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     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
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