژي فردي و نوستالژي ،شودمطرح می
جوانی و دوستان و از دست رفتن  غم عشق و مفاهیمی چون اندوه ، مدرسهوخوش کودکی 

 که شاعر را با ستجاییشعر او نوستالژي جمعی . شودمی پیري  روزگارشکوه از نزدیکان و
اجتماعی شاعر نوستالژي جمعی شعر او را پر  -اشعار سیاسی. زنددردهاي مردم پیوند می

او  . آرمان خواه و انسان دوست است،بهزاد شاعري متعهد. تر از نوستالژي فردي کرده استرنگ
عاطفی، هاي مختلف تعهد سیاسی، اجتماعی، جنبه. شعر را در خدمت اخالق به کار گرفت

ي شعر مایهاین عناصر نه تنها جان و دوستان در اشعارش نمود دارد؛ مذهبی و تعهد به خانواده
پژوهش حاضر بر آن  .نمودار حقیقی شخصیت واالي او نیز هستنددهند؛ بلکه او را شکل می

  .اهللا بهزاد کرمانشاهی بپردازدهاي مختلف آن در شعر یداست که به بررسی نوستالژي و جنبه
27/3/1399:تاریخ پذیرش مقاله                                 17/3/1399:تاریخ دریافت مقاله   

  واژگان کلیدي
  یداهللا بهزاد *

   شعر*

  حسرت گذشته* 

  نوستالژي فردي* 

 نوستالژي جمعی* 
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  مقدمه

 به )algos( به معنی بازگشت و   )nosts( یونانی   يواژهاي فرانسوي است که از دو       نوستالژي واژه 
شـته  ذ گبـه غـم غربـت و حـسرت     این واژه در زبان فارسـی     .معنی درد و رنج گرفته شده است      

شـود کـه از دوران      نوسـتالژي بـه رؤیـایی اطـالق مـی         ). 23: 1389شریفیان،(ترجمه شده است  
یر ممکن  غ براي بشر اي که بازگشت و حتی بازسازي آن         گذشته ؛شودناشی می پراقتدار گذشته   

 .و زبانی مـشترك اسـت  ي انسانها با هر نژاد  در میان همه،غریزي است و این احساس طبیعی و 
برانگیختـه   او  ایـن احـساس در  ،شـود ي خود دور مـی  که فرد از گذشتهظ روانی هنگامی به لحا 

، بـه خطـر افتـادن سـالمتی و دوران پیـري از              مشکالت و موانع درون زندگی و جامعه       .شودمی
و هنگامی که راهی پیدا     کنند  تند که فرد را به واکنش براي یافتن گریزگاه وادار می          عواملی هس 

 به عبارتی نوستالژي میل بـه بازگـشت         ؛دآیبه وجود می  در او   بازگشت به گذشته    اشتیاق   ،دنکن
 بـا شـعر و ادبیـات و         موضـوع ي پیوند ایـن      درباره .)24: همان(ي آدمی است  به بهشت گم شده   

، که از روانشناسی وارد ادبیات شـده ي ژنوستال«:رود آن به این حیطه گفته شده است   ی و گونگچ
ي آن شاعر یـا نویـسنده در     شود که بر پایه   اي از نگارش اطالق می    یوههاي ادبی به ش   در بررسی 

، یا سرزمینی کـه  را که در نظر دارد...) کودکی و جوانی و (اي  ، گذشته ي خویش  یا نوشته  سروده
ي فرهنگ نامـه  (».کشدکند و به قلم می    آمیز و دردآلود ترسیم می    یادش را در دل دارد، حسرت     

هاي شعر امروز تبدیل صهمشخیکی از   به  نوستالژي در واقع    .)ي نوستالژي هژادبی فارسی، ذیل وا   
هـایی   خصیـصه ،هایی بـا گذشـته دارد  نوستالژي شعر امروز در عین حال که شباهت   . شده است 

ي ابعـاد و مناسـبات آن، در   شـرایط زنـدگی در عـصر کنـونی و توسـعه            .متفاوت با آن نیز دارد    
شان به واقعیات زنـدگی  د آن، به دلیل پایبندي و وفاداري     ، خصوصا در طیف متعه    شاعران امروز 

  مساعدي بـراي ایجـاد بیگـانگی و ناسـازگاري پدیـد آورده اسـت؛ بـه واقـع ایـن شـاعران                      بستر
بـه  اعتنـا باشـند؛   و بـه آن بـی    اند به آسانی از کنار مظاهر نامطلوب روزگارشان بگذرند        نتوانسته

عمل روانی یا واکنش عاطفی در برابر شرایط نامطلوب       الهمین دلیل این عوامل باعث بروز عکس      
  دلتنگـی بـراي گذشـته    -1هاي اصلی غم غربت عبارتنـد از  مؤلفه. شودزندگی و روزگارشان می  

     حـسرت  ت همـراه بـا افـسوس و     ا بیـان خـاطر    -3گرایش مفرط به بازگشت به وطن و زادگاه       -2
ــز   -4 ــسرت آمیـ ــادکرد حـ ــودکی و یـ ــه دوران کـ ــردن بـ ــاه بـ ــطوره -5آنپنـ ــردازياسـ                        پـ
  ).157: 1387عالی عباس آباد، ( پناه بردن به آرمانشهر-7)باستانگرایی(  آرکائیسم-6
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پس از . در کرمانشاه به دنیا آمد.  ش1304ي بهمن ماه ي نیمهیداهللا بهزاد کرمانشاهی در نیمه
ي در رشته. ش1326ی وادبی، در سال پایان تحصیالت ابتدایی و متوسطه و دریافت دیپلم علم

الشعراي ملک: زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران آغاز به تحصیل کرد و شاگرد استادانی چون
بهار، فروزانفر، بهمنیار، پورداود، خانلري و معین گردید؛ سپس به استخدام وزارت درآمد و با 

به درخواست خود بازنشسته شد و . ش1359عنوان دبیر شروع به فعالیت کرد تا اینکه در سال 
بهزاد شاعري . )10-13: 1387گوهران، (دارفانی را وداع گفت1386روردین سرانجام در پنجم ف

ي گزیدهدفتر باید به از جمله دفاتر شعر وي . توانا بود که از خود آثاري گرانقدر به یادگار نهاد
؛ همچنین در سال ره کرداشاو سخن پنجم  سخن، سخنی دیگر، خرده سخن، سخن چهارم

   اي از اشعار بهزاد را با انتخاب شفیعی کدکنی با عنوان گلی انتشارات آگه گزیده. ش1381
 ...نوري مانند قصیده، غزل، مثنوي، شعرهاي شعیداهللا بهزاد در اغلب قالب .رنگ چاپ کردبی

در همین . تي سنتی شعر اس در شیوه او ولی اوج قدرت شاعري،طبع آزمایی کرده است
         ساختارهاي شعر کالسیک را به خوبی «ارتباط برخی از محققان عقیده دارند که وي 

هایش که در شعر لطفعلی هایی نیز دارد از جمله نوآوريو در این ساختار، نوآوري» شناسدمی
است تا آنجا که » ساده کردن سبک خراسانی«، شودصورتگر و حمیدي شیرازي هم دیده می

اوج توانایی این شاعر در سرودن غزل  .)15: 1388، بديعا(گردد ه سبک عراقی نزدیک میب
 غزل او اغلب در رفت و .)69 :1387، گوهران(اند است که برخی غزل او را غزل میانه دانسته

 اما با این حال ،آمد میان سبک خراسانی و سبک عراقی است و در مجموع ساده و روان است
 در شعر بهزاد .)16و 17: 1388عابدي، (ها به سبک هندي نیز گرایش دارددر برخی از غزل

هاي عاشقانه و مضامین ، لحظه یاد عزیزان، ستایش وطن، اخوانیهمضامین متنوعی مانند
شعر « و دفاع مقدس و آنچه تحت عنوان  در این میان به موضوع وطن؛مذهبی نمایان است

  .د توجه خاصی دار،شودشناخته می» مقاومت

  تحقیقي پیشینه

 مهدي شریفیان عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سیناي همدان در این زمینه مقاالت متعدد
 1387این کتاب که در سال.  استتألیف کرده» روانشناسی درد«با عنوان نیز  و کتابینگاشته 

 يواژهي عالوه بر بررسی جداگانهتوسط انتشارات دانشگاه بوعلی سیناي همدان منتشر شده، 
، ، اخوان نیما، سپهريدر شعر هشت شاعر معاصر از جملهآن را  هايوجوه و مؤلفهنوستالژي، 
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 ؛سرشک پرداخته است.و م قیصر امین پور نادر نادرپور، فریدون مشیري، سیاوش کسرایی،
نوشته شده  باب نوستالژي شعر کالسیک و معاصر ها و مقاالت متعددي درنامههمچنین پایان

پایان (از معصومه خداداي مهاباد »نگی در آثار شش شاعر زن معاصرتبررسی دل«ز جمله  ا؛است
اي نیز توسط آقاي پایان نامه  و)1377،  کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرسينامه

 ينامهپایان ( نوشته شده است»اخوانشعر فروغ و نوستالژي «سیروس روستایی تحت عنوان 
از غم «اي تحت عنوان همچنین مقاله)1390بلوچستان،  و سیستان کارشناسی ارشد، دانشگاه

 از برات محمدي و سمیه عباس زاده »و حسرت شاعران کالسیک تا نوستالژي شاعران رمانتیک
وادب فارسی دانشگاه آزاد  غنایی زبان  تحقیقات تعلیمی وينامهکه در فصلشته شده نو

ي موضوع حاضر تاکنون پژوهشی صورت ارهاما درب؛  واحد بوشهر چاپ شده است-اسالمی
 . نگرفته است

  تحقیقروش 

باشد؛ به عالوه نشریات و مقاالت اي میدر پژوهش حاضر، روش تحقیق به صورت کتابخانه 
برد پژوهش حاضر و جامعیت بخشیدن به آن مورد ي تحقیق نیز جهت پیشمرتبط با زمینه

  .انداستفاده قرار گرفته

  لژي و نوستارمانتیسم

. هاي نوستالژیک است گرایش و توجه به مؤلفه،هاي اصلی شعر رمانتیکمایهیکی از درون
ترین مسائل این مکتب  از اصلی،هاي روحی و توجه به درونعواطف و احساسات فردي، جریان

هاي ها و جریانها مستقیم یا غیر مستقیم، غالبا راجع به تالطمشعار رمانتیک«روندبه شمار می
     یکی از اصول مکتب رمانتیک که  .)283: 1392، نورایی و دیگران(»حی شاعران استرو

آزردگی از محیط و . است» گریز و سیاحت« اصل ،یک را در آن دیدژتوان تفکرات نوستالمی
، سفر دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیاییهاي دیگر، زمان موجود و فرار به سوي فضاها یا زمان

در «.)92: 1366،سید حسینی(هاست از مشخصات آثار رمانتیک،هاي خیالوي بالواقعی یا بر ر
 اما بیشتر آثاري که در اواخر دوران ،اي خاص به نام رمانتیسم وجود نداردادبیات فارسی دوره

 در شعر فارسی به وجود آمده )1304-1357(اوایل سلطنت پهلوي  و)1193-1344(قاجاریه
 از رمانتیسم هاییمایهرانسوي،  آثار شاعران مکتب رمانتیسم فهاياست، تحت تأثیر ترجمه
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نفوذ ادب اروپایی در ادبیات : گویدزرین کوب در این باره می.)116: 1376میرصادقی، (»دارد
هاي عصر مشروطه نشان داد  تأثیر خود را در آغاز در اشعار انقالبی و وطنی در روزنامه،فارسی

 مشروطه ي ادبی در ادبیات پس از منجر شد و به انواع تازهپس از آن به نوعی رمانتیسم و
هاي رمانتیکی در اشعار شاعران بسیاري گرایش).241: 1372زرین کوب، (شکل خاصی بخشید

 ، اگر بخواهیم آن را در سبک ادبی خاصی جست و جو کنیم؛از این مرزو بوم دیده شده است
در این طور که گفته شده است  همان؛ کرددر سبک عراقی مشاهدهها را این مشخصه توانمی

گرا و و شعر آن از نظر فکري، شعري درونر آن به فراوانی بروز پیدا کرده ادب غنایی د سبک
: 1381شمیسا، (معموال غم گراست وگرایش به عنصر عشق در آن نمود و برجستگی دارد

ن به آرزوها و رنج حاصل هاي برخاسته ازدست نیافتهاي شاعر و بدبینیها و شاديلذت«.)140
 از جمله موضوعات شعر ،ي بودن و دست نیافتن به آزادي و دنیاي آرمانی مطلوباز اندیشه

انسانیت، وطن، آنها را به احساسات مربوط به فرد، خانواده،توان غنایی است و به تعبیر دیگر می
هاي رایج از موتیف تأسف به گذشته«). 67: 1372رزمجو، (».و دین محدود کرد طبیعت، خدا

خورند و شاعران ي محمودي حسرت میي سلجوقی به دورهشاعران دوره. شعر فارسی است
رمانتیسم ).133: 1382شمیسا، (» .کردندي رودکی با حسرت یاد میي محمودي از دورهدوره

وذ نف: گوید زرین کوب در این باره می.شوددر ایران از عصر مشروطه وارد ادبیات فارسی می
هاي ادب اروپایی در ادبیات فارسی تأثیر خود را در آغاز در اشعار انقالبی، وطنی در روزنامه

عصر مشروطه نشان داد و پس از آن به نوعی رمانتیسم منجر شد و به انواع تازه ادبی در 
  )241: 1372زرین کوب، (ادبیات پس از مشروطه شکل خاصی بخشید

  نوستالژي و ادبیات

شناسی تولد یافت ولی بعدها بـه دلیـل ارتبـاط         علم روان  الحی است که ابتدا در    نوستالژي اصط 
نزدیک روانشناسی و ادبیات، به این حوزه نیز راه پیدا کرد؛ در واقع شاعران به مـدد احـساسات             

درد . دهنـد ي خیال، مفاهیم نوستالژیک را بسیار زیباتر از دیگران انعکاس می      غلیان یافته و قوه   
 به همین دلیل بـه  ؛ها و نامالیماتی ست که به مذاق روح و روان او ناگوار بوده          استیشاعر درد ک  

   ي نوسـتالژي سـابقه  . پـردازد هـا مـی   اي آرمـانی و بـه دور از ناهنجـاري    جست و جـوي جامعـه     
 ،ي نوسـتالژي  گـاه کـاربرد واژه     اگرچه هیچ  ؛ي تمام تاریخ شعر و ادب ما دارد       اي به اندازه  دیرینه

هـاي  مملو از یک یا چند یـا تمـام مؤلفـه    شاعر هر  اما ناخودآگاه شعر  ،ظر شاعران نبوده  منظور ن 
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سـت   موضـوعی ،شرح درد و فراق و اندوه از روزگاران خوش سپري شـده    . نوستالژیک شده است  
 اینست که شـاعران بـا   ،ي افراد بشر گره خورده اما آنچه که حائز اهمیت استکه با زندگی همه  

 این مـسائل را رنـگ جـاودانگی        ،ي خود ه کمک نیروي خیال و احساس و عاطفه       اعجاز بیان و ب   
هـاي ادب  نوستالژي اگر چه درشعر گذشته مطرح شده؛ اما امرزه به یکی از خصیصه            .اندبخشیده

کـرد، شـعر   هاي انـسان گذشـته را ترسـیم مـی     شعر کالسیک دلتنگی  . معاصر تبدیل شده است   
تفـاوت   .داردمـی احـساس تعهـد بیـشتري پـرده بر        روز بـا    معاصر از حس غربت زدگی انسان ام      

نوستالژي شعر شاعران گذشته باشاعران امروز در اینست که در شعر شاعران گذشته نوسـتالژي          
ي فردي دارد و دردهاي اجتماعی کمتـر در شـکل گـرفتن آنهـا نقـش داشـته امـا         بیشتر جنبه 

سیاسی و اقتصادي حاکم برجامعـه و     - برخاسته از اوضاع اجتماعی    شعر شاعران امروز  نوستالژي  
ي جـدایی    غم غربت شاعران گذشته نتیجه     در حقیقت .ستآنهاهاي زندگی   تحوالت و دگرگونی  

شـعر  روح از مأواي اصلی خویش است که با یک نوع لذت و شادي همراه اسـت امـا نوسـتالژي                 
ن احساس نه تنهـا  هایی است که بازگشت آنها غیر ممکن است و ای     ي از دست رفته   نتیجه امروز

محمـدي،  (شود بلکه یأس و ناامیدي را نیـز بـا خـود بـه همـراه دارد                باعث آزرده شدن روح می    
پناه بردن به گذشـته و خـاطرات خـوش آن در شـعر بهـزاد، بیـانگر               ).166 :1391عباس زاده،   

 .شـود دیده میبه وضعیت موجود است؛ همچنان که در مکتب رمانتیسم      او  نارضایتی و اعتراض    
ي داري و آرزوهاي بر باد رفتـه  بر ضد جهان سرمایه   جنبشی اعتراضی بود   در واقع رمانتیسم نیز   

هاي به واقعیت انتقادي نسبت   رویکردي  ،با بازگشت به طبیعت   از آنجا که رمانتیسم     . مردمان آن 
           خـوردگی  تـوان گـره   از ایـن رو مـی      .کنـد زمانه دارد، بـا نوسـتالژي ارتبـاط نزدیکـی پیـدا مـی             

چـون عـشق،     مـضامین اشـعار او    . هاي رمانتیک و نوستالژي را در شعر بهزاد مشاهده کـرد          مایه
طبیعت، یأس، یاد کودکی و پناه بردن به خاطرات گذشـته، طـرح دردهـاي اجتمـاعی و تعهـد               

  .از این مسأله حکایت دارد... شاعر به آزادي  و ظلم ستیزي و

  نوستالژي شعر یداهللا بهزاد

  ي فرديي خاطرهنوستالژ.1

ها در زندگی  نامالیمات و تناقض.یکی از کارکردهاي تکرار خاطره، فرار از وضعیت موجود است
و فرار از مشکل خود، به نابراین در جست و جوي راه درمان ؛ ب، روح و روان او را آزرده کردهفرد
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هاي عصبی ناراحتیدر : کند کههایش این گونه بیان میفروید در تئوري .کندگذشته رجوع می
ي هنري باشد، ، اگر شخص داراي ذوق و قریحههاها و ناکامیخوردگیدر سر) نوروتیک(و روانی

خلق آثار هنري ماندگار موجب  ها از راه تصعید،ها و ناکامیدر بیشتر موارد این سرخوردگی
ات دوران ي فردي در شعر بهزاد به شکل خاطرمضمون خاطره ).42: 1382شریفیان، (گرددمی

سرایی دوستان و نزدیکان، خود را یادو مرثیه عشق، خاطرات دوران پیري، کودکی، نوجوانی،
 خوش وصال و حسرت روزگار. اي از نوستالژي فردیستشعر ذیل نمونه .دهدنشان می

اي خشک و فرسوده ساخته که شاخه از او  و تبدیل به پاییز فراق گردیدهي شاعربهارگونه
اي شاخه : بدمداشکالبد جسم مردهکه دوباره با سحر در عشق است   بهارمنتظر دمیدن

در درونم هاي /بهاران راحسرت روز /دودسوخته از آتشی بی/ خشکم دژم روي و زمان فرسود
راست /واخته لرزان تن خود را به گستاخی/ ، خشم صد طوفانبا سکوتم/اي خاموشهاي گریه

که دهد /ي آن سبزافسونگرتشنه/اي خشکم شاخه/ییزانبه روي باد پا/ چون انگشت تهدیدي
 .)74: همان(هاي مرده را با جانجسم/کاربا سرانگشتی ز لطف باد و ابرش سحرها در /پیوند
  :اي دیگرنمونه

  اي نور دو دیده یاد بادا شب تو
  از عمر گذشته با همه شادي و غم

  

  وان قول و غزل که بود ما را شب تو  
   یاد تنها شب تو ست مرا بهمانده

  )114: 1386بهزاد، (
  نوستالژي بازگشت به دوران کودکی 1- 1

 و مظاهر دروغین دنیا و آنچه زندگیمصائب و مشکالت ها و گذر شتابان عمر، گمان سختیبی
.  پناه ببرد کودکیبه صفا و خلوص و معصومیت دورانکه کند در آن است،گاه شاعر را وادار می

هر چه هست پاکی و  ؛ی فارغ از ادعا و زیاده خواهی و کینه استدنیاي کودکان دنیای
کی در عین حال که نارضایتی از شرایط نامطلوب زندگی و درجوع به دوران کو. سادگیست

کند و ي روزگار بزرگسالی شاعر را پر میهاي گم شده؛جاي خالی ارزشستي کنونیجامعه
         موجب تسلی خاطرش رهاند و را میا اوهها و غمبراي مدتی کوتاه هم که شده از رنج

دلتنگی غریبی نسبت به کودکی دارد و با صحبت کردن از کودکی  بهزاددر شعر ذیل  .دگردمی
  .یابددست میهایش ها و نایافتهشده گویی به بخشی از گم،آن دورانبه و رجوع 
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ــذار   ــه ام در رهگــــ ــتی دیرینــــ   دوســــ
  زان نــــدا گفتــــی شــــرابی خوشــــگوار   

ــ ــال  خوشـ ــاي خیـ ــا پـ ــست بـ   دل و سرمـ
ــان    ــر نوباوگـــ ــا دگـــ ــستان بـــ   در دبـــ
ــه  ــرون تاختـــ ــه بیـــ ــنم از خانـــ   آن مـــ

  

  خوانـــد چـــو طفـــالن بـــه نـــام کـــودکی  
ــودکی   ــام کــ ــامم ز جــ ــت در کــ   ریخــ
  راه عمـــــر رفتـــــه را بـــــاز آمـــــدم   
ــدم   ــساز آمــ ــار و دمــ ــر یــ ــار دیگــ   بــ
  بامـــــــدادان رو بـــــــه راه مدرســـــــه

  )46-1387:48گوهران، (
چیزي که شاعر را در روزگار پیري . کودکی سروده شده است نیز در حسرت روزگار ذیلشعر 

ی و انتقادست نسبت به آنچه که  بازبینینوع در واقع ،گرداندبه سراغ کودکی و عوالم آن بازمی
هایی ها و غصه دغدغه برتمامخط بطالني این رجعت، به منزله وجنگیده کنون برایش میتا

تجربگی و کودکی خود دنیا و ک کودك با تمام بیانگار ی.  از روزگار کشیده استاست که
     که همان بازي و (از آن  تمام و کمالشناخته و سهم خود رامناسبات آن را بیشتر می

  ! گرفته است) است ... زالل کودکانه و آرزوهاي دست یافتنی و هاييشاد

  اي کـاش بـه روز رفتـه راهـم بدهنـد     
  تا دسـت رسـد بـه دسـت مـادر بـازم       

  

ــ   ــد وز آفـــ ــاهم بدهنـــ ــم گریزگـــ   ت غـــ
ــد  ــاهم بدهنــ ــودکی پنــ   در کوچــــه ي کــ

  ) 174: 1381بهزاد، (
  نوستالژي دوري از معشوق 2- 1

، عشق و شودپردازي شاعران واقع میي خیالیکی از بهترین و زیباترین مضامینی که وسیله
ویر شاعران زیباترین تصا. و حاالت معشوق استه مضامین عاشقانه و توصیف احوال پرداختن ب

در واقع از اند؛ هاي آن خلق کردهي خود را به مدد عشق و زیباییو تخیالت شاعرانه
. تأثیرگذارترین مسائل در زندگی هر شخصی خاصه شاعران، عشق و ذکر وقایع بعد از آن است

عشق در شعر او همچون .عشق و مسائل مربوط به آن نیز از جمله مضامین شعر بهزاد است
دوري از معشوق سرآغاز اندوه .میخته با غم و دلتنگی و حسرت استشاعران رمانتیک آ

  .کندبار میهاي ظلمتهاي دراز تنهایی و شبشاعراست که او را همدم سال

  آنکه خواندیمش بدان روي فریبـا نـرگس        
  ، بناگوش سـمن   سنبلش طره و لب غنچه    

  تنها نرگس یک چمن سوسن و سوري ست نه          
ــرگس    ــا ن ــل زان رخ زیب ــه گ ــست مجموع   ه
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  آسمان دیدم از آیینه ي چـشمش پیـدا    ...
  

  زیـر چــشمی نگهـی کــرد بــه مـن تــا نــرگس   
  )65-66: 1386بهزاد،  (

و ما کرده  تداعی مااي  را برهاي آغازین زندگی، دورهکندامروزه شاعري که از عشق صحبت می
، بیگانگی را ره براي ما کشف کردهانسان را دوبا .گرداندمان بازمیرا به عمق حساسیت انسانی

هاي تاریخی آن لحظهي  و مارا به یاد همهکندمیعاطفی ایجاد  هاي استوار پل؛بردبین میاز
 1371براهنی، (اندتر کردهي خود، انسان را غنیاندازد که اجداد ما با عواطف عاشقانهمی

هاي طوالنی سال،  دلتنگی، فراق، عشق در دیوان او بیشتر پیرامون مسائلی چون ناکامی.)387:
مین دلتنگی و ه  نیز ذیلهاي موضوع عاشقانه.بیان شده استبازگشت معشوق  هجران و انتظار

در واقع زمان بسیار اندك وصال، درد و .قابل بازگشت وصال استاندوه و فراق وروزگار غیر
عر در شعر زیر نیز شا.گذاشته استها جدایی و نگاه حسرت باررا براي شاعر به جا حرمان سال

حسرت و اندوه  این عشق و .نالدي آن میاز غم و اندوه برجاي مانده ،عالوه بر حسرت دیدار یار
 حقا ،انتظار دیدن دوست تا به هنگام پیري همراه اوست و اگر به دیدار معشوق خود نایل نشود

 يهبه جرگراه آید و افتخار شاعر نیز به این است که در این که شهید کوي عشق به حساب می
  .عاشقان بپیوندد

ــست   ــه لطــف یاران ــدم ب ــشه چــشم امی   همی
ــد ... ــی بهــار افت ــشنیدي کــه ب   خــزان اگــر ن
ــود   ... ــده ش ــشق زن ــهیدان ع ــاد ش ــاره ی   هم

  غزال من تو بـه لـوح دل ایـن غـزل بنـویس              
  به پاي پیـریش از پـی چـه مـی دوي بهـزاد             

  

  چــو خــاك تــشنه کــه در انتظــار بارانــست  
  تخزان خاطر من بین کـه بـی بهـاران اسـ       

ــست     ــه زاران ــدار الل ــه دی ــه ب ــی ک   ز رقت
  کــه یادگـــار غــم مـــا بــه روزگارانـــست   
  شــتاب پــا بــه رکابــت ز شهسوارانــست    

  )31-32: 1381بهزاد،  (
   یاد جوانینوستالژي 3- 1

اش ي خویش و روزگار جوانی از دسـت رفتـه         بینیم که او مدام خاطره    سراسر اشعار بهزاد می    در
   بهـزاد دل خـسته وغـم     »یادگار«در شعر .شودآن غافل نمی  اي از   را در پیش چشم دارد و لحظه      

نامـد  هاي زندگی، دفتـري مـی  سختیمسیر غبار زمان و روزگار نامالیمتوأم با ي خود را، در   زده
ي دست قرار می دهد که اگرچه زخم خورده     دو همدم خو  یادگار اوست و او را مخاطب       که تنها   

وقعـی  )  القلـوبهم  ةانا عند المنکـسر   (ها به اعتبار  کستگیجویان است؛ اما به این ش     روزگار و کینه  
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در دلـی پیـر اسـت یـاد     /درخـشد مهـروار  یادگـاري مـی   /بین دفتـري دیرینـه روز      بر ج  .نهدنمی
دست فروردین و پـاي    / در هم کوفته است    را بس که   دفترك/ یادگار مانده از روز جوانی   /همدمی
 دار  وکینه جویان گیر    /ور از آسیب زمان   مانده باشد د  /نقشی درست  نیست برگی کاندرو  /مهرگان
هـا آشـفته درهـم    بـرگ / خفتـه در گردوغبـار سـال و مـاه    /بند بندش را ز هم بگسیخته  / روزگار
/ هر چه بـر وي روزگـاران بگـذرد   /اي دارد ز نور ایزديجلوه/ها یادگار دور از آن آشفتگی   /...ریخته

گـر شـدي   /تـر او شـادتر  ه تو آشـفته هر چ/امدفتر من اي دل صد پاره/بیشتر گیرد فروغ سرمدي   
  .)45-46 : 1386بهزاد، (در تو یاد او شود، آبادتر/ویران مبر اندوه از آنک

ــراي مـــن  ــاران بـ ــار ز یـ   اي مانـــده یادگـ
ــه ي همرهــان و کــس  ــده ام ز قافل   جــا مان
  آن طــایرم کــه دور ز دیــدار هــم زبـــان    
  جز روي تو به هر کـه در ایـن خانـه بنگـرم          

  انی ز مــن ربــود پـاداش رنــج هــا کــه جــو ...
  

ــن     ــواي مـ ــی نـ ــال دل بـ ــرس حـ   روزي بپـ
  جـــز بخـــت نابکـــار نپایـــد بـــه پـــاي مـــن
ــن   ــن واي واي م ــه ي م ــه دام و نغم ــد دان   ش
ــن    ــناي مـ ــا دل درد آشـ ــت بـ ــه اسـ   بیگانـ

ــی  ــه م ــصاف را چ ــن  ان ــزاي م ــر س ــی آخ   کن
  )41: همان(

  نوستالژي پیري و یاد مرگ 4- 1

گذرد،  در واقع هر چه از عمر شاعر می؛استهاي نوستالژي فردي پیري و یاد مرگ هم از مؤلفه
بهزاد نیز همچون دیگر . شوداو نیز بیشتر میحزن و اندوه ي ؛ در نتیجهافتدبه یاد مرگ می

ژي هاي فردي نوستال از میان خاطرهکند؛از پیري و رفتن جوانی خویش یاد میبسیار شاعران 
 ي اعمال،مل در دوران پیري و محاسبهتأ. در دیوان او داردپیري و یاد مرگ بسامد بیشتري 

اي از دارد که به گونهنشاند و او را بر آن می را به حسرت جوانی از دست رفته میوي
دستاوردهاي زندگی خوش ناخشنود گردد و چیزي بهتر از آنچه که هست را از خود طلب 

 و در  گرفتهانسکتاب و قلم با  عمر ي و همهبا این که او همسر و فرزندي نداشت.کند
 از اما باز ؛بردمی به سر و تأمل در دیوان شاعرانسنجانمصاحبت با شاعران و سخن

 ست که اینهاي دوران پیري  از خصیصهیکی  اصوال.نگران استدستاوردهاي زندگی خویش 
   اي عاید انسان درحالی که فایدهگاه  تحسرآمیز گذشته را مرور کند،  با افسوس و نشخص

  :گویدهمچنان که خود می ؛گرددنمی
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ــت    ــتن پیوس ــاطره گف ــر از خ ــه س   پیران
  هم قصه ي پیروزي و هم بحـث شکـست         

  

  ســودي نکنــد تــو را بــه هــر روي کــه هــست   
  سـت کـه رفتـه سـت ز دسـت           نشخوار جوانی 

  )159:  1386بهزاد، (
  

ــازار   ــفته بـ ــن آشـ ــر درایـ ــرا دیگـ   مـ
  کهن شد سـال و مـن از جـور پیـري        ...

  دجـــوان تـــا پیـــریش دامـــن نگیـــر 
ــد از وي ... ــر جــا مان ــت و ب   جــوانی رف
  

ــدار     ــورد خریــــ ــست درخــــ ــاعی نیــــ   متــــ
ــسار    ــم نگونـــ ــاه غـــ ــه چـــ ــادم بـــ   در افتـــ
ــدار    جـــــــوانی را ندانـــــــد قـــــــدر و مقـــــ

  )139- 144همان(   ازارکاه و دلدریغایی روان

 در اشعار زیر بهزاد به زیبایی  و کسالتست پر از تنهایی و لحظات درماندگیپیري دورانی
با فرا رسیدن روزگار پیري این دنیا و متعلقات آن .  به تصویر کشیده استهمین موضوع را

برد که به این سراي شود و بیش از بیش به حقیقت این امر پی میبراي شاعر بیگانه می
به / خدایا وحشت تنهاییم کشت. مجازي تعلق ندارد و باید به سراي دیگر رخت سفر بربندد

مرا در /... مرا با همزبانی آشنا کن/ان در کامم افسرد از خموشیزب/ تدبیري از این رنجم رها کن
مرا از آشنایان /... کند انکار و می خواند جوانم/ که با وي شکوه از پیري کنم سر/ ستخیالی

کنند سخن سر می/چو بینندم به راه افتان و خیزان/در و دیوارها در کوي و برزن/قدیمند
که از این کوچه /جوانی بود روزي مست و مغرور/که این پیریکی با دیگري گوید /آهسته از من

  )146- 149: همان(...به سوي ما نگاهی گرچه از دور/کردرفت و نمیمی

  نوستالژي از دست دادن نزدیکان 5-1

هاي نوستالژي از مقولههمسر، دوستان و آشنایان یکی دیگر  غم فقدان عزیزان چون پدر، مادر،
ر انسانی در زندگی خود تعلق و دلبستگی بسیاري به نزدیکان و  ه. استدر ادبیات معاصر

هنرمندان در  .شود و با مرگ این عزیزان دچار درد و مصیبت و اندوه میدارد... اطرافیان و
از . کنندبرخورد با مرگ عزیزان و یاران خویش به بهترین شکل احساسات خود را منتقل می

ژي اندوه از دست دادن عزیزان شده، این است که فرد عواملی که باعث تسکین و کاهش نوستال
ي خود صحبت کند، داغ دیده احساسات خود را بیرون ریزد و در مورد عزیز تازه درگذشته
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). 234: 1376پورافکاري، (شودها و بیرون ریزي احساسات باعث تسلی فرد میصحبت کردن
ي افرادي است که به نوعی در راه علم و ادب این   یاد و خاطرهبهزادمواضع بسیاري از شعر 

 او با .اندنهادههاي آن را ارج می ادا کرده و آرمانوطن و دین خود را به ندمرز و بوم تالش کرد
 و سیار خانواده دوست بودب وی.و ادب ارتباط و مکاتبه داشته استبسیاري از اصحاب فضل 

عفت (ي خود در رثاي خالهاشعار ذیل را . ستاشعاري را براي مادر و خواهرانش سروده ا
سروده است که به جاي مادرش آمده بود و درواقع همان دلسوزي و فداکاري مادرانه ) الملوك

  .را داشت

ــود و شــاد از وي دل  و جــان    امیــدي ب
  عزیــــزي داشــــتم رفــــت از کنــــارم
ــر     ــدن ت ــازك ب ــل ن ــرگ گ ــی از ب    تن

  بــسی دســت دعــا برداشــتم لیــک    ...
  از مژگـان درآویخـت    به حـسرت اشـکم      

  مـــن و اینـــک دلـــی آشـــفته ســـامان
ــراد   ــراغ دل ممیـــ ــزان را چـــ   عزیـــ

  

ــسرد     ــدم افـــ ــآتش امیـــ ــسردم کـــ   فـــ
  گلـــــی در گلـــــستانم بـــــود و پژمـــــرد
  بــــه صــــد خــــار بالیــــش گیتــــی آزرد
  غبــــار مــــرگش از رخــــساره نــــسترد   
  کــــه آن دردانـــــه را دزد اجـــــل بـــــرد 
ــسپرد   ــاك بــ ــا خــ ــنج آرزو بــ ــه گــ   کــ
ــرد    ــدان مــ ــراغ خانــ ــا را چــ ــر مــ   اگــ

  )115-116: 1386اد، بهز (
بـا خـط زیبـاي    » دوسـتان و یـاران   «بخشی از اشعار خود را به صورت مستقل به نـام بـا              بهزاد  

، شـامل مکاتبـات،    این مجموعه که اخوانیات او را در بـر دارد          .صفحه فراهم آورد  157خویش در 
اي صمیمانهبسیار نزدیک    ارتباط   وي. اندهمدیگر ترتیب داده   هایی ست که از   مشاعره و ستایش  

در » حـضور دوسـتان  «هـاي شـعري بهـزاد     یکـی از مشخـصه    .با دوستان ادیب و فاضلش داشت     
 ،هـان در دیـوان خـود دارد    اهمر هایی دروصف دوستان و   هر شاعري سروده  . سراسر اشعار اوست  

 دلیـل ایـن مـسأله نیـز ایـن      ؛ بیشتر از دیگر شاعران است،اما بسامد این موضوع در اشعار بهزاد     
از عمر خـود  شاعري در تجرد زندگی کرده  و بخش زیادي     به خاطر عالقه به شعر و      اواست که   

 بـه بحـث و گفتگـو    بـا هـم   در باب مسائل علمـی و ادبـی   است و گذارانده  را در مصاحبت آنها     
یکـی از ایـن   » درد مـن «شعر . پرداخته و بدین گونه تنهایی خود را با حضور آنها پر کرده است          

 خـود  يدر آن به زیبایی و ظرافت از فقر و نبود امکانات و فضاي محقر خانه       اشعارست که بهزاد    
   بعـــدها کـــه نـــان و نـــوایی داشـــته و ؛را دلیـــل عـــدم حـــضور دوســـتان دانـــسته اســـت
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برخی شـاعران و ادب دوسـتان       .   از دوستان جانی خبري نیست     ،شودشرایط زندگی مساعد می   
  ده و همـواره مـورد توجـه و محبـت و نـوازش        نزد او از منزلـت و جایگـاه واالیـی برخـوردار بـو             

یـک دم  /هرگز نبود راهی/کز دوستان کسی را / تا بود دردم این بود    .ندفترگ ي او قرار می   شاعرانه
بـس  /آغـوش مهربـانی  /کـرد از شرم وا نمی/با کس به میزبانی/ کان بام و در شکسته /ي ما به کلبه 

آخـر سـراي ویـران      /او را بـه صـد بهانـه       / ممن در خطا فکند   / از من نشان خانه   / آشنا که پرسید  
امروزخانـه دارد حـال و   /اي کـه نـان نیـست؟   بر سـفره / وانگه چگونه آید/درخورد میهمان نیست  

ام اثـر  دیگـر ز خـارو خاشـاك در خانـه      /...بر هر کـه آیـد از در       /ستآغوش در گشاده  /هواي دیگر 
  بـا  / بـاد عنـان گـسته   / گزنـد چنـ  دیگر نمـی /از سوي بام و در نیست  / بیم خطر کسی را   /نیست

با جنبش نـسیمی نالـه   / از رنج پهلو و بر   /دیگر چو دردمندان  /از شیشه شکسته  /هاي چرکین ردهپ
بیش از خـوراك یـک   /  نیز نانیست بر سفره / ازسعی من چو گلشن   / ست خانه آراسته/کند در نمی
:  1386بهزاد،(نیکاید به میهما  / ستبا من کسی نمانده   / کزهمرهان جانی /امروزدردم اینست /تن

  : وافر او به دوستان و یارانش استشعر ذیل نیز بیانگر عالقه. )154-152

  ...عمریست جاودانی در عـیش و کـامرانی       
  

  آن دم که بگذرانی با دوسـتان و یـاران            
  )82 : 1387 بهزاد،(

 که تا جایی ورزید،می با مهدي اخوان ثالث دوستی عمیق و پایداري داشت و به او ارادت وي
یکی از آخرین اشعار اخوان . دانست را در میان مدعیان زمانه برتر از هر کسی میاخوان ثالث

  :ثالث قصیده ایست با مطلع

  ز پــوچ جهــان هــیچ اگــر دوســت دارم    
  

  تـو را اي کهــن بـوم و بــر دوســت دارم    
  

سفانه  ولی متأ،ي همین شعر براي تقدیم به اخواث ثالث سروداي با وزن و قافیهبهزاد قطعه
  :ابیات زیر از این قطعه انتخاب شده است .روزگار فرصت نداد که آن را به نظرش برساند

ــتاد ســــخنور    ــو را اي بــــزرگ اســ   تــ
ــه از وي   ــت کـ ــا مثالـ ــع دریـ ــی طبـ   زهـ

  هم آن شـعر دلکـش تـر از بـاده ي نـاب             ...
ــیدنت را   ــاران خروشــ ــد بهــ ــو رعــ   چــ

  مـــن از همگنـــان بیـــشتر دوســـت دارم     
ــت دارم     ــر دوس ــن گه ــه دام ــف در ب ــه ک   ب
ــت دارم    ــر دوس ــل ت ــون نق ــر چ ــم آن نث   ه
ــت دارم    ــر دوسـ ــه ي شوروشـ ــه هنگامـ   بـ
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  سخن هر چه گفتی همـه راسـت گفتـی         ... 
ــر     ــت در مهـ ــه کارسـ ــا بـ   یـــاراناگرهـ

  ز جــان هــم گرامــی تــري در بــر مــن     
...  

ــت دارم     ــمر دوس ــی ش ــل ب ــن قب ــو را زی   ت
  مـــن امیـــد را بـــی اگـــر دوســـت دارم    
ــت دارم  ــصر دوســ ــت مختــ ــدار کــ   مپنــ

  )115-116: 1387گوهران،  (
  :سرایداما بهزاد در رثاي این دوست عزیز و گرانقدر خود چنین می

  را نالــــه دردانگیــــز شــــد  ) ارغنــــون(
ــهنامه( ــود ) آخرشــ ــوش نبــ ــز خــ   هرگــ
ــتا( ــین ) ایـــن اوسـ ــد و زردشـــت مهـ   مانـ
  تـــــن) از حیـــــات کوچـــــک زنـــــدان(
ــر ( ــوم و بـ ــن بـ ــست ) در کهـ ــا شیونیـ   مـ

ــاغ  ــل ز بــ ــد گــ ــی او نرویــ ــرم بــ   الجــ
  
  

ــرماي     ــوز سـ ــ(سـ ــد ) ستانزمـ ــز شـ   تیـ
ــزود    ــا درفــ ــی هــ ــت و ناخوشــ   او برفــ
ــرین  ــت آفـ ــوي زردشـ ــان سـ ــد خرامـ   شـ
  رفــت و شــد در خانــه ي جــانش وطــن    
ــع نیـــست  ــروغ انجمـــن در جمـ ــان فـ   کـ
  اللـــــه در صـــــحرا نیفـــــروزد چـــــراغ 

  )116-117: همان( 

  :رثاي امیري فیروزکوهی سروده است در» خورشید فیروزکوه«به نام   نیزي زیر راقطعه

ــید  ــرد خورشـــــ ــوهفرومـــــ    فیروزکـــــ
ــر   ــابش ز ســـ ــد آفتـــ ــت آن بلنـــ   برفـــ

ــت   ... ــل برفـ ــا گـ ــاغ تـ ــل از بـ ــشد بلبـ   بـ
ــزیش در خـــاك خفـــت    هـــر آن کـــو عزیـ

  
  

  بـــه ســـردي گراییـــد از ایـــرا هـــواش      
  نمانـــــد اعتـــــدال هـــــوا در فـــــضاش
  بـــر ایـــن بیـــت مویـــه کنـــان از قفـــاش 
  ســـزد گـــر همـــه عمـــر دارد عـــزاش     

  )84-85: 1387گوهران، (

 اهمیت دالورمردان این مرزو يسروده شده، نشانه» تختیسوگ « ذیل که با عنوان ترکیب بند
است که هایی براي قافیه برگزیده او براي یادکرد این قهرمان ملی، واژه.بوم نزد شاعر است

  . کندتأکید مضمون و محتواي شعر است و بار حماسی شعر را به مخاطب الغا می

  دریغــــا کــــه مهــــر جهانتــــاب مــــرد 
ــر    ــار و بـ ــه بـ ــروي همـ ــرافراز سـ   گسـ

ــاب مـــــرد      ــدگی تـــ ــن زنـــ   وزان در تـــ
ــرد  ــک آب مـــ ــسال تنـــ ــن خشکـــ   دریـــ
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  ســـر فتنـــه گـــستر بـــر آمـــد ز خـــواب 
ــاب  ــه پـــرده درون کافتـ   چـــه بگـــویم بـ
ــان  ــوان مـــرد و بـــی او جهـ   جهـــان پهلـ
ــه ســــهراب زاد    ــر بــــاره تهمینــ   دگــ
ــجوي   ــیران پرخاشــ ــه شــ ــامی بــ   پیــ
ــان    ــر ژیــ ــد هژبــ ــم شــ ــزار گــ   ز نیــ

  

ــرد    ــواب مـــ ــرورد در خـــ ــر پـــ   دل مهـــ
   مــــردفــــرو مــــرد یــــا شــــمع مهتــــاب 

ــرد  ــاداب مــ ــاغ شــ   خزانیــــست کــــش بــ
  دریغـــــا دگـــــر بـــــاره ســـــهراب مـــــرد
ــرد  ــاب مــ ــستوه در غــ ــیر نــ ــه آن شــ   کــ
  نهنــــــگ دالور بــــــه غرغــــــاب مــــــرد

  
ــاد   ــاور فتــــ ــش تکــــ ــتن ز رخــــ   تهمــــ
  جهــــان شــــد بــــه کــــام بــــداختر شــــغاد

  
  جمعی ي خاطرهنوستالژي  .2

ه  آن است کارزش یک اثر هنري به.  احوال جامعه و مردم آن هستندوشاعران راویان اوضاع 
   در واقع مردم میزان و محک ارزش و اعتبار یک اثر مورد قبول و پسند مردم واقع شود؛ 

ي یک اثر مردم و اوضاع جامعه انعکاس داده شود به همان میزان  هرقدر که در آیینه.اندهنري
 عران و، خصوصا شاگفته شده هنرمندان همان طور که ؛تر خواهد بودتر و جاودانهآن اثر موفق

، خانلري( آثارشان مورد پسند اجتماع نخواهد بود،نویسندگان هرگاه از اجتماع کناره بگیرند
1345 :81(.  

  نوستالژي وطن 2-1

      کنـد و  ، زنـدگی مـی  شـود ، در آنجـا زاییـده مـی   ست که شخص به آنجا تعلـق دارد     وطن جایی 
اگـر  . دهـد تشکیل مـی  راخص ، اصالت و هستی یک ش   ؛ به این ترتیب وطن تمام هویت      میردمی

 هـستی و  دانـد کـه   وطن را به مثابه مادر خود می    ، همچون بهزاد باشد   ايشاعرآزادهاین شخص   
مادر دیگـر خـود یعنـی وطـن     در ایثار و عطوفت مادري خود را بقایش از اوست و مهربانی، وفا،    

 ،ران دوسـتی  حـب وطـن و روح ایـ        .کندد و از شرافت آن چونان شرافت خویش دفاع می         بینمی
بـا   شـخص اگـر   «.زنـد  موج مـی   اشعار بهزاد  ارزشمندترین مضامینی است که به فراوانی در      ء  جز

 ایـن  ؛بینش تاریخی احساس همبستگی با سرنوشت ملت خویش در طـی اعـصار داشـته باشـد          
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ي اندیـشه و وجـدان، زنـدگی    در این صورت چه بسا در پهنـه . گونه احوال را احساس تواند کرد   
 آن ،و از آن فراتـر  استمرار حیات اسالف و ملت خویش در طول قرون بیابد      رانش را معاص خود و 

ــد    ــان ببین ــاي زم ــسانیت در درازن ــان ان ــا جه ــته ب ــفی،(»را پیوس ــی از  ).785: 1369یوس         یک
ترکیب این مضامین بـا عـشق   . هزاد، مسائل سیاسی و اجتماعی است     هاي اصلی شعر ب   مایهدرون

مـوج   «.ه اسـت ر نـوعی رمانتیـسم اجتمـاعی را در شـعر او پدیـد آورد        و احساس و عواطف شاع    
  عشقی با قالب -اشعار سیاسی. ي شعر رمانتیک گام نهاد  ي سی به حوزه    سیاسی دهه  -اجتماعی

با زبانی ساده و شفاف و گرایش به مضامین عامیانـه  روشنفکران ي  به وسیله و جدید   هاي قدیم 
هـایی در ذیـل   ي بهزاد نمونه از اشعار وطن پرستانه   ).33: 1387تسلیمی،  (» سروده شد ...و فقر و  

  :ذکر شده است

  در میان آتشو خون، اي وطن مـن بـا تـوام           
  گـر نگارسـتان شـوقی ور خزانـستان حـزن     
  گــر بــر اوج آســمانم یــا حــضیض خاکــدان
  مرگ هم پیوند ما را نگسلد از هم، کـه بـاز           
  ترك مادر کـی توانـد گفـت فرزنـد شـریف       

  

   ترك جان و تن، من با توام       ور بباید گفت    
  من با توام   مصلحت جویی نمی آید ز من،     

  هر کجا بینی در این دیر کهن، من با توام       
  در دل گور و در آغوش وطن، من با تـوام          

  ، اي وطن من بـا تـوام       اي گرامی مادر من   
  )75: 1387گوهران، (

را نیز که در جهت کسی او  اینست که بهزادي یکی دیگر از مصادق نوستالژي وطن دوستانه
، وطني وافرش به عالقه سبببه او .ستوده است ، آرمان و اعتالي فرهنگ وطن کوشیدهظحف

  که در صدر نیز پردازد؛ بلکه کسی چون فردوسی را میآن نه تنها خود جداگانه به ستایش 
   مه و در شأن شاهنا نهدستاید و او را ارج می ، میحب وطن قرار داردي ستایشگري و قله
نامه، ستایش از وطن و ه زیرا نزد او ستایش شا؛گیردرا به کار می» باستانی سرود«ي واژه

  . استشهمچنین ستایش از مادر

  اال اي مهـــــین دخـــــت ایـــــران زمـــــین
ــرود    ــتانی ســ ــن باســ ــد ایــ ــو را زیبــ   تــ
ــان   ــین فرزانگـــــــ ــاموز آیـــــــ   بیـــــــ
  بـــدانی کـــه ایـــران بـــه دور از بدیـــست    

  

ــن    ــش و داد و دیــــ   ستایــــــشگر دانــــ
ــد  ــش ان ــود   ک ــار وپ ــت در ت ــد اس   رز و پن

ــتان    ــه ي باسـ ــن نامـ ــوانی ایـ ــو برخـ   چـ
  ســـــرایی در او، فـــــره ي ایزدیـــــست  

  ) 75: 1387گوهران، (
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ه شده یران سرودي عراق به ا، پس از حملهترین و نغزترین اشعار وطنی بهزادبرخی از مهم
از انقالب و بعد او قبل .  خود بودي اجتماع و زمانهاوضاعهمدل و همزبان با بهزاد شاعري . است
و هم گام سایر همراه و پس از آن نیز در زمان جنگ . دمان به اصول و موازین آن پایبند ،از آن

   دنبال ... هاي انقالب و جنگ  و با ایمان و احساس و تعهد خود ارزش،به طور جديمردم 
ي ق و عالقهبخشی که در آن عش: شودي او به دو دسته تقسیم میدوستانهاشعار وطن.کردمی

خش دیگر که در آن شهداي جنگ را ستوده و دشمنان را بفراوان خود را به وطن نشان داده و 
ي حکومت سیاه پهلوي هاي اقتدار و سیطره را در سالذیلاشعار  .نفرین و لعن کرده است

و ظلم ستیز شاعر بیدار منش و روان باید در  راي سرایش چنین شعرهاییسروده که پشتوانه
ي و مطالعه شاعران امروز با رویکردي اجتماعی و مشارکت جد« . جست و جو کرد اوشهامتو

اند و هاي عصر خود در متن آثار هنري داشته، سعی در انتقال زمینهدر حقیقت پیرامون خود
، بازتاب همه تري برخوردار باشندي عامها از شدت بیشتر و گسترهطبیعتا هر چه این حقیقت

حوادث ).160: 1388هادروند، ب(اند ي آثار هنري و به خصوص شعر داشتهر عرصهتري دجانبه
 در حکومت سیاه رژیم پهلوي باعث ، و حوادث بعدي آن1332 مرداد 28 به کودتاي طمربو

 بهبود اوضاع قطع امید کردند و شاعران ازناامیدي و سرخوردگی شاعران گردید و دیگر مردم 
تأثیر فضاي حاکم بر . بیشتر تأثیر پذیرفتند از این مسائل  بودند،عهکه قشر آگاه و روشنفکر جام

از جمله شعر بهزاد نیز ها در شعر بسیاري از شاعران، اوضاع سیاسی و اجتماعی آن سال
؛ این یأس هم انعکاس یافت و یأس و افسردگی و انزواي او در اشعارش نمود فراوان یافت

براي گریز از این اوضاع نزواي مردم آن بود؛ به همین علت متأثراز اوضاع جامعه و هم سکوت و ا
  . بردشب و ظلمت و تنهایی آن پناه میریا، به طبیعت ساده و بی

/ باز هم دمیده است/ گویی از کران این شبان مرگ زاي/ باد خشم اهریمن/ وزد باد خشم می
وزد تا درافکند به شم میباد خ/رهروان امید را به پیش پاي/ اي که روشنی دهدایزدي ستاره
دشت را که / اندها فراز کردهدست/هاي نورسش به سوي آفتابباغ را که شاخه/ خوف مرگ

تا بیاگند به گرد و / ...وزدباد خشم می/ انددیدگان به جست و جوي نور باز کرده/ هاشدانه
هان و /توز را ز کینهنوازهاي دلچهره/شناسد از خالل تیرگیباز می/دیده را اگر هنوز/ خاك 

اي فزوده در چراغ /تا نسیم آشنایی آیدت ز در/ اي دریچه باز کرده در گذار باد/هان بهوش باش
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! هوشدار!/ي جان پناه کنآن چراغ را ز سینه!/آن دریچه را ببند/ ها فروغ و فراز شرار شوق/ آرزو
  ).85: 1386بهزاد، (!...وزد ز هر کنارباد خشم می!/ هوشدار

نوستالژي از  ي جمعی، نوستالژي سیاسی و عالوه بر نوستالژي خاطره»باد نوروزي« شعردر
دهد که دیگر امیدي میاین شعر دغدغه و اندوه بهزاد را نشان . ها نیز هستدست رفتن ارزش

  این شعر در واقع بازتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی . به بهبود و اصالح اوضاع جامعه ندارد
راست که خفقان و سردي و رخوت در اعماق روح و روان جامعه و مردم آن چنان ي شاعزمانه

ریشه دوانیده که نه تنها باد نوروزي بلکه هیچ تندبادي نیز آنها را از خواب غفلت و تباهی بیدار 
 ذیل شعر .گرددنمی باز افسوس شاعراز روزگار باشکوه و عظمت گذشته است که دیگر. کندنمی

هاي سیاه رژیم پهلوي، که بهزاد در تمام سالسروده پر واضح است ) 1351(وریرا نیز در شهر
 با ،دشمن و مخالف سرسخت پهلوي و اعمال آنان بوده و در هر موقعیت که ضرورت داشته

ظلمت و سیاهی و فریب و دروغ که در فضاي . سالح شعر به مبارزه با آنان برخاسته است
 :به خوبی بیان شده استل یذدر شعر ي مردم اد رفتهکشور حاکم شدهو حسرت آرزوهاي برب

که / گویدزنان میبوي غم بانگ/نیست یک لحظه قرارم امشب/دل ز جان خسته و آشفته خیال
گردد به گرد خانه می/ گلویم خشک است و دهانم تلخ است/شب شومی دارم امشب

اختران دشمن تاریکی و /هاستاهرمن گرم تبهکاري/ .../ي خویشوحشت افزایدم از سایه/سرم
گردآیند به یک جاي / داند کان شب شکناننیک می/هاستبه دل از نورش بیزاري/ او

کشد می/ ناگزیر اخترکان را همه شب/شنی بخش جهان سرتاسرور/ آفتابی دمد از پرتوشان/اگر
ه که از تو در اندو/ست به راهگنهانخون آن بی/ سرخی روي افق را بنگر/ هیچ گناهدر خون بی
خون من هرگز / من در اندیشه که از خون کسان/بامدادان اثري دیگر نیست/ هستی من

 که بیت سرایدمی1338را در سال » خون بها« شعر ).92-95: 1386بهزاد، ...(تر نیسترنگین
  : اول آن اینست

  در خراب آباد مـا ز بـی کـسی آزاد مـرد       
  

  گر بمیرد هیپکس از وي نمی آرد به یاد         
  

مبارزه ، قیامروده که در آن مردم را به بیداري، س1338را نیز در » ايتنها نشسته«ي صیدهو ق
او از جهل و نادانی عوام الناس .خواندهاي خود فرا میعلیه فساد و ستم و دفاع از وطن و آرمان

دلیل مند است و هر آن مملکت را به  گله،اندکه مصالح و منافع خود و مملکتشان را فروگذارده
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را پیش از » غبار فتنه« شعر .انگاردظلم وستم حکومت و هجوم استعمار از دست رفته می
ي ادبی رنگین هاي اوج خفقان حکومت پهلوي سرود و در مجلهدر سال1352انقالب و در سال 

هاي انقالب همگام و هم  ارزشباهاي بعد از انقالب با همین روحیه در سال. به چاپ رسید
هاي جنگ تحمیلی ت در طول سالمیکی از بهترین شعرهاي مقاو» زاد بوم«شعر .مسیر بود

ي  سرود و به وسیله،با مطلع آباد» وطن من«ي پر شور و محکمی به نام بهزاد قصیده.است
ي شعر فجر  آن را در جشنوارهي اطالعات چاپ شد و بدون اطالعشمحبانش در روزنامه

تو را اي کهن بوم و «ث ران به همراه شعر مهدي اخوان ثال این شعر  به رأي داو.شرکت دادند
از ي جایزه شد ولی استاد بهزاد بهترین شعر معاصر شناخته شد و برنده» بر دوست دارم

اي جایزه بلکه براي وطن خود  به این دلیل که این شعر را نه بر؛پذیرفتن جایزه سرباز زد
 هايدوراندر تمام  او همیشه کار اینست که تر ایندلیل محکم). 1387:73عاطفی،(سروده بود

   .دادمیرا به غوغاي شهرت و اعتبار ترجیح گمنامی  سکوتزندگی خود 

  نوستالژي آرمان شهر 2-2

ي  یـا پیـدا نـشده   شدههاي گمها و آرمان ها، شایستگی شاعران همواره در جست و جوي توانایی      
د که غبار نآورهایی میارد را به یاد خود و انسان  پردازند و در این راستا همیشه این مو       انسان می 
آنهـا بـا خبـر    . گذراننـد  غفلت روزگار می  خواب و  در   شان شده و   جان وگیر روح   دامن ،روزمرگی

 وخوانند لم فرا می دیگران را نیز به آن عا   و رنج و گرفتاري    دادن از جهان پاك و مبرا از آلودگی       
د کـه او  دهشاعر به انسان هشدار می    .دهندمگان نشان می  به این وسیله راه نجات را به سوي ه        

کرده که اینک بـه  و مجازي زندگی میتر و فراتر از این سراي بیگانه پیش از این در جهانی پاك    
سـت دسـت   آرمانـشهر مکـانی  . سبب گرفتارکردن خود در برزخ زندگی از آن غافل شـده اسـت         

اي از خیـر و زیبـایی و    آن را بـه عنـوان نمونـه     ،نیافتنی که بشر در افق رؤیاها و آرزوهاي خـود         
کـه در آن  اسـت  اي یـابی بـه جامعـه    یکـی از آرزوهـاي انـسان راه       .رستگاري تصور کـرده اسـت     

یابی بـه دنیـاي   ها و راهبا گذار از دنیاي اسطوره رستگاري خویش را به دست آورد؛ در واقع بشر      
درد ).18: 1381اصـیل،  (ه اسـت رد آوردخرد و دانش، شهرآرمانی خود را از آنجـا بـه قلمـرو خـ          

ز دیگـران  ا  وخـودش را ببینـد  اي نیست کـه فقـط     به گونه   درد او  .استي بشر   همهدرد  بهزاد  
منـادي  نوعـان خـویش    به همو دهدمیي خود را به زیبایی انجام    او رسالت شاعرانه   .غافل باشد 

و  شـعر بـراي ا  .تـر برونـد  پـاك  که باید از دنیاي برزخی سفر کـرده و بـه سـراي برتـر و      دهدمی
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     و سـخن او را   منطـق شـعر   کـه   راخـود را و آن  ي آن  خواهـد بـه وسـیله     ست که می  پناهگاهی
عـالم واقعیـت     در اگر وا.آن برهاند  توأم با    لم و ستم  ظاز چنگال این سراي ناپایدار و       ،  پسنددمی

 ي فراخی دنیاي خیال عرصه   در ،هاي خود را تحقق بخشد     خواسته خواهد،می تواند آن طور  نمی
مـن   :گویـد  همـان طـور کـه مـی    ؛بینـد هایش میها و آرمان  تحقق خواسته  براي   روي خود پیش

بگریختـه از  / زنـدانی شـب هـاي سـیاهم    /جان سوخته از تاب و تعب هـا     / رهگذري درد سرشتم  
پرســند اگــر هــیچ /اي زودگذرنیــستجــز خــاطره/ ، در خــاطرم از روشــنی روزوادي شــب هــا

کـه  » ي مـن  کلبـه « شـعر    در)44-42: 1386بهزاد،  (...ست و شفق چیست؟   خورشید کدام /نمندا
خواند کـه کـشور او    دشمن را اهریمن می،کشور است» کلبه«گمان منظور از   بی ونمادین است   

را بـه آرمـان    غم این اندوه او. ي اندوه کشور شده استانش فرسوده  و ج   به دوزخ تبدیل کرده    را
ي خواند که دیگر در آن نـه بنـدي بـر دسـت و پاسـت و نـه کلبـه             تابی فرا می  آفي  شهر و شهر  
  .شودماه و آفتاب  میروشنی نصیب از درویش بی

  دیگر به کوي عشق طرب خانـه اي نمانـد         
  تا شحنه بر اریکـه ي عـزت گرفـت جـاي           

...  

  خم در شکست و ساغر و پیمانه اي نماند          
  کس را مجال نعـره ي مـستانه اي نمانـد          

  )33-36: 1381د، بهزا(
و نشاط در ي امیدواري کهن از زیباترین اشعار بهزاد است که روحیه» شعر کهن و شراب«شعر

هاي ي آیین و سنتو دمیدن دوبارهایی زیبا آیندهدر این شعر به طلوع شاعر . آن حضور دارد
روده شده  در مجموعۀ گلی بیرنگ س55 و 54 يفحه که در صباشکوه دوران باستان امید دارد

شهر است که در ذیل بیان شده هاي نوستالژي آرمانانتطار فرج نیز یکی از مقوله.است
تا / خواهی نمود روي/ اي راستین فروغ/ تو از کران این شب تاریک/روزي که روز ماست:است

هاي زرین بر دشت و بس چامه/آن روز آفتاب نویسد به نام تو/ بگسلد سیاهی تا بشکند دروغ
بر هر درش سالم / آکنده جیب و دامن از شعر و از سرود/خیزوآید نسیم شاد و سبک/ کوهسار

 تا چشم -/ و آن روز من به جهد/ تا محفل سرور تو را آورد نثار/ کش رخصتی دهند/ درودي و
  .کشم حصارهاي دعا میاز هر چه دست/ بر گرد بام و در/-بد مجال نیابد
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  و آرزوي مهاجرتنوستالژي نارضایتی از شهر  2-3

نارضایتی از جایی که انسان مقیم آن است و آرزوي مهاجرت از آنجا، یکی از نمودهاي اصلی 
هاي بهزاد در حالت اندوه و آزردگی از شرایط بد جامعه و جهل و غفلت انسان. نوستالژي است

  .مند است و امیدي دیگر به بهبود اوضاع ندارد ناخشنود و گله،اطراف خود

  ریک و دل تاریک و چشم ابرهـا گریـان   جهان تا 
  بیا بهـزاد تـا از بـی کـسی تـرك وطـن گـوییم          

  

  خدایا بازگیر از عمـر شـب هـا ایـن درازي هـا               
  که طفالن هم نمی گیرندمان اینجا به بازي ها         

  )10: 1381بهزاد، (

  هااز دست رفتن ارزشنوستالژي  2-4

در بهزاد . آن استاصر مربوط به عنموضوعات اشعار شاعران رمانتیک توجه به شب و یکی از 
ذکر این . استخفقان آن اشاره کرده  ترس واشعارش به فراوانی از عنصر شب، تاریکی، تنهایی، 

 کرده، مفهوم نوستالژي و را تقویت ي رمانتیسم اجتماعی شعر شاعراینکه جنبه موارد عالوه بر
بهزاد مکرر ذکر شده، توصیف هایی که در شعر شب. را نیز با خود به همراه داردغم غربت 

که همان رنج و فقر و گرسنگی و خفقان و  در واقع شب جامعه ؛حاکم بر جامعه استاوضاع 
  .استشب درون شاعر را به وجود آوردهاست، ... تنهایی و

  جهان تاریک و دل تاریک و چشم ابرها گریان
  بیا بهزاد تا از بی کسی ترك وطن گوییم

  

  ب ها این درازي هاخدایا بازگیر از عمر ش  
  که طفالن هم نمی گیرندمان اینجا به بازي ها

  )10: همان (
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  گیرينتیجه

ي آن شـاعر یـا      شـود کـه بـر پایـه       اي از نگارش اطالق مـی     نوستالژي در اصطالح ادبی به شیوه     
آنچه حـس غـم غربـت را در وجـود      .کندهاي خویش با غم و حسرت یاد مینویسنده از گذشته 

 سیاسـی و اجتمـاعی و   نـامطلوب  جدایی از وطن اصلی، شـرایط و اوضـاع    ،انگیزاند میانسان بر 
 سـمت  بـه از ایـن اوضـاع   ي شاعر است که به طور ناخودآگـاه او را بـراي رهـایی           فرهنگی زمانه 

نوستالژي وکاربرد آن به تـازگی وارد قلمـرو   ي اگرچه واژه. دهدها و یادکرد آنها سوق می  گدشته
را ي شـعر شـاعران   مایـه ا مصادیق آن در ادب فارسی از گذشته تا به حـال درون        ادبیات شده ام  

هاي اصلی شعر معاصر فارسی است و در شـعر شـاعران    نوستالژي از موضوع  . داده است شکل می 
نوستالژي شـعر   . اي دارد نوستالژي و مصادیق آن در شعر بهزاد نمود ویژه         .به فراوانی وجود دارد   
ز میـان  ا .حکایـت دارد مـنش انـسانی او   ز روح و روان و ا بلکـه   ،اش نیست او تنها ویژگی شعري   

تــر از نوســتالژي   تــرو پررنــگ انــواع نوســتالژي، نوســتالژي اجتمــاعی در شــعر او قــوي     
ل و مفاهیم اجتمـاعی و  ئنوستالژي اجتماعی شاعر شامل موضوعاتی چون توجه به مسا   .فردیست

ه و شـکوه از غفلـت مـردم و مـسایل انـسان              سیاسی آمیخته با احـساس و انعکـاس درد جامعـ          
تـر از هـر    در نظام اندیشگانی شاعر حیثیت انسانی و آزادي بشر مهمتر و ضروري         .محورانه است 

  .ي دیگر استمسأله
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