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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 ادبيــات شــده و زمینۀ گســترش پژوهشهــای بینارشــتهای را فراهم

کــردهاســت .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 میدانند کــه گاهی حاصــل غم غربت
و میــل بازگشــت بــه وطــن و گاهــی درماندگــی ناشــی از تفکــر دربــارة آن وطــن اســت .غالمرضاخــان ارکــوازی،

شــاعر بلنــدآوازة ادب ســنتی کــردی ،زیــر تأثیــر عوامــل و شــرایطی ،جــای وطــن کــرده و غــم دوری از وطــن،
فقــدان عزیــزان و حصــر و زنــدان ،خاطــرات تلخــی را بــرای او بــر جــای گذاشــت ه 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 ارکــوازی ،شــاعر بلنــد آوازة ایالمــی بــا رویکــردی توصیفــی -تحلیلــی انجــام شــده و گونههــای
نوســتالژی ماننــد دوری از فرزنــد ،یــار و دیــار و نیــز تنــوع موضوعــی آن از گونــة فــردی و جمعــی را بررســی کــرده

اســت .حاصــل پژوهــش نشــان میدهــد کــه شــاعر ،گاهــی ایــن مــوارد را در قالــب گونههــای بالغــی نمــود داده و
گاهــی عاطفــة فــردی و جمعــی غــم غربــت را در گونههــای رنگهــا تبییــن کــردهاســت.

واژگان کلیدی :غالمرضا ارکوازی ،غم غربت ،نوستالژی ،شعر بومی و محلی ،فرهنگ ایالم.
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مقدمه
نوســتالژي در اســاس ،اصطالحی روانشناســی اســت كه از دهها ســال پيش وارد ادبيات شــدهاســت؛ «البته مســلم
اســت کــه نوســتالژی حاصــل يــك واژهســازی جديــد اســت كــه نخســتين بار پزشــك سويســی به نــام جوهانس
هوفــر در ســال 1668م .آن را بــه كار بــرد .ایــن واژه در حــوزة روانشناســی و درمــان بيمارانــی كــه در اثــر دوری
از خانــواده و دوســتان در رنــج بودهانــد ،اســتفاده میشــد؛ امّــا بــه حوزههــای ديگــر علــوم انســانی نيــز ســرايت
كــرد» (عالــی عباسآبــاد .)156 :1387 ،واژة « »Nostalgiaاز دو کلمــة یونانــی « »nostosبــه معنــی «بازگشــت
بــه خانــه» و « »algiaبــه معنــی «درد» ،ســاخته شــده و در فرهنگهــای لغــت از جمله فرهنگ پيشــرو بــه «دلتنگی،
فــراغ ،درد دوری ،درد جدایــی ،احســاس غربــت و غــم غربــت» (آريانپــور كاشــانی )456 :1386 ،و در واژهنامــۀ
آكســفورد بــه «احســاس ناراحتــی و غــم آميختــه بــا آرزو ،موقعــی كه انســان در مورد حوادث خوشــايند گذشــته
فكــر میكند»(کراولــی1992 ،م )623 :معنــی شــدهاســت .تأثيــر روانشناســی بــر ادبيات در قرن بيســتم «چــه در فرم
و چــه در محتــوا (بيشــتر در محتــوا) بــه اندازهای اســت كه امــروزه گاه نمیتــوان ادبيــات و روانــكاوی را از هم جدا
كــرد .اكثــر روانــكاوان در مقدمــة تحليــل هــر اثــر هنــری ،ايــن نكتــه را تذكــر میدهنــد كــه بررســی ارزشهــای
زيباشــناختی بايســتی توســط منتقد ادبی صــورت گيــرد» (صنعتــی.)82 :1382 ،
نوســتالژی ،حالتــی طبيعــی و عمومــی در انســان اســت كــه ذهــن شــخص در اثــر عاملــی بــه گذشــته رجــوع
میكنــد و در اثــر آن ،دچــار غــم و اندوهــی لذتبخــش میشــود« .وقتــی افــراد در دورانــی از زندگــی خــود
بــا موانعــی روب ـهرو میشــوند يــا سالمتيشــان بــه خطــر میافتــد يــا بــه پيــری میرســند ،اوليــن واكنــش آنهــا
راهــیبــرای گريــز اســت؛ امّــا در بســياری اوقــات اگــر در واقعيــت عينــی ،راهی بــرای گريز پيــدا نكننــد ،آرزوی
گذشــتهای را دارنــد كــه در آن زندگــی پرشــكوهی داشــتهاند» (شــاملو .)11 :1375 ،بازگشــت به گذشــتة سرشــار
از موفقیــت در نوســتالژی «بازگشــت از دیــد فرویــدی نیســت کــه مثـ ً
ا شــاعر در اثــر قــدرت تثبیــت در کودکــی
یــا برخــورد بــا ناکامــی بــه روشهــای ابتدایــی و کودکانــه بازگشــت کند؛ همچنیــن بدین معنی نیســت که تفکر
شــاعر رشــد نکــرده و در مرحلــة کودکــی باقــی مانــدهاســت و در نتیجــه بــه همــان شــیوة کودکانــه میاندیشــد»
(امینپــور)113 :1386 ،؛ بنابرایــن يادکــرد خاطــرات دوران كودكــی و جوانــی ،یادکــرد فطــرت پــاک روســتایی،
غــم و انــدوه ناشــی از مهاجــرت ،تبعیــد و دوری از وطن ،یادکــرد روزگار حاکمیــت آزادی ،آرامــش و دادگری،
شــکایت از یــأس و تســلیم در برابــر ســتم ،اعتــراض بــه کمرنــگشــدن ارزشهــای انســانی در دنیــای ماشــینی
ت دادن اعضای
امــروز و یادکــرد روزگار اقتــدار ارزشهــا و خصایــل انســانی و اعتقادی ،فقر و تنگدســتی ،از دسـ 
خانــواده يــا عزيــزان ،پيــری و انديشــة مــرگ و  ...را میتــوان از عوامل ايجاد نوســتالژی دانســت .نویســندۀ «نگاهی
بــه فــروغ» میگويــد« :تأســف بــه گذشــته از موتيفهــای رايــج شــعر فارســی اســت .شــاعران دورة ســلجوقی بــه
دورة محمــود ،حســرت میخوردنــد و شــاعران دورة محمــودی ،از دورة رودكــی بــا حســرت يــاد میكردنــد»
(شميســا .)137 :1377 ،انســانها بــه طــور عــام از وضعیــت زمــان حــال خویــش خرســند نبودهانــد .در ایــن بیــن،
شــاعران ســنتی و معاصــر نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند و بــه شــکلهای گوناگــون ،دلتنگــی و نارضایتــی
دورة هیجدهم  ،شمارۀ  56و 57؛ پاییز و زمستان 1396
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خویــش را از وضعیــت موجــود در اشــعار و آثارشــان انعــکاس دادهانــد؛ ماننــد موالنــا کــه از جدایــی خویــش از
وطــن اصلـیاش نالــه ســر میدهــد و میگویــد« :بشــنو ایــن نــی چــون شــکایت میکنــد  //از جداییهــا حکایت
میکنــد» (مولــوی )48 :1378 ،و ناصرخســرو قبادیانــی «در غربــت دره یمــگان ،از خراســانآباد و بلــخ  -موطــن
خــود -یــاد میکنــد .حکایــت روزگاری کــه فضیلــت در علــم و دانــش بــود و عدالــت ،ارزشــمند و از اکنونــی

شــکوه میکنــد کــه ســفیهان و نادانــان بــر صدر نشســتهاند و ظلــم و فســاد و تباهی ،فراگیر گشــتهاســت» (صفری
و شمســی.)77 :1389 ،
یکــی از مؤلفههــای نوســتالژی ،اســطورهگرایی 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 که همه ریشـهای مشــترک و موروثــی دارنــد» (داد )36 :1387 ،از دیــدگاه او «یک ناخودآگاه
جمعــی میــان همۀ انســانها مشــترک اســت .ایــن ناخــودآگاه جمعــی دربردارنــدۀ کهننمونههاســت کــه در روان
آدمــی پنهاننــد ،بــی آنکــه انســان از آنهــا آگاه باشــد .کهننمونههــا بیواســطه بــه نس ـلهای آدمــی آموختــه
میشــوند و همیشــه تکــرار میگردنــد؛ در واقــع رفتارهــای اجتماعــی هســتند کــه بــی آنکــه تعلیــم دادهشــوند،
جزئــی از تربیــت و زندگــی آدمــی محســوب میگردنــد و میتــوان گفــت کــه از نســلی بــه نســل دیگــر بــه ارث
میرســند» (یونــگ)15 :1368 ،؛ از ایــن جهــت میتــوان اســطوره را ذیــل عنــوان «نوســتالژی و خاطــرۀ قومــی» یــا
نوســتالژی جمعــی نیــز مطــرح کرد.
غالمرضــا اركــوازی ،شــاعر نامآشــنای ایالمــی اســت كــه «ســال تولــد او بــر مــا معلــوم نيســت؛ امّــا در اســناد
مکتــوب ،موجــود اســت کــه در ســال  1219هجــری قمــری حسـنخان والــی ،طــی حکمــی او را مــورد نــوازش
بســیار قــرار داده اســت .اگــر فــرض کنیــم کــه غالمرضــا در ایــن اوان ،ســی یــا ســی وپنــج ســاله بــوده اســت ،باید
متولــد بيــن ســالهاي  1189 -1184هجــري قمــري باشــد» (ســارایی 17 :1391 ،و  .)18ايــن شــاعر آزاده ،ظلــم و
ســتم حسـنخان والــي را برنمیتابــد و بــه دشــمني بــا او برميخيــزد .حسـنخان نیــز او را بــه زنــدان ميانــدازد.
غالمرضــا پــس از رهايــي از زنــدان بــه غربــت ســفر ميكنــد« .ســال وفــات او هماننــد ســال تولــدش بــه درســتی
مشــخص نيســت؛ بلكــه از روی حــدس و گمــان بايــد گفــت كــه اگــر عمــر او را شــصت يــا هفتــاد ســال فــرض
كنيــم ،قاعدتـاً بيــن ســالهای  1250تــا  1260هجــری قمــری درگذشــته اســت» (همــان .)31 :از آثــار ايــن شــاعر
فرزانــه میتــوان بــه مناجاتنامــه ،باوهيــال ،شــعر خهريــوی (غربــت) ،اشــعار تغزلــی :زلهيخــام شــوران (زليخــام
شــوران) و زلهيخــام ژه چيــن (زليخــام از چيــن) اشــاره كــرد .ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی و تبییــن گونههــای
غــم غربــت از منظــر ســاختار بالغــی و تنــوع موضوعــی در دیــوان غالمرضــا ارکــوازی بــه روشــی توصیفــی-
تحلیلــی و بــر اســاس مطالعــات بینارشــتهای در پی پاســخ به این پرسـشهای مبنایی اســت که :رویکــرد غالمرضا
ارکــوازی بــه ناخودآگاهــی ذهنــی ،غــم غربــت و یادکرد گذشــتة فــردی و جمعی چگونــه اســت؟ و دیگر اینکه
تصویرهــای کاربــردی و ترکیبهــای زبانــی -بالغــی در دیــوان ایــن شــاعر ایالمــی چگونــه با اندیشــة غم غربت
او پیونــد یافتــهاســت؟ نتیجــة پژوهــش نشــان میدهــد کــه ارتبــاط ذهنــی و زبانــی شــاعر در مقولــة گونههــای غم
دورة هیجدهم  ،شمارۀ  56و 57؛ پاییز و زمستان 1396

فصلنامهعلمي-ترويجي

58

بررسی نوستالژی در دیوان غالمرضا ارکوازی

غربــت یــک رابطــة منطقــی و اســتوار اســت کــه از تناســب ذهــن و زبــان شــاعر حکایــت میکنــد .شــایان ذکــر
اســت کــه ارجــاع شــاهد مثالهــای ایــن پژوهــش بــه دیــوان غالمرضــا ارکــوازی ( )1391بــه تصحیــح ،ترجمــه و
شــرح ظاهر ســارایی اســت.
غالمرضــا ارکــوازی ،شــاعری جــانآگاه و ســوختهدل اســت کــه آثــار او سرشــار از نکتههــای اخــاق فردی
و جمعــی ،دینــی و عقیدتــی ،دردهــای جمعــی ،انــدوه معــاش امــروز و اندیشــة معــاد فــردا ،تجربــة ســفر و فــراز و
فرودهــای زندگــی اســت کــه گاهــی در فضایی رئالیســتی و گاهی رمانتیســمی مطرح شــدهاند؛ بنابراین ،بررســی
غــم غربــت (نوســتالژی) بــرای آشــنایی بــا اندیشـههای نوســتالژیکی و رویکــرد زبانــی -بالغــی وی در آثــارش،
مهـ ّم و ضــروری اســت.
پيشــينة تحقیــق نشــان میدهــد کــه پژوهشهــای متنوعــی در مــورد اشــعار غالمرضــا ارکــوازی انجــام شــده
اســت .ایــن پژوهشهــا عبارتنــد از :مقــاالت «بررســی تأثیــر قــرآن بــر اشــعار غالمرضاخــان ارکــوازی» از اختــر
ســلطانی ( )1392کــه موضــوع آن تأثیــر قــرآن بــر اندیشــۀ شــاعر و تبییــن محیطی اســت کــه در آن پــرورش یافته
و زندگــی فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی خــود را در آنجــا گذرانــدهاســت؛ «تأثیــر حماسـههای دینــی فارســی
بــر مناجاتنامــۀ کــردی غالمرضــا ارکــوازی» از اختــر ســلطانی و دیگــران ( )1389در موضــوع تأثیر حماسـههای
دینــی فارســی بــر اشــعار کــردی غالمرضــا ارکــوازی که مــوارد مقتبــس و ملهــم از حماسـههای دینی را در شــعر
داده اســت و «تجلــی افــاک و اختــران در دیــوان غالمرضاخــان ارکــوازی» از ســکینه آزادی و فرشــته
او نشــان 
علیرضایــی ( )1393کــه در موضــوع چگونگــی اســتفادۀ غالمرضاخــان ارکــوازی از افــاک و اختــران و نحــوۀ
پیونــد آنهــا بــا اندیش ـههای وی نگاشــته شــده اســت و کتابهــای «مناجاتنامههــای جــاودان ادب کــردی» از
محمدعلــی ســلطانی ()1362؛ «شــاعر قلههــای مهآلــود» از ظاهــر ســارایی ( )1379کــه تصحیــح علمــی و انتقادی،
ترجمــه و شــرح اشــعار غالمرضاخــان ارکــوازی اســت و ویرایــش دوم آن نیــز بــا عنــوان «دیــوان غالمرضاخــان
ارکــوازی» (ســارایی )1391 ،بــه چــاپ رســیده اســت؛ همچنیــن همایشــی بــا عنــوان «تبییــن اندیشـههای دینــی و
عرفانــی غالمرضاخــان ارکــوازی» از ســوی دبیرخانــة کانونهــای فرهنگــی  -هنری مســاجد ( )1386برگزار شــد
کــه در آن ،پنــج ســخنرانی و یــازده مقاله دربارۀ زندگــی و افکار و آثــار غالمرضاخان ارکوازی ،ســیمای روحانی
ایشــان در مناجــات ،تجلــی آیــات و احادیــث در شــعر او ،مناجاتنامة غالمرضــا ،رویکردهــای فرهنگی و تربیتی
او ،انــگارة رهایــی و دقایــق فلســفی در دیــوان ایشــان ،مباحــث کالمــی در دیــوان وی ،تأثیــر حماسـههای دینــی
و شــیعی در مناجاتنامــة ایشــان و نیــز اقاویــل کهــن ارائــه گردیــد و نیــز در کنگــرة «بزرگداشــت غالمرضاخــان
ارکــوازی» کــه شــورای پژوهشــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی ایــام ( )1373آن را برگــزار کــرد ،جمــع
زیــادی از اســتادان ،مدرســان ،اندیشــمندان ،فرهنگدوســتان و پژوهشــگران از اســتانهای آذربایجــان غربــی،
کردســتان ،کرمانشــاه ،تهــران ،خراســان و ایــام در مــورد شــخصیت اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگــی ،دینــی و ادبی
شــاعر اظهــار نظــر کردنــد؛ امّا پژوهشــی در زمینة نوســتالژی و غم غربت در شــعر شــاعر شــهیر ایالمی دیده نشــد.
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بحث و بررسی
 .1کلیّاتی در مبانی نظری گونههای نوستالژي
غــم غربــت (نوســتالژی) از حیــث تنــوع موضوعــی ،زمانــی (آنــی و مســتمر) و ناخودآگاهــی (فــردی و جمعــی)
گونههــای گوناگونــی دارد کــه بــه اختصــار بــه آنهــا اشــاره میگــردد .نوســتالژی در اثــر هــر عاملــی كه بــه وجود

آمــده باشــد «بــه دو دســتۀ آنی و مســتمر تقســيم میشــود .منظــور از نوســتالژی فــردی آنـی ،گرايش آفريننــدة اثر
بــه لحظــه يــا لحظاتــی از گذشــته در خويش اســت .نوســتالژی فــردی مســتمر نیــز دربردارنــدة تمامی اثر شــاعر يا
نويســنده اســت .شــاعر يــا نويســندهای كــه متأثــر از ايــن نــوع نوســتالژی باشــد ،در سراســر اثــر خويــش ،تمــام و
كمــال بــه گذشــته میپــردازد» (انوشــه .)1395 :1376 ،شــاعر يــا نويســنده در نوســتالژی فــردی از خاطراتــی كــه
در گذشــته بــرای او بــه شــكل فــردی روی داده اســت بــا حســرت يــاد میكنــد .ايــن مفاهيــم میتوانــد شــكوه و
شــكايت از پيــری ،قــد خميــده ،موهــای ســپيد ،هجــران يــار ،دوری از ديــار ،فقــدان فرزند ،تنگدســتی ،شکســت
و  ...باشــد .غــم غربــت جمعــی در آثــاری دیــده میشــود كــه بیانکننــدۀ دردهــا و غصههایــی اســت كــه مــردم
منطقـهای را آزردهاســت و ايشــان را در حقيقتــی ناگــوار مشــترك میســازد کــه يادكــرد دوران خوب گذشــته از
زبــان شــاعر يــا نويســنده ،حســرتی همگانــی را در اذهان زنــده میكنــد (صفــری و شمســی .)79 :1389 ،خاطرات
در نوســتالژی جمعی شــاعر ،اغلب شــخصی نيســتند؛ بلكه شــاعر آنها را از ديگران شــنيده يا در خانواده آموخته
اســت .عبــارت خاطــرة جمعــی کــه «اولينبــار توســط موريــس هالبواكــس در ســال  1925در كتــاب چارچــوب
اجتماعــی خاطــره بــه كار رفتــهاســت ،به معنی خاطراتی اســت كــه گروهی از انســانها در آن ســهيم هســتند ،آن
را بــه ديگــران انتقــال میدهنــد و در شــكلگيری آن دخالــت دارنــد» (ميرمقتدایــی.)7 :1387 ،
 .2کارکرد ارتباط نوستالژي و زبان غالمرضا ارکوازی
زبــان بــه عنــوان نهــادی اجتماعــی «وســیلة برقــراری ارتبــاط یعنــی تفهیــم و تفاهــم میــان انسانهاســت» (وحیدیان
کامیــار و عمرانــی )2 :1389 ،کــه بــرای دســتيابی بــه هدف از قابليتهای گســتردهای برخوردار اســت و «نويســنده
يــا شــاعر نيــز بــرای بيــان حــس نوســتالژيك خــود از اين قابليتهــا اســتفاده میكنــد» (صفــری و شمســی:1389 ،
« .)79نوســتالژی كــه ناظــر بــر ويژگیهــای روانــی اســت ،ظاهــرا ً بيشــتر بــر جنبههــای محتوایــی زبــان تكيــه دارد؛
امّــا اگــر واژگان ،ايماژهــا (تصويرهــای شــاعرانه و صورخيــال) و رنگهــا را بــه عنــوان كاركردهــای زبان بپذيريم
و آنــگاه روابــط علــت و معلولــی پيــدا و پنهــان ايــن ابزارهــا را بشــكافيم ،خواهيــم ديــد كــه چــه پيونــد عميــق و
دوســويهای بيــن آنهــا برقــرار اســت» (همــان .)80 :اگــر چــه ايــن قابليتهــای زبانــی بيشــتر در ارتبــاط با نوســتالژی
فــردی كاربــرد دارنــد (همــان)؛ امّــا در نوســتاژی جمعی نيز قابل مشــاهده هســتند .کارل گوســتاو یونــگ در تبیین
صــورت خیالــی در ضمیــر ناخــوداگاه جمعــی کــه ریشــة تخییلــی پرورانــده در کار هنــری اســت ،میگویــد:
«شــاخههای تیــره و تــار و گلآلــودی کــه بــه یکدیگــر میپیوندنــد و رود خروشــان هنــر را بــه راه میاندازنــد،
از ضمیــر ناخــودآگاه جمعــی برمیخیزنــد» (امینپــور)113 :1386 ،؛ بنابرایــن ،ناخودآگاهــی جمعــی ،سرچشــمة
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زیبایــی و اثرگــذاری در آثــار ادبــی اســت كــه نوســتالژی جمعــی نیــز در آن شــكل گرفتــه و همــان «تجربههــای
اجــداد مــا در طــی ميليونهــا ســال اســت كــه بســياری از آنهــا ناگفتــه باقــی مانــده اســت يــا انعــكاس رويدادهــای
جهــان مــا قبــل تاريــخ اســت كــه گذشــت هــر قــرن تنهــا مقــدار بســيار كمــی بــه آن میافزايــد» (راس:1382 ،
 .)98ناخودآگاهــی جمعــی ،وجــه مشــترک ميــان انسانهاســت و گاهــی بــرای تبییــن آن و نوســتالژی جمعــی،
از مؤلفههایــی ماننــد آركائيســم و گرایــش آرمانشــهری در کنــار كاركردهــای زبانــی اســتفاده میشــود کــه در
زیباشناســی اثــر هنــری بررســی میگــردد.
 .1-2گسترة واژگانی و دستوری زبان نوستالژیک غالمرضاخان ارکوازی
در کتــاب «زیباشناســی ســخن پارســی معانــی »2در تفســیر کاربــرد واژه ،چنیــن آمــده اســت« :بســتر ترفندهــای
شــاعرانه و آفرينشهــای ادبــی در بيــان و بديــع ،واژه اســت كــه جملــه از آن ســاخته شــدهاســت ... .خردتريــن
خاســتگاه زيبایــی در ســخن ،واژه اســت .مــا در سخنســنجی و در كاوشهــای زيباشــناختی ،فراتــر از آن را
نمیجوييــم و نمیپژوهيــم ... .كاوشهــای زيباشــناختي مــا در واژه بــه فرجــام میرســند؛ زيــرا واژه ،نخســتين
و خردتريــن يــكان (واحــد) معنـيدار در زبــان اســت» (كــزازی .)35 :1373 ،شــاعر و نويســندة توانــا بــا چينــش
واژگان و عبارتهــا و كنــار هــم نهــادن صحيــح آنهــا در محــور همنشــینی و جانشــینی ،مخاطــب را بــا خــود
همــراه میكنــد و حــس همــدردی او را برمیانگيــزد؛ بــرای مثــال ،زمانــي كــه شــاعر یا نويســنده ،عمــق اثرپذیری
ـرات از افعــال گذشــته در آن بهــره میگيــرد کــه
و حســرت خــود را از فقــدان چيــزی بيــان میكنــد ،بــه كـ ّ
ايــن شــكل اســتفاده از واژگان و ترکیبهــا را در زبانشناســی «صــدای نحــوی» میگوينــد« .صــدای نحــوی
( )Grammatical voiceبخشــی از رابطــة ســبك و انديشــه اســت کــه در زبانشناســی عبــارت از رابطــة ميان
عمــل يــا حالــت بيانشــده بــه وســيلة فعــل با ديگــر عناصــر جملــه (فاعــل ،مفعــول و  )...میباشــد .صــدای نحوی،
ممكن اســت فعال ( ،)active voiceمنفعل ( )passiveيا انعكاســی ( )reflexiveباشــد» (فتوحی)12 :1387 ،
کــه در نوســتالژی ،منفعــل و كنشپذيــر اســت ،زيــرا از حســرت و درد و غــم ســخن مـیرود.
تقابــل و تضــاد واژگان ،ترکیبهــا و مفاهیــم زبانــی آن از امكانــات ديگــر زبــان نوســتالژيك اســت؛ بــرای
مثــال ،غالمرضــا ارکــوازی ،غــم و انــدوه غربــت و دوری خــود را از یــار و دیــار بــه یــاری تقابــل و تضــاد مفاهیــم
زبانــی بيــان میكنــد کــه «پابهرجــا» در مقابــل «ئــاواره» در بیتهــای زیــر از نمونههــای آن اســت:
جــهوهث جهوهثــان وه جاهثــی دیــم جــهوهث پابهرجــا مــن ئــاواره بیــم
(سارایی)210 :1391 ،
«آن کوههــا کــه در ایّــام جوانــی دیــدهبــودم ،همچنــان در جــای خــود برقرارانــد؛ امّــا مــن آواره و بیســامان
شــدهام» (همــان.)215 :
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 .2-2گونههایايماژ گسترة بیان نوستالژیک غالمرضاخان ارکوازی
ايمــاژ؛ یعنــی تصويــر ،خيــال و تصويرآفرينــی کــه گونههــای آن در ادب فارســی ،تشــبيه ،اســتعاره ،مجــاز ،کنایه،
تشــخيص ،آرکائیســم ،کهنالگــو ،رمــز و گونههــاي دیگــر تصويرســازی اســت« .بــر روی هــم ،مجموعــة آنچه
را کــه در بالغــت اســامی در علــم بیــان مطــرح میکننــد ،بــا تصرفاتی میتــوان موضــوع و زمینــة ایماژ دانســت؛

زیــرا مجــاز و صــور گوناگون آن ،ارکان اصلی خیال شــعری هســتند و در شــعر هر زبانی ،جوهر شــعر ،بازگشــتن
بــه همیــن مســئلة بیــان اســت» (شــفیعی کدکنــی .)9 :1378 ،غالمرضــا ارکــوازی برای بيان احســاس نوســتالژيك
خويــش از صــور خيــال بهــره میگيــرد و خواننــده را بــا خــود همــراه میكنــد .شــاعر بــه كمــك زبــان بالغــی،
حســرت از دســت رفتــن فرزنــد جوانــش را چنیــن بــه تصویر میکشــد:
نادیــــاریهن
دهردم
هــــاناط هامدثــان ،زامـــــم کاریــهن ئـهلئهمـــــان!
(سارایی)193 :1391 ،
«ای یاران همدل ،زخمم کاری است :به فریادم برسید که دردم ناپیداست» (همان.)200:
زامــم کاریــهن ،کار چطــهن ژه دهس مینــاط شکهســتهم نمهیــوو پهطــوهس
(همان)193 :
«زخمم کاری اســت و کار از کار گذشــته اســت؛ آبگینۀ من (اســتعاره از فرزند از دســترفته و شــاید وجود
یــا دل خود شــاعر) شکســته اســت و دیگر قابل ترمیم نیســت» (همــان.)200 :
غالمرضــا ارکــوازی شــاعر شــهیر ایالمــی در غــم از دســتدادن فرزند خویــش از اســتعاره با کاربــرد عبارت
«مینــاط شکهســته= مینــای شکســته» بــه جــای فرزنــد خویــش و از کنایههــای «زامــم کاری ـهن :زخمــم کاری
اســت»« ،کار چطـهن ژه دهس :کار از دســت رفتــه اســت» و «دهردم نادیاریـهن= دردم ناپیداســت» بهــره میبــرد و نیز
بــا کاربــرد عبــارت «ئهلئهمــان!» عمــق تحســر خــود را از مــرگ فرزنــد عزیــز خویــش بــه نمایــش میگــذارد و
مخاطــب را بــا خــود همــراه میســازد.
کهثــی ژه کهثــان مهخــواس مزگانــی ئهحمدخــان مــهردهن وه نهوجووانــی
(همان)192 :
یکــی از بزهــای کوهــی از ســر شــماتت و دشــمنکامی گفــت :مــژده بــده ،احمدخــان در ســن جوانــی و
تازهســالی درگذشــت)» (همــان.)200 :
شاعر در بیت مذکور از صنعت تشخیص استفاده کرده و از زبان بزکوهی سخن گفته است.
ئالــوودهط

دهردم،

شکهســتهباثم مــدام

«شکستهبال،دردآلود،پریشانواندوهگینم»(همان.)202:

پهشــطوم،

داطــم

حاثحاثــم
(همان)194 :
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بررسی نوستالژی در دیوان غالمرضا ارکوازی

شــاعر بــا اســتفاده از عبــارات کنایــی «ئالــوودهط دهردم :دردمنــد هســتم» و « شکهســتهباثم :شکســتهبال و
ناتــوان هســتم» ،انــدوه خــود را بــه مخاطــب منتقــل کــردهاســت.
رنــگ از مهمتريــن عواملــی اســت كــه میتوانــد بازتــاب درونيــات و گويــای شــخصيت ،منــش و تفكــر مــا
باشــد ،تــا جایــی كــه روانشناســان از جملــه لوشــر بــرای پیبــردن بــه شــخصيت و درونيــات انســانها از رنگهــا

بهــره میبرنــد .از ديــدگاه او «رنگهــای آبــی ،زرد ،قرمــز و ســبز ،رنگهــای اصلــی هســتند .ايــن چهــار رنــگ
ارجحيّتهــای روانــی دارنــد» (لوشــر .)30 :1376 ،تعــداد رنگهــا و رمزپــردازی آنهــا بســته بــه آداب و رســوم و
ِ
فعاليت
فرهنــگ ،جغرافيــا و ويژگيهــای روانــی ،متفــاوت اســت؛ بــه عنــوان مثــال ،لوشــر ،دليــل آرامــش و عــدم
رنــگ آبــی متمايــل بــه تيــره و اميــد و فعاليــت ِرنــگ زرد روشــن را در زندگــی بشــر اوليــه میيابــد كــه زندگــی
آنهــا تحــت تأثيــر دو عامــل شــب و روز قــرار داشــت و «شــب ،بــه همــراه خــود ،بیحركتــی ،آرامــش و كاهــش
عمومــی ســوخت و ســاز و فعاليــت جســمانی را بــه ارمغــان مـیآورد؛ امّــا روز ،به همراه خــود ،امــكان كار و عمل
و افزايــش فعاليــت جســمانی را مـیآورد و بــه انســان نيــرو و هــدف مـیداد» (همــان .)20 :در تأییــد ايــن مطلــب
داريــم كــه «رمزپــردازی زرد هــم دوپهلــو اســت .در قــرون وســطی زرد طالیی ،نشــانة عشــق بــود و زرد كمرنگ،
نشــانة خيانــت ... .امروزه رنگ زرد ،نشــانة رشــك و حســادت اســت» (دوبوكــور )127 :1387 ،و نيــز در خصوص
رنــگ ســرخ گفتــه شــده اســت کــه «ايــن رنــگ ،زندگــی نويــن و شــروع تــازه را با خــود بــه ارمغــان مـیآورد... .
پشــتكار ،قــدرت ،اســتقامت و نيــروی جســمانی ،از ويژگیهــای خــاص ايــن رنــگ محســوب میشــود» (ســان،
 )60 :1378و رنــگ ســبز مطلــق «آرامبخشتريــن رنگهاســت .ايــن رنــگ ،هيــچ انعــكاس موجــی حــاوی
شــادی ،رنــج يــا تــرس نــدارد و بــه هيــچ طرفــی در حركــت نيســت؛ بلكــه آرام و ســاكن و راضــی از خود اســت»
(ريوفــراری.) 98 :1371 ،
غالمرضــا اركــوازی در ديــوان خــود از رنگهــا بــرای بيــان ســخنان خويــش ،فــراوان بهــره بــردهاســت .او
ت دادن فرزنــدش ســروده ،از رنگهــای زرد و ســیاه بــه صــورت آشــکار ،از رنــگ
در مرثيـهای كــه بــرای از دسـ 
ســرخ در قالــب لفــظ «زأخ :خونابــه» و از رنــگ ســفید در قالــب لفــظ «کفــن» در معنــی منفــی؛ همچنین در شــعر
«خهریــوی» زمانــی کــه بــه یــاد یــار و دیــار مألــوف میافتــد از رنــگ ســبز چشــمة «هانیسـهوز» در معنــی مثبــت
اســتفاده کرده اســت.
بنــووؤن خهثقــان ؤوخســارم زهردهن تــا باچــان :غوثــام ،ئهحمــهدش مــهردهن
(سارایی)195 :1391 ،
«تــا اينكــه مــردم ،رخســارۀ زرد مــرا بنگرنــد و بگوينــد كــه غــام ،احمــدش را از دســت دادهاســت» (همــان:
.)203
شــهرت بــوو بپووشــم جامــهط قهترانــی چــأ مهجنــوون بنــهم ســهر نــه وطرانــی
(همان)194 :
دورة هیجدهم  ،شمارۀ  56و 57؛ پاییز و زمستان 1396

فصلنامهعلمي-ترويجي

خلیلبیگزاده-طاهرهرحمتیفرمانی

63

«عهد میبندم که از این پس جامۀ سیاه بپوشم و چون مجنون در ویرانهها ساکن شوم» (همان.)202:
تــا ؤووژ مــردن ،ســیا بهرگــم بــوو ئــط بهرگــه کِفِــن ؤووژ مهرگــم بــوو
(همان)195 :
«عهــد میبنــدم کــه اندامهــای بدنــم را بــه نشــانة ســوگواری ،پالسپــوش کنــم و چــون باطهقــوش (گونـهای
از جغــد) تا صبــح آوای قوقو بــرآورم» (همــان.)202 :
بیــا

بِتِکــی

زأخ

ژه

چاوانــم تــا بوووگــه ؤهنــگوهس یهقــه و دامانــم
(همان)195 :

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

ِ
ریــک بــط چراخــهوه
بیــا بمــرم هــهر وهط داخــهوه شــهوان تیه
(همان)195 :
ِ
تاریک بیچراغی است» (همان.)203:
«بگذار به همین داغ و مصیبت بمیرم ،مصیبتی که چونان شب
ســهراش تاریکــهن ،گــوزهرگاش تهنگــهن نــه یــار ،نــه دیــار ،نــه شــنهط دهنگــهن
(همان)196 :
«آنجــا (یعنــی دیــار مــرگ) ،ســرایش تاریــک و گذرگاهــش تنگ اســت .نه یــار و دیــاری در آنجاســت و نه
نســیم و نوای آشــنایی ( »...همان.)204 :
چهشــمهط هانیســهوز ، 1سهروطشــه و مهطــان کهفــت نــه خطالــم وینــهط بیمــاران
(همان)210 :
«آرزوی رســیدن بــه چشــمة هانیسـهوز و مناطــق و مناظــر «سهروطشــه» و «مهطــان» چــون ســودای بیمــاران
در خیالــم جــای گرفتهاســت» (همــان.)214 :
 .3غم غربت جمعی
گونــة غــم غربــت جمعــی از انحصــار فــرد ،خــارج اســت و «بــه عنــوان مایملــک جمعــی نمــود پیــدا میکنــد؛ مث ً
ال
اکثــر خاطرات ،شــخصی نیســتند و بخشــی از آنهــا را از دیگران شــنیدهایم یــا در خانــواده فراگرفتهایــم .این خاطرهها
بــه حکایــت تاریخــی جامعـهای تعلــق دارنــد کــه مــن عضــوی از آن میباشــم و چــون در خاطــرۀ جمعــی ،تعــداد
زیــادی از انســانها در آن مشــترکند ،حــس همــدردی بیشــتری را ایجــاد میکننــد» (شــریفیان .)68 :1387،یکــی از
شــگردهای بیــان نوســتالژی جمعی ،اســتفاده از اســطورهها و نمادهایی اســت کــه ذهن مــردم را در اعصــار متمادی به
خــود مشــغول کردهانــد .غالمرضــا ارکــوازی نیز نوســتالژی جمعــی را در گســترة داســتانهای عشــاق ایرانی کــه در

 . 1نام چشمهای است.
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خاطــرۀ جمعــی هــر ایرانــی جــای دارنــد ،ابــراز میکنــد تــا غــم غربت جمعی نــوع بشــر ایرانی را بهتر و بیشــتر نشــان
لانــدام» نوســتالژی جمعی
دهــد .شــاعر بــا یادکــرد داســتان عشــق «فرهــاد و شــیرین»« ،مجنــون و لیلــی» و «بهــرام و گ 
فــراق معشــوق را در ذهــن مخاطــب تداعــی میکنــد تــا اســتمرار آن را در تاریــخ حیــات بشــر بــه عنــوان غــم غربتی
عمومــی و نیــز ریشــة عمیــق آن را در خاطــر بیتــاوان خویــش نشــان دهد:
وه فــا ژه شــیرین ،تاقــهت ژه لـــــــهیلی نیمنــگا مهکــهرد هــهم وه بــط مهیلــی
هــهم لهیــل ،هــهم شــیرین ،هــهم گوثهندامــهن پووســه ،نمایــا ِن دیــدهط غوثامــهن
(سارایی)225 :1391 ،
«آییــن وفــاداری را از شــیرین و صبــوری در عشــق را از لیلــی آموختــه بــود .او بــه مــن نیمنگاهی کــرد ،آن هم
از ســر بیمیلی و کبــر» (همــان.)228 :
غهریــب نــه شــاران ئهگــهر وه شــا بــوو ســاحب تهنتهنــه و تیــپ و ســپا بــوو
ســپاط نــه ســپاط شــا جهمشــطر نــهو کــهم گووشــهط دهرأنــی مــدام هــا نــه خــهم
(همان)212 :
«غریــب در شــهرها ،اگــر شــاه شــود و ســپاه و شــکوه و طنطنـهاش از جمشــید نیــز کمتــر نباشــد ،بــاز هم کنج
خاطــرش آلــودة غــم اســت و رنــج غربــت او را مـیآزارد» (همــان.)216 :
ارکــوازی بــه تأثیــر از تجربـهای کــه از غربــت و دوری از وطــن به دســت آورده اســت ،اعتقاد دارد کســی که
در غربــت و دور از یــار و دیــار خویــش زندگــی میکنــد ،اگــر پادشــاه آن اقلیــم هــم باشــد ،بــاز هــم یــاد وطــن و
دوری از آن ،او را خواهــد آزرد .اســتفادۀ شــاعر از «شــا جهمشــطر» کــه همــان جمشــید ،پادشــاه اســاطیری ایــران،
پســر تهمــورث و چهارمیــن پادشــاه پیشــدادی اســت ،نوســتالژی جمعــی را در ایــن ســروده پررنگتــر میکند.
خطــاث پهرگهنــهط دث تــه ِ
رف تأنــم چــأ فهرهــاط شــههید پــاط بطســتأنم
(همان)193 :
«آشفتهخیالینگرانهستمچونانفرهادمکهدرپایبیستونشهیدشد»(همان.)201:
شــهرت بــوو بپووشــم جامــهط قهترانــی چــأ مجنــوون بنــهم ســهر نــه وطرانــی
ش ـهرت بــوو خوراکــم وه لهخت ـهط خــأن ک ـهم وه ناخــوِن ســینهم وه بطســتأن کــهم
(همان)194 :
«عهــد میبنــدم کــه از ایــن پــس جامــۀ ســیاه بپوشــم و چــون مجنــون در ویرانههــا ســاکن شــوم .شــرط
میبنــدم کــه خوراکــم لختــة خــون باشــد و ســینهام را بــا ناخــن ماننــد کــوه بیســتون بخراشــم» (همــان.)202 :
دهم ژه شــههمارا ِن شــازهحاک مــهدا تهقلیــد ژه مــاران مهغزخــــــوراک مــهدا ...
بهثــی ،مــن وه حوکــم ئایــهط عهزایطــم بــهو عهزایمـــــــــــات ی هومیــه و داطــم
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نگیــنِ دطوبــ ه ِن ســــــــثهطمان پیمــهن فــهم بادهنــوش جــام بــهط باخچــهط ویمــهن
(همان)220 :
«آن دو گیســو از مــاران شــاه ضحــاک دم میزدنــد و بــا آنــان ادعــای همســانی میکردنــد و از مارانــی کــه
خوراکشــان مغــز آدمــی اســت ،تقلیــد مینمودنــد .آری ،مــن بــه ســبب اوراد و ادعیــه و افســونهایی کــه پیوســته
بــا مــن اســت ،گویــی نگیــن دیوبنــد ســلیمان را همــراه دارم و طبعـاً از گیســوان مارآســای یــار ،گزنــدی بــه مــن
نمیرســد و از جــام زنــخ چــون بـ ِه یــار کــه بــه باغچـهای شــبیه اســت ،بــاده مینوشــم» (همــان.)223 :
 .4غم غربت فردی
 .1-4غم غربت فراق فرزند
غالمرضــا ارکــوازی در غــم فــراق فرزنــد عزیــزش کــه در جوانــی اســیر چنــگال مرگ میشــود ،مرثیهای پرســوز
و گــداز میســراید:
ؤووثـــــه یــه ئاســـار شـــکارگا ِهـتــــهن یــه جـــــاگهط کــ هثؤهم شــوون ؤاهــتــــهن
ئـــؤا چــــأ جــــاران دیـــــارت نیــــهن مــــهر گثکــوو وه بــان مـــــهزارت بــــیهن؟
 ...بـــط تــو چــأ ماســـی ئوفتــادهط خــــاکم بهرگـــــم پثاســـــهن ،جــــامه چـــاکچاکم
ؤووثــه ،ژه هـــجرت ئهفسوردهگــیانــــم جــــز ؤوو ؤوو گویـــــا نیــــهن زووانــــم
مهقــــرازِ مهرگــت تیــژباثــــم کــــهنـــهن شــوور و شــهوق و زهوق زنگانیــم ســهنهن
(همان )193 -191
« .1فرزنــدم! ایــن آثــار شــکارگاه و جایــگاه گلــة بزهــای کوهــی اســت و نیــز نشــانه و آثــار راهی اســت که تو
بــر آن میگذشــتی؛  .2چــرا دیگــر ماننــد ســابق پیدایــت نیســت؟ مگــر خــاک بــر روی مــزارت تــوده کردهانــد؟
(مگــر تــو را دفــن کردهانــد و پشــتهای از خــاک بــر آن ریختهانــد؟)؛  .3بــی تــو ماهــیِ بــه خــاک افتــادهای را مانــم.
بــه نشــانة ســوگواری ،لباســم پالســین و پــاره پــاره اســت؛  .4فرزنــدم از دوری تــو جانــی افســرده دارم و بــر زبانــم
جــز ذکــر نــام فرزنــد جــاری نیســت؛  .5قیچــی 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 کــرده کــه از آب ،دور
افتــادهاســت .او همچنیــن از اضافــۀ تشــبیهی در عبــارت «مهقــراز مــرگ :قیچــی مــرگ» بهــره گرفتــه و از واژگان
«م ـهزار ،ئوفتــادهط خــاک ،بــرگ پثــاس ،جام ـهط چــاک چــاک ،هـــجر ،ئهفســورده ،ؤوو ؤوو ،مهقــرازِ
مـهرگ» کــه همــه دارای بــار معنایــی منفــی هســتند ،اســتفاده کــرده اســت .اســتفاده از جملــة ســؤالی در بیتهای
آغازیــن ،عمــق حســرت و تأثــر شــاعر را در فــراق فرزنــد به مخاطب منتقــل میکنــد و در زمینة رنگ نیــز اگرچه
بــه شــکل مســتقیم از رنگــی یــاد نشــدهاســت؛ امّــا از لحــاظ روانــی ،عــزا و مویــه ،معمــوالً رنــگ ســیاه را بــه ذهــن
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متبــادر میکننــد.
داران نــه تهکلیــف ،ســهنگ نــه فهغــان دیــم مرخــان مردهمــوور ،کــول وهحشیــــــان دیــم
پرسیـــــــم :باوهیــاث! یــه ِچ زاریـــــتهن یــه

ِچ

زهمـــزهمه

و

عهزاداریتــهن؟

باوهیــاث پــــهری یــهط نهوجـــــــووانط یــهط نهوچــه و نهوتــأل ســاحب شهشــخانی
 ...یهســه مــن مــردم ژه داخـــــت ؤووثــه نهنیشتــــم نــ ه ســاط بهطراخـــــــت ؤووثــه
نهوتــأل نهمامــط پــهط وطــم کــردم ســهونز ســاط ن ـ ه دیــدهم بــأ چــأ س ـهول نــهؤأ ح ـهوز
فهثــــــهک هــات بــردهط وه نهوهواطــه ســـــــهوثم ئهثکهنیــا مــن مــام بــــط ســاطه
ستــــــــــــأ ِن یانــهم تاشــا وه تـــطشه نهوتـــــــأل نهمامــم کهنــی ژه ؤیشــه
(همان 205 :و )206
« .1درختــان را در رنــج و ســختی ،ســنگها را در فغــان و مرغــان و وحشــیان را از فــرط انــدوه و عــزا مــردهوار
دیــدم .2 .پرســیدم ای باویــال! ایــن چــه زاری و شــیون و ســوگ اســت!  .3باویــال بــه خاطــر نوجوانــی نــورس و
باطــراوت و رعنــا و دارنــدۀ تفنــگ ششــخان عــزادار اســت .4 .اینــک ای فرزنــد! از داغ مــرگ تــو مُردم و در ســایۀ
بیــرق تــو ننشســتم .جوانــی رعنــا به ســان نهالی نــازان پــروردم کــه وجودش ســایه بــر دیــدگا ِن نمناکــم میافکند،
همــان گونــه کــه ســروی بر ســطح حــوض و آبگیر ســایه میگســتراند .5 .فلــک او را بســیار زود و نابهنــگام از من
ربــود .بــاری ،ایــن چنیــن ســروم برکنــده شــد و مــن بیســایه مانــدم .6 .ســتون خانـهام را بــا تیشــه تراشــید و ســرو
نورســتهام را از ریشــه کند» (همــان.)209-207 :
شــاعر مصیبـتزده در فــراغ فرزنــد مویــه ســرمیدهد و تمــام مظاهــر هســتی (درختــان ،ســنگها ،مرغــان و
وحشــیان) را نیــز عــزادار میبینــد .وی از تناســب در واژگان (درختــان ،ســنگها ،مرغــان و وحشــیان) ،اســتعاره
(«نهوچــه :جوانـهای کــه برشــاخه رویــد» و «نهمــام :نهــال نورســته») ،کنایه («تأل :نهال»« ،در ســایۀ کســی نشســتن»،
«ســروم کنــده شــد» و «بــی ســایه مانــدن») ،صنعــت تشــخیص (جایی کــه از کــوه بیجــان باویال پرســش میکند
و در بیــت بعــد نیــز او را مخاطــب قــرار میدهــد) و نیــز از تشــبیه (تشــبیه فرزنــد به ســروی که از ریشــه کنده شــده
اســت و ســرو نــازان) اســتفاده کــرده و ایماژهــای زیبایــی ســاخت ه اســت .از رنگهــا نیز بهره گرفتــهو اگــر نامی از
رنــگ ســیاه نبــرده اســت ،عــزا و مویــة شــاعر در فــراق فرزنــد ،رنــگ ســیاهی بــر فضــای بیتهــا حاکــم میکنــد.
شــاعر بــا کاربــرد واژگان «فغــان ،مــرده ،زاری ،عــزاداری و داغ» و فعــل «نهنیشــتم :ننشســتم» و عبــارت فعلی «کهنی
ژه ؤیشــه :از ریشــه کنــد» کــه همگــی بــار معنایــی منفــی دارنــد ،در انتقــال احســاس خــود بــه مخاطب بهــره برده
است.
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 .2-4غم غربت فراق یاران
شاعر در جای دیگری غم غربت فراق یاران را چنین میسراید:
چــاوم کهفــت ئــهو زطــد مینگــهط ههرجــاران زطــد هــهر ئــهو زطــدهن ،لطــش نیــهن یــاران
دهنــگ دووس نیــهن ،مــرخ دث مـــــهردهن زنگــــــــــانیم بیــهن وه بــار گـــهردهن
 ...بیــــا ب ِ ِمـــــــــرم هــهر وهط دهردهوه وهط دهرد گــــران وهر مــــهگــــهردهوه
 ...بیــا بمــرم وهنــهم بچـــــــــــوو زوور زؤهط خــاک بیـــل زهطنــم بکــهط کــــوور
خـــوهردهن
زأخـــاو
ژه
بیــــا بمـرم ؤازیم وه مهردهن مــه ر د ه ن بطتــــره
(همان195 :و )196
« .1چشــمم بــه زادگاه ،زمینهــا و ســکونتگاههای عشــایری و ایلــی افتــاد .آری ،محــل ،همان اســت؛ امّا دیگر
یــاران و آشــنایان در آن ســاکن نیســتند .2 .صــدای دوســت بــه گــوش نمیرســد ،مــرغ دل مردهاســت و زندگــی
وبــال گردنــم شــدهاســت .3 .بگــذار بــه ســبب همیــن درد و انــدوه بمیــرم ،درد و مصیبتــی کــه جبرانناپذیر اســت.
 .4بگــذار بمیــرم و در حــق مــن ســتم بــرود و صــدای خاکــی کــه بــه رویــم ریختــه میشــود ،ذهنــم را کــور کنــد
و هوشــیاریم را تبــاه ســازد .5 .بگــذار بمیــرم ،بــه مــرگ خرســندم .همانــا مــرگ از ایــن خونابــه خوردن بســی بهتر
اســت» (همــان.)218 -214 :
شــاعر در بیتهــای مذکــور ،لحنــی غمگنانــه ،تــوأم بــا تحســر از فــراق یــاران پیشــین در وطــن مألــوف دارد
کــه آن را بــه مخاطــب منتقــل میکنــد و او را متأثــر میســازد و در ایــن راســتا از کنایــه («مــرخ دث م ـهردهن:
مــرغ دل مــرده اســت»« ،زنگانیــم بیـهن وه بــار گـهردهن :زندگانیــم بــار گردنــم شــده اســت»« ،دهرد گــران :درد
گــران»« ،زهطنــم بکهط کــــوور :ذهنم را کــور کنــد» و «زأخاو خـــوهردهن :خونابه خــوردن») و تناســب (کاربرد
واژگان «مــردن ،درد ،گــران ،زور ،زأخــاو :خونابــه») بهــره بــرده و اگرچــه بـ ه طــور مســتقیم به رنگ خاصی اشــاره
نکــرده؛ امّــا بــا تکــرار مکــرر لفــظ «مـهردهن» رنگ ســیاه را کــه در فرهنــگ ایرانی رنگ ماتم اســت ،بــر بیتهای
مذکــور حکمفرمــا کــرده و و رنــگ ســرخ را بــا کاربــرد واژة «زأخــاو :خونابه» در معنی منفــی به کار بردهاســت.
 .3-4غم غربت دوری از وطن
اگــر پــس از تجربــة بهکامــی و شــادکامی بــر اثــر عوامــل و دالیلــی فــراق از وطــن مألــوف دســت دهــد ،خاطــرة
دوران شــادی و نشــاط بــه احســاس غم غربــت بدل میگــردد« .فیشــر ( )fisherو هــود ( )hoodاحســاس غربت
را یــک حالــت هیجانــی ،انگیزشــی و شــناختی پیچیــده میداننــد کــه حاکــی از غمگینــی ،تمایــل بــه بازگشــت
بــه خانــه و درماندگــی ناشــی از تفکــر دربــارۀ خانــه اســت .اصطــاح احســاس غربــت ،واکنشهایــی را شــامل
میشــود کــه جدایــی افــراد مــورد عالقــه و مکانهــای آشــنا را در بــر میگیــرد» (شــریفیان .)41 :1385 ،ارکــوازی
در غــم دوری از وطــن مألــوف چنیــن نالــه ســر میدهــد:
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چهشــمهط هانــی ســهوز ،س هروطشــه و مهطــان کـــ ـهفت نــه خیالـــم وینـ ـهط بیمـــــــــاران
بنیشـــتای وهو بــرج س هرچهشــمهط هــانـــی فــــــارغ بـــــکردای زهمانـــــــهط فــانــــی
بنــووشیــــای ژهو ئــا ِو پـــاک و زثاثــــــه ژهو ســـهرچهشمه و حــهوز کهوســهر مساثـــه
ســهطر بکــردام نــه خــاک گـــهرمهسطر زهمیــن جـ ـهوهث جهوهثــان ،شــوو ِن مــاث جهمـیـــــــن
جــهوهث جهوهثــان وه جاهــــثی دیــــــم جـــــ ـهوهث پابــــ ـهرجا مــن ئــاواره بیــــــم
 ...هــــامؤازِ تــــــرکان نـــــهزان زوانـــم دأرم ژه یــــــاران هــــامکهثامــانـــــــم
ئــــاوارهط وهتــهن خطـــــــال پهرگــهنــــه خطـــــاالن ،خـــــاوان ژه دیـــــدهم سهنـــــه
خت وطــم هانــه کـهمیـنـــــم ؤووژط ِ
تــــالهط بـــــه ِ
ک مـــــهچوو بطشـــــتر خهمینــــــم
 ...هــهط دو یــهک هــاورد ،دو میــرهط نـــهردم هــهط نســیو وه خــاک موخــــاثف بــــــهردم
ســــهد لهعنــهت وهط بهخــت ســیاط تــارِ مــن وهط مهحروومـــــی ســهطر نهوبههـــــارِ مـــن
قـــــــاقوِثهط کـــــهوکان وه دارانـــــــهوه نـــهشــنهفتــــم وه ألت ئهنــارانــــهوه
هــــهط ئارزوومــهن کا ِو مانشــــتبـــــأم دیــده حهزرهتمــ ه ِن هامدهمــان گطشــت بــأم
(همان)213 -210 :
« .1آرزوی رســیدن بــه چشــمة هانیسـهوز و مناطــق و مناظــر سهروطشــه و مهطــان ،چــون سـ ِ
ـودای بیمــاران
در خیالــم جــای گرفتـ ه اســت؛  .2کاش بــر پشــته و بلنـ ِ
ـدی مشــرف بــه چشــمه مینشســتی و دمــی از زمانــة فانــی،
فــارغ و آســوده میبــودی؛  .3کاش از آب زالل و پـ ِ
ـاک آن سرچشــمه و آبگیــر کوثرگونه مینوشــیدی؛  .4کاش
در گرمســیر یــا کوهســتانهایی کــه آثــار اســتقرار و ســکونت دســتهجمعی خانههــای عشــایری در آن پیداســت،
گــردش میکــردی؛  .5کوههایــی کــه در ایّــام جوانــی دیــده بــودم ،همچنــان در جــای خــود برقرارنــد؛ امّــا مــن
آواره و بیســامان شــدهام؛  .6مصاحــب و معاشــر ترکانــی هســتم کــه زبــان و ســخن مــرا درنمییابنــد و مــن از
یــارا ِن همزبــان خــودم دورم؛  .7از زادبــوم و وطــن خود آواره شــدهام و ســخت پریشــانم .افکار پراکنده و پریشــان،
خــواب را از چشــمانم گرفتهاســت؛  .8تقدیــری تلــخ و شــوم در کمینــم نشســتهاســت .هــر روز کــه میگــذرد بــر
غمهــای مــن افــزوده میشــود و مــن هــر روز غمگینتــر میشــوم؛  .9دردا کــه کعبتیــن بخــت مــن در بــازی نــر ِد
زندگــی ،نقـ ِ
ـم دو یــک آورده اســت .دردا کــه از ســر اضطــرار بــه ســرزمین مخالفــان پنــاه بــردهام و بهــرهام
ـش کـ ِ
خــاک مخالفــان شــدهاســت!؛  .10صــد لعنــت بــر این بخت ســیاه مــن باد کــه از ســیر و تماشــای نوبهــار زادگاهم
میســر نشــد کــه بــر دماغــة کــوه انــاران بنشــینم و ِ
آوای کبــکا ِن نشســته بــر شــاخة درختــان را
محــروم مانــدهام؛ ّ .11
بشــنوم؛  .12آرزومنـ ِد ســی ِر کــوه مانشــت و دیــدا ِر همــة یــاران و رفقــای خــود بــودم» (همــان.)218 -214 :
شــاعر بــه یــاد دوســتان و یــاران ،ســرزمین مــادری و خاطــرات خــود در جایــی کــه بهتریــن روزهــای عمــرش
(جوانــی) را در آنجــا گذرانــدهبــود ،میافتــد و اکنــون در غربــت ،در کنــار ترکانــی کــه زبــان آنهــا را نمیفهمد و
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در کمــال تنهایــی روزگار را ســپری میکنــد .او در ایــن بیتهــا گذشــتة سرشــار از موفقیت و کامیابــی خویش را
در پیــش چشــم مخاطــب بــه تصویــر میکشــد و بــرای ایــن هنرنمایــی از ابــزاری بــه نــام ایمــاژ بهــره میگیــرد .او
بــا تشــبیه «چشــمةهانیسـهوز» در ســرزمین مــادری بــه حــوض کوثر در بهشــت ،عمق عالقه و دلبســتگی خــود را
بــه ســرزمین مادریــش آشــکار مینمایــد؛ چنانکــه در بیــت اول نیــز آرزوی رســیدن بــه دیار خویــش را به ســودای
بیمــار تشــبیه میکنــد .ارکــوازی بیشــتر از اینکــه از ایمــاژ و صــور خیــال در شــعر خویــش بهــره گیــرد ،بــا الفــاظ
و واژگان بــه خوبــی بــازی میکنــد و بــر مخاطــب تأثیــر میگــذارد .شــاعر بــا اســتفاده از واژگان و عبارتهــای
«ئــاواره ،دأر ،تاث ـهط بخــت وطــم ،خــاک موخاثــف ،لهعن ـهت ،بهخــت ســیا ،مهحروومــی ،ئــارزوو و دیــده
حهزرهتمـهن» ،تکــرار در کلماتــی ماننــد «چشــمهطهانــی ،بخــت ،خطــاث ،جـهوهث ،سهرچهشــمه و ئــاواره»،
تکــرار فعــل ربطــی «بــوم :بــودم» و اســتفاده از فعــل منفــی «نهشــنهفتم :نشــنیدم» ،غــم غربتــش را بــهخوبــی بــرای
مخاطــب ملمــوس میســازد.
در گســترة صــور خیــال بــا اســتفاده از واژههــای «هانیسـهوز ،سهروطشــه و مهطــان» در بیــت اول کــه هــر ســه
نــام مناطــق و مناظــری در اســتان ایــام هســتند و واژگان «ئــاو ،پــاک و زثال و حهوز کوسـهر» از آرایۀ تناســب بهره
بــرده اســت .در بیــت آخــر نیــز خــود را بــه بیمــاری تشــبیه کــرده کــه در آخرین لحظــات زندگــی آرزوهایــش را
فرایــاد مـیآورد .آرایــۀ بــارز در عبــارت «تاثـهط بهخـ ِ
ـت وطــم هــا نــه کهمینــم» تشــخیص اســت و بخــت و اقبــال
را انســانی پنداشــته کــه در کمیــن هســتند .وی همچنین از آرایــۀ تضــاد در واژگان «پابهرجــا» و «ئاواره» ،تناســب در
بــه کارگیــری اصطالحــات بــازینــرد (دویـهک و دو مطــره و نــهرد) و کنایه (هـهط دو یـهک هــاورد ،دو میرهط
نــهردم :کنایــه از بدبیــاری) بهــره بردهاســت .لحن شــاعر در ابیــات آغازین کــه از زادگاه خــود و زیباییها و مناظر
طبیعــی آن یــاد میکنــد ،آرام و غمگنانــه اســت و بــه خوبــی غــم غربــت و حســرت او را از دوری نشــان میدهــد.
در زمینــة رنــگ نیــز شــاعر در مصــرع «ســد لهعنـهت وهط بهخــت ســیاط تــار مــن» رنگ ســیاه را در معنــای منفی
بــه کار بــرده و از بخــت نامســاعد خــود گله و شــکایت کردهاســت.
نتیجهگیری
دیــوان غالمرضاخــان ارکــوازی عــاوه بــر «مناجاتنامــه» ،شــامل منظومههــای دیگــری از جملــه «باوهیــال»،
«خریــوی»« ،زلیخامشــوران» و «زلیخــام ژه چیــن» اســت کــه در شــعر باوهیــال و خریــوی ،گذشــتۀ فــردی و جمعی
تحســر بــا
خــود را بیــان کــردهاســت؛ چنانکــه شــاعر بــر گذشــتۀ خــود حســرتخــورده و خواننــده را در ایــن ّ
خــود همــراه نمــوده اســت .مفاهیــم نوســتالژیک بیشــتر در باوهیــال و خریــوی دیــده میشــود و برجســتهترین
جلوههــای ایــن نوســتالژی ،غــم فــراق فرزنــد اســت کــه نمــود فــردی دارد؛ امّــا نوســتالژی جمعــی را بیشــتر در
ســرودههای مربــوط بــه داســتانهای ع ّشــاق ایرانــی و اســطورههای ملــی میتــوان یافــت .غالمرضاخــان ارکــوازی
از كاربردهــا و قابليتهــاي زبانــي ماننــد دســتور زبــان ،ايمــاژ و صــور خیــال ،تقابــل و تضــاد ،موســیقی شــعر،
روانشناســی رنگهــا و تداعــی معانــی واژگان بــا کارکــرد معنايــي مثبــت و منفــي بــراي بيــان غــم غربــت خویش
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درســرودههایش بهــره بــردهاســت؛ چنانکـ ه گذشــتۀ مطلــوب و حــال نامطلــوب را به یــاری آنها تداعــي میکند.
نمــود تصويرآفرينیهــای شــاعر بیشــتر در کاربردهای اصلی تشــبيه ،اســتعاره ،مجــاز و کنایه روی میدهد .شــاعر
در دیوانــش از رنگهــا بــرای بيــان حســرت بــر گذشــتة سرشــار از بهکامــی فــردی و جمعــی اســتفاده كــرده و
بــا اســتفاده از روانشناســی رنگهــا ،غــم غربــت ،دگرگونــي فضاهــای شــادی ،عشــق ،جوانــي و  ...را در ذهــن
مخاطــب تداعــي نمــوده و گونههایــی چــون غــم فقــدان فرزنــد ،دوری از یــاران ،غربــت و دوری از وطــن مألوف
و روزگار شــادکامی در گذشــته را بــا حســرتپرورانــده اســت.
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