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 چکیده
سودمند برای آشنایی بیشتر با ىای کارا و یکی از راه

ىا با رویکرد نوستالژیکی است. آثار شاعراف، بررسی سروده
در ایف مقالو، با چيرة شاعرانو احمدخانی از منظر 
نوستالژیکی آشنا خواىیـ شد. وی در اثر گرانسنگ خویش، 
گاه بو طور مستقیـ و گاه بو طور غیرمستقیـ از زباف 

دیدگاىی انسانی و اجتماعی ىای داستانی خویش، از شخصیت
مف »، بو «مف شخصی»راند و با مایو گذاشتف از سخف می
پردازد و از یک سو، بو دلیؿ آگاىی ژرؼ از می« اجتماعی

فرىنگ و زباف کردی و از سوی دیگر، بو دلیؿ توانمندی و 
ىا و ادراکات عمیؽ خویش را، در ذوؽ ىنری قادر است اندیشو
ای تأثیر گذار عرضو نماید بو گونوبیانی دلپذیر و کارساز 

کو اشکاؿ و ابعادی از درمندی، حسرت و دلتنگی را بو شعر 
تریف دستاورد ایف پژوىش خویش بو نمایش بگذارد. ميـ

شناسایی عوامؿ گوناگوف تأثیرگذار بر اندیشو و ذىف شاعر 
در رویکرد نوستالژیک وی با توجو بو سرودة مـ و زیف با 

 صادیؽ شعری است.ذکر نمونو ىا و م
نوستالژی، مـ و زیف، احمد خانی،  ىای کمیدی:واژه

 نوستالژی خاطرة فردی، نوستالژی خاطرة جمعی
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 . مقدمو1
نوستالژی اصالحی روانشناختی و رفتاری ناخودآگاه       

کند. ایف احساس عمومی است کو در شاعر یا نویسنده بروز می
ذىف خود بو گذشتو رجوع گردد کو فرد در زمانی آشکار می

کند و با مرور آف دچار نوعی حالت غـ و اندوه شود 
بو عنواف  ای کو ایف حالت( بو گونو6731: 6731)انوشو، 

ىای روانی انساف، در سرشت آدمی نيفتو است کو یکی از جنبو
-بو صورت ناخودآگاه در وجود آدمی بروز کرده و متجمی می

ی و غریزی در میاف شود کو در واقع یک احساس طبیع
ىا و حسرت و (  ناکامی52: 1386انسانياست. )شریفیاف، 

دىد کو بو مشقت حیات ممت کرد ایف فرصت را بو ذىف خانی می
گذشتو بازگردد و حسرت خود را از آف نشاف دىد و تا اینکو 

ىای نوستالژیک بخشی از مضموف شعر خود را بو اندیشو
موجود، و احواؿ زمانة  گاه از وضعاختصاص دىد. وی ىیچ

ىا روزگاری خویش راضی نبوده است و بو نوعی با ایف دلتنگی
قریف بوده است. از اینرو، احمد خانی از جممو شاعرانی 

ىای نوستالژیک ىمراه بوده است کو است کو شعرش با دغدغو
ىای او و شکایت از زماف حاؿ در تقابؿ با رفتوحسرت از دست

قالو سعی نگارندگاف برآف بوده است گذشتو است. در ایف م
ىای توصیفی بو بیاف برخی از مؤلفو –تا بو شیوه تحمیمی 

شود. نوستالژی فردی و جمعی در مثنوی مـ و زیف پرداختو 
البتو عوامؿ فراوانی زمینو ساز ایجاد ایف حس در ذىنیت 
احمد خانی شده است کو بو آف اشاره خواىد شد. چنانچو 

دىد کو بو دلیؿ از ایف پژوىش نشاف می نتایج حاصؿ آمده
عوامؿ سیاسی و اجتماعی در برابر ممت کورد و زندگی توأـ 

ىای فراوانی از احساس با غـ و رنج باعث ایجاد نشانو
دلتنگی و غربت در اندیشة او شود کو در حقیقت پناه بردف 
بو ناکامی در عشؽ و  شور و شوؽ بازگشت بو فضای معنوی، 

باشد کو در ادامو ایف پژوىش دالیؿ مطرح شده می تریفاز ميـ
 بداف اشاره خواىد شد. 

 ىدؼ پژوىش 1. 1
ىای بردف از بنمایوىدؼ از ایف نوشتار، بيره       

نوستالژی در مثنوی مـ و زیف و ارائة تصویری دقیؽ و جامع 
از حس نوستالژی و  شناسایی عوامؿ تأثیرگذار بر اندیشو و 

در گرایش و رویکرد او بو مباحث  ذىنیت احمد خانی
نوستالژیک بوده است کو در ایف راستا سعی بر آف بوده تا 

ىا و مصادیؽ شعری ایف شاعر بتواف در پایاف با ذکر نمونو
 ىای جدید و نکاتی بدیع دست یافت.پژوىش بو یافتو

 ىای پژوىشىا و فرضیوپرسش 2. 1.

بو آنيا بو ىایی کو پژوىش حاضر در راستای پاسخ پرسش
رشتة تحریر درآمده است، عبارتند از: الؼ( چو نوع بینش 
نوستالژیکی در اشعار احمدخانی یافت می شود و چو عواممی 

ىای نوستالژیک باعث گرایش او بو کاربرد مفاىیـ و مؤلفو
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در اشعارش شده است؟ ب( کداـ یک از خاطرات فردی و جمعی 
 رد؟ بسامد بیشتری دا« مـ و زیف» در مثنوی
احمد خانی در  -1ىای پژوىش نیز عبارتند از: فرضیو       

شعر خویش توجو خاصی بو نوستالژی نسسبت بو وطف و میيف 
شاعر در قالب استفاده از طرح بیاف روایت  -2داشتو است. 

سوه ىا و نمادىا سود داستانی خود از مضامیف مشترک و اّ
ابراز بیاف جستو و ایف مطالب را بو بیانی زیبا و بجا 

 نموده است. 
 پیشینة پژوىش 3. 1

در مورد پیشینة ایف پژوىش باید گفت؛ تا کنوف         
ی منظومة پژوىشی کو بو بررسی فرایند نوستالژی در آیینو

مـ و زیف بپردازد، ىنوز بو رشتة تحمیؿ و پژوىش درنیامده 
است، از اینرو اىمیت چنیف موضوعی محقؽ را بو نوشتف چنیف 

 یقی، تحریض و ترغیب نمود. تحق
 روش تحقیؽ 4. 1

تحمیمی و از روش -پژوىش حاضر با رىیافتی توصیفی
برد؛ بدیف ترتیب کو ابتدا ای و اسنادی بيره میکتابخانو

گیرد و در منابع پیراموف نوستالژی مورد بررسی قرار می
ادامو، با ایف رویکرد بو تحمیؿ و واکاوی نوستالژی فردی 

 شود. ر مثنوی مـ و زیف پرداختو میو اجتماعی د
 

 . مبانی نظری و بحث 2
  
 نوستالژی 1. 2

واژة نوستالژی در اصؿ از زباف یونانی مشتؽ شده        
بازگشت بو خانو و یا بو »بو معنی« nostos»است. با دو ریشة 

« درد، رنج، یا غـ و اندوه»کو بو « algos»و « سرزمیف مادری
(. بر اساس معنای یاد شده از Hombey,2003: 840اشاره دارد )
تواف گفت کو نوستالژی ارتباط تنگاتنگی با نوستالژی می

نوستالژی در ادبیات رفتاری »ادبیات داشتو است. چنانچو
است کو معموال ناخودآگاه در شاعر یا نویسنده، بروز کرده 

سازد و ادبیات یابد. رواف انساف ادبیات را میو تجمی می
ىای روانی انساف بو پروراند. دریافتواف انساف را میر

ىای مایوکند و بفىایی از حیات طبیعی و انساف نظر میجنبو
(. تا 29: 1389شریفیاف، «)آوردادبی را فراىـ می آفرینش

تواف بو صراحت گفت کو نوستالژی درونمایو آنجا کو می
ت. در بسیاری از آثار ميـ ادبیات جياف قرار گرفتو اس

ىای ادبی، نوستالژی را بو دو گونة شخصی و اجتماعی بررسی
کنند. بر پایة نوستالژی شخصی شاعر یا نویسنده تقسیـ می
ای از زندگی فردی خویش نظر دارد اما در نوستالژی بو دوره

اجتماعی، موقعیت اجتماعی ویژه فرد برایش حایز اىمیت 
 (11: 1375است. )شاممو، 
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 ىای نوستالژی در مثنوی مـ و زیفمؤلفو 2. 2
از آنجایی کو نوستالژی در پیوند با خاطره، تاریخ        

کند و ایف ىمو بر پایة آگاىی است. و اسطوره معنا پیدا می
تواف گفت کو انساف حسرت زده انسانی است آگاه. کو لذا می

با در نظر داشتف ایف اصؿ، و با نگرش بو گسترة وسیع 
ىای روح حسرت تواف فریادىا و گاه، مویوف میروایت مـ و زی

ىای زده را از ورای سطرىا و ابیات آف احساس کرد. مؤلفو
 یو جمع یفرد ینوستالژمثنوی مـ و زیف شامؿ در  ینوستالژ

ىا و بازتاب باشد کو در ایف پژوىش بو بررسی ایف مشخصویم
و تأثیر آف در اندیشة خانی در احساس نوستالژیک وی 

ىای نوستالژی فردی و جمعی شود و ىر یک از جموهختو میپردا
  در روایت مذکور در معرض دید خواننده قرار خواىد گرفت.

 نوستالژی خاطرة فردی  1. 2. 2
تواف در مثنوی مـ و ىای خاطرة فردی کو میاز جممو مؤلفو

زیف مشاىده نمود حاکی از عشؽ و احساسات عاشقانو، مرگ 
دوراف گذشتو، غـ غربت و آرزوی بازگشت بو اندیشی، حسرت 

فضایی سرشار از معنویت، نوستالژی عارفانو و دلتنگی برای 
ای است کو سپری شده و شاعر در آرزوی بازگشت بو آف گذشتو

است. در مقالو دسترس بو ىر کداـ از ایف موارد بر اساس 
شواىد و مصادیقی کو در سرورده مـ و زیف است؛ ذکر و مورد 

 گیرد. یؿ و بررسی قرار میتحم
 عشؽ و احساسات عاشقانو 2. 2. 2

ىاست کو عشؽ ورزیدف و یژگی خاص دنیای انساف»در حقیقت 
ىای رنگارنگ، نامکرر و از آغاز آفرینش تاکنوف با جموه

دلنشیف خود، رنج حیات را برای انساف تحمؿ پذیر کرده 
یست کو ( از نظرگاه خانی، کسی ن68: 1377)مختاری، « است.

 عشؽ بر او تأثیر نکرده باشد:
 ر ثت ثّ ٔقێ ثێ خِّ ريٕيكیٍ كٕ ژ  ر ثت ثّ س َیُّ ژ عیطقێ ثێ ئّ كّ
 تب خـــِٕ ت ئیـــــرادِ رف ثكّ دێ صّ تب خِٕ س ة قیبسێ ْیًًّ ر كّ ّْ
 (243: 2008)ـ،  

اثػػػر آنکس کو ز عشؽ بی
 بود

بی ذوؽ ز شػػادی بیخبر 
 بود

 خود صرؼ کند ارادت خویش ىمت خویشىرکس بو قیاس 
 (308: 2012)ـ،  

عشؽ و زندگی عاشقانو ىمو خاطرات فردی است کو تکرار 
آنيا بو سبب نارضایتی از وضع موجود است و منجر بو حس 

( اما خانی عشؽ 48: 1392شود. )عباسی و فوالدی، دلتنگی می
 را فراتر از عشؽ فردی دانستو و بو سبب نارضایتی وی از

وضع موجود در یرابر ممت کرد آف را بو ممت خویش مختص و 
 نماید: وانمود می
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ثێٍ كٕ  ر َّظو ْهێ َّ و ئّ ّْ
 كٕريبَج

 ئبيبَج  كرٌ ژ ثۆ خِٕ عیطقێ َّ

 (46: 2008)ـ،  
تا اىؿ نظػػػر بو مػػػا 

 نگوینػػػػػد
کػػػػرداف ره عاشػػػقی 

 نپوینػػػد
 (31: 2012)ـ،  

یکی از ابعاد نوستالژیک روایت مـ و زیف کو منجر بو   
شود، در اصؿ عدـ وصاؿ عشؽ مـ و زیف است. حس دلتنگی می

عدـ وصاؿ عشؽ مـ و زیف یکی از موضوعاتی است کو سبب شده 
خانی از زباف شاعر با حسرت و اندوه از آف یاد کند زیرا 

کو عشؽ خواىد بفيماند آمده برای او، میو حالت پیش« مـ»
گذارد و آتش عشؽ با آثاری در جسـ و دؿ و جاف بر جای می

 گردد:تر و فروزانتر میمالمت و سرزنش ممتيب
 تّ يحضّ ف ّ يّ ٔيّ ن ّ يِ رد پّسير  تّ صيحّ َ ّ يّ فحّ َ ِ رگعيطق ئب

       (607: 6311ـ، ) 
از پػػرده دري كػػػػند  اش نصیحتعشؽ آتش و نفخو

 فضیحػػػت
 (641: 1061ـ،) 

لحف مایوسانة احمچ خانی در سخف او نشاف از دردی        
اراده و نیروی کند زیرا در واقع است کو از ىجراف بیاف می

عشؽ و درد است کو در تالش و حرکت آراـ ناپذیر و سالمت 
-گریز خود، پیمودف مسیر خطرناک و ناىموار عشؽ را میسر می

طریقت کردف در راىی  سازد. چنانچو از نگاه خانی طی
نامعموـ تنيا با عشؽ و درد امکاف پذیر است، اما حضور 

شود؛ بنا بو باور عرفانی، تا عشؽ و درد، سبب غیبت عقؿ می
نيد، عاشؽ ىرچو دارد، یکجا در عشؽ، بو میداف ىستی گاـ 

 پای عشؽ خویش در خواىد باخت:  
خِٕ فیم ٔ ست  يفت داَّ ژ دِ يێ كٕدیٍ رٔٔیێ زیٍ چبڤێ ديّ

 رزیٍ فّ
 (177: 2008)ـ،  

چشػػػمش چو فػػتاد بو 
 چيره زیف

مفت داد ز دسػػػػت فیؿ و 
 فرزیف
 (601: 1061)ـ، 

زیرا عشؽ او عشقي است حقیقي نو مجازي و نشاف از كماؿ و 
 تگی است. عشقي است اليي:پخ

  یّضیات خٕداٌ ّ خــٕرضيذ صيف یێ خٕدا َٕيبیّ عیطق ئبییُّ
 ریقّططّثٕ قرِ ٔێ ئّ ْرِ ی رِ ئّ قیقّ عیطقێ فیهحّ  ثّ يّغبفم 

 (242: 2008)ـ،  
عشػػؽ آیینو خػػػػػدا 

 نمایـ
 خورشید صفت ید و ضیایـ

غافؿ مشو، عشؽ في 
 الحقیقو

 طریقوباشد ترا اقػػػػرب ال
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 (703: 1061)ـ،  
 و در جای دیگر در ایف باره چنیف اظيار بیاف می نماید: 

 راة پێ ضیریٍ ثٕٔ ٔ ضۆرِ ضّ ئّ جبيێ عیـــطقێ دیٍ ثٕٔ خبَی كٕ ژ

 ٔی ژ گــــٕفتبر يـــب ئــــــــّ ئبگبِ َّ ْطیبر ٔی َّ خٕار ئّ ڤّ  َذِ ڤ چّ ئّ
 (241: 2008)ـ،  

 تمخػػي شػػراب او خاني ؾ ز جاـ عشؽ شیداست
 گػواراست

نوشػػػید ز بػػس جػػاـ 
 دلخواه

گفتػػػو خػود نبػػود از 
 آگاه

 (101: 1061 ـ،) 
خانی بر ایف باور است کو با مرگ عشؽ، زندگی بو       

رسد و ميربانی و محبت نیز دیگر جایی در زندگی پایاف می
 بشر نخواىد داشت.

 ر ثت ثّ ٔقێ ثێ خِّ ريٕيكیٍ كٕ ژ  ر ثت ثّ س َیُّ ژ عیطقێ ثێ ئّ كّ
 (243: 2008)ـ،  

آنکس کو ز عشؽ بی اثر 
 بود

ذوؽ ز شادی بی خبر بی 
 بود

 (308: 2012)ـ،  
وی با توصیؼ زمانة خود، بو از بیف رفتف آرامش        

برد کند و در تمنای دنیایی معنوی بو سر میروحی اشاره می
 تا با خداوند لحظاتش را سپری نماید.

 مرگ اندیشی 3. 2. 2
مرگ و یاد کرد آف یکی از الگوىای فکری احمدخانی است 

داستانش آف را بو تصویر کشانده است البتو از نگاه کو در 
 ىای آف معمایی است بیف خیاؿ و خواب:خانی آفرینش و پدیده

 ! َّٔ یبٌ خّ  یبڵّ خّ  َّٔ ڤ كّ ئّ  َّٔ يٍ چهــــّ  رِ ثێژِ سبقـــی ِٔ
  يبتّ یبتێ ٔی يـــّ َجبيێ حـــّ ئّ  یبتّ َگ حّ رچی ڕِ گّ ئبغبز ئّ

 (242: 2008)ـ،  
ساقی بیا گو کو ایف چو 

 آب است
ایف کوف خیاؿ یا کو خواب 

 است
یعنی کو وجود بی وجود 

 است
زیباست و لیک بی خمود 

 است
 (310: 2012)ـ،  

بو  ىای نوستالژیک در شکؿمرگ بو عنواف یکی از مؤلفو
« مرگ ارادی»خصوصی در سخف وی نمود یافتو است. چنانچو 

ىای فکری خانی است کو در کالمش آف را بو یکی از پارادایـ
اشتیاؽ » تصویر کشیده است . چنانچو در روایت مـ و زیف 

رىیابی بو بارگاه فنای حؽ در حؽ و آگاىی از رمز و راز 
کند و او کو ایف سفر جاف و روحانی عشؽ طاقت مـ را طاؽ می

را نو بو پای جسـ کو بو طی روح و دؿ پیموده است، فنا را 
گزیند تا عشؽ را بو کماؿ تریف جایگاىيا برمیبيتریف و امف

را مجازی  « الدیف زیف» پادشاىیِ امیر رساند، از ایف رو، 
کند کو زود ایف جياف را برای ىمیشو خواند و آرزو میمی
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ترک گوید و بو نزد خدای ميرباف باز گردد. چوف بو چناف 
پست تر از آف تکاممی دست یافتو کو ایف جياف زودگذر را 

ببیند کو در آف ازدواج بکند؛ لذا وصالشاف را بو سرای 
رود.  زیرا در وادی فنا تا مقاـ فنا پیش میبرد و باقی می

است کو عارفاف و اىؿ تصوؼ ىمواره تف و جسـ را بو منزلو 
قفسی دانستو اند کو ىمچوف سدی در برابر رسیدف روح بو 

از قفس تف را نیز مرگ، راه رىایی عالـ معنی و مینو است. 
اند و ىمواره بو تيذیب روح و جاف خویش نیستی و فنا گفتو

اند، ىمانطور کو پرداختو و فنا و موت اختیاری را برگزیده
خواىد کو زود بو بارگاىش از خدا میكند و دعا مي « مـ»

 برگردد.
 ٌضــــــــبَذ َگێ د دنێ خِٕ رأِ چّ یذێ گم كطبَذٌ ستی خِٕ ژ قّ دِ
 رش عّریم   ْیطتّ رٔاز كر ٔ گّ پّ رش زا فّ ركّ یذێ يّ ْجبز ژ قّ ضّ

 (116: 1003)ـ,  
بگػػػشود در سػػراي  وقتي كو بكرد دعػاي آخػر

 آخػػػر
پػػػرواز بكرد و رفت تا  شيباز ز قید مػركز فػػرش

 عػرش
 (136: 1061ـ، ) 

-میبو یکباره، قالب تف را رىا « مـ»با ایف سخناف جاف
-بو سوی معشوؽ ازلی خویش می پیوندد وکند و بو جاناف می

-شتابد و از اینرو، فنای عاشؽ در مرگ متعالی مـ دیده می
در پایاف روایت، « مـ»تر؛ مرگ ارادی شود. بو بیانی ساده

فنای نمادیف او در پایاف طریقتی است کو عاشؽ را بو وحدت 
ی حقیقی و وحدت کشاند و وی را بو بقابا معشوؽ الیزاؿ می

ای کو در پایاف بو گونورساند. ی وصاؿ میدر سراپرده
ىـ بو یک عارؼ واصؿ بدؿ « زیف»نیز، « مـ و زیف»داستاف 

قرار از طمب معشوؽ ، بی« زیف»رىد،ز حجاب جسـ میشود و امی
جاف « مـ»با موتی کو یادآور موت ارادی است، بر سر خاک 

نو تنيا در نگاه « مـ»د کو شوبازد و ایف ادعا ثابت میمی
، در پی وصاؿ خانيی بنیادیف تأویمی، بمکو در اندیشو

عرفانی و وحدت با معشوؽ در عالـ معنا است کو نيادف 
، تصویر نمادیف چنیف وحدتی در کماؿ «مـ»در گور « زیف»

 د:گویمی« میر»خطاب بو « زیف»عشؽ است، آنجا کو
 ستٕٔر ل ٔی يّ ثكرٌ دگّدا يٍ  ستٕٔر ختێ ديرو ثذی تٕ دِ ِٔ

 ضێری ل ٔی يٍ ڤّ د گّ  ردِ ثێ پّ گێری ر َّ ر ة دِ يٍ ژانی ٔی دِ
 (167-161: 1003)ـ، 

در مرگ منػـ بده تػػو 
 دسػػتور

با وی تا شػػوـ بگػور 
 مسػتور

ما را تػو بػدوف پػرده 
 در گػػػور

بنػشاف و برو شکػار کف 
 گػػور

 (130: 1061)ـ،  
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شود کو سالک نباید ایف نکتو را متذکر می در واقع خانی
بیمی از فنا داشتو باشد، کو ایف فنا خود مایة بقا و 
وصاؿ سرمدی است کو دیگر جدایی و فراؽ در آف جایگاه 
-متصور نیست. عشؽ ىر چند کو در آغاز کار مرارت و سختگی

 ۀىای فراوانی بو ىمراه دارد ولی در آخر امر، بيتریف وسیؿ
  وج بو سوی خداوند و معشوؽ حقیقی است.و عر رفتف

 حسرت دوراف گذشتو  4. 2. 2
بعدی دیگر از نوستالژی شعری خانی مربوط بو دلتنگی و 
حسرت برای گذشتو و روزگار سپری شده است، روزىایی کو پی 
در پی می گذرند و زمینة دلتنگی او را فراىـ می سازند. 

ا، سپری شدف حس دردمندی  در پس مضامینی چوف گذر روزى
لحظات، غـ و اندوه منتج از گذر زماف، تمخی ىای حیات، 
اندوه زیستف، تیرىای سيمگیف زندگی و بار سنگیف رؤیاىا و 

ىا و دردىا حضور دارد. خانی گاه بو پیوند ابعاد عاطفی آه
و احساسی کالـ با مضامیف اجتماعی ایف مضموف را قوت 

جمعی آف نیز پرداختو بیشتری می بخشد کو در  بخش خاطرة 
می شود. توصیؼ روز نوروز کو شاعر در حسرت دوباره 

دىد. نوروز دیدنشاف است، در شعر وی دلتنگی عمیقی نشاف می
شود و طالب و مثؿ آف روزی است کو نياؿ عشؽ کاشتو می

 مطموب و محب و محبوب در حسرت دیدار یکدیگرند: 
 فرٔز يـــــــب دنئـــــــّ ژ ثـــۆ دِظیـــى ع تّ زٔرۆ عیــــذێ َــــّ  رۆژا كٕ دثــــٕٔیّ

د ژ چــــَٕییب ة قـــصٕٔ يـــــــّ ضتێ ژگّض  رِ ٔاٌ غّ ٔڕا كٕ ئّ نّ.. 
 ضـــتێ دِ

ف يٕحیت  رِّ طعُی دٔٔ یّ طــــهٕٔة طـــبنت ٔ چ ئّثٕ كٕ چ  ئّ
 حجٕٔة ٔيّ

  ٔژ ثۆ خِٕ خِٕ ئــــّكــــــــٕفٕێ د  ڤ ثجیٍُ ة كٕ ّْ نّ ردٔ جّ ڤ ّْ ئّ
 ثیٍُ

 (68: 2008)ـ،  
آف روز کو بود عیػػد 

 نوروز
از فػػر و شکػػػوه آف دؿ 

 افروز
زیرا کو غرض ز گػػشت 

 برنا
دخت و پسػػػراف بو دشت 

 تنيا
آف بود کو طالػباف و 

 مطموب
 یعنی دو طرؼ محب و محبوب

تا ىر دو طػػػرؼ ىـ 
 ببینند

تا ىمػػػسر و یار 
 برگػػػزینند

 (49، 2012)ـ،  
 غـ غربت 5. 2. 2

احمد خانی دلتنگی و احساس غربت را جاف مایة کالـ خود 
داند و با ایف قرار داده و آف را مایة تسکیف خاطر می

-شیوه و نسؽ، اعتراض خود را بو شرایط موجود عصر بیاف می
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کند. و ایف غـ و اندوه اش را بو بيانو سرودف مثنوی مـ و 
 زیف ابراز می دارد: 

 ژیُى يێ ژَٕ ڤّ زیُێ ٔ يّ  سبَّ يێ دل ثكى فّ غّرحب  ضّ
 (52: 2008)ـ،  

شػػػرح غػػـ دؿ کنػػـ 
 فػػسانو

زیف و مػػـ خود کنػػـ 
 بيانو

 (37: 2012)ـ،  
ىایی از صحنو خانی آشنا با تاریخ سرزمیف و فرىنگ خود،

وقایع و حضور افراد گذشتو ) مـ و زیف( را در ذىف خود 
-نماید و در حسرت و دلتنگی خود آنيا را میتجدید خاطر می

گنجاند و از اینرو، وقایع و رویدادىای مربوط بو دوراف 
 کند : گذشتو را در خاطر مردـ زنده و متجمی می

 يبٌ گۆت جڤییبٌ ژ ثۆ غّو نێ  غّ يبٌ جۆت ل غّ َێ دگّ ة تّزیٍ يب 
 (134: 2008)ـ،  

زیػػف گشتػػو کنوف با 
 غمػػش جفت

ىا ىػػػمو او را او غػػـ
 بو غػـ گفت

 (147: 2012)ـ،  
  
 نوستالژی جمعی  3. 2

ىای ناشی از محیط و ىا و آزردگیاحمد خانی، دلگرفتگی
الی مثنوی مـ و زیف گنجانده است. در زماف فعمی را در البو

ای مثنوی مـ  زیف نوستالژی از زیر بنای عاطفی ویژه
برخوردار است بو ویژه نوع اجتماعی آف کو شاعر تماـ ىمت 
و تواف خویش را در بیاف مشکالت اجتماعی مثؿ ظمـ و جور و 
-ستـ و مظمومیت مردـ عصرش در البو الی اشعارش بو کار می
اش گیرد. خانی سعی دارد برای التیاـ زخـ دروف جامعو

اشعاری بسراید تا مردـ خفتو و غفمت زدة خویش را بیدار 
 سازد. 

 نوستالژی خاطرة قومی )بازگشت بو اسطوره(  1. 3. 2
ىای تغییر شکؿ یافتة تخیالت و امیاؿ ماندهاساطیر تو

اقواـ و رؤیاىای متمادی دوراف بشریت در دوراف جوانی 
ف از توا( و از ایف جيت می33: 1370ىستند. )باستید، 

مفاىیـ مرتبط با نوستالژی بو شمار آورد. اسطوره با 
خورد. دلیؿ پایدار بودف ىا پیوند میخاطرات جمعی ممت

ىا اشتراکات روح بشر در طوؿ تاریخ است؛ زیرا اسطوره
اسطوره دربردارنده آرزوىا و رؤیاىای انساف است. احمد 
خانی در اشعار خویش با یادکرد اسطوره ىا بو تصور 

رساند. وی با یادآوری خواننده روزگار گذشتو یاری می
ىای ممی ممت کرد، روزگارانی از اساطیر باستاف و حماسو

سازد. بازگشت نوستالژیک  پیش را در ذىف مخاطب جاندار می
ىای ممت کرد با ذکر ناـ ىایی ىمچوف؛ خانی بو اسطوره

 جـ، بیژف و گیو شعر خود را با آنياگودرز، رستـ، جاـ
زند و روزگار گذشتو را برای مخاطب امروزش مجسـ پیوند می
 می کند: 
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ێ رن  كێ ٔاٌ ثجّ ر يیرِ ّْ
 و      حبتّ

 و زيێ رٔستّ كێ ٔاٌ ثڕِ ر يیرِ ّْ

 (44: 2008)ـ،  
ػػػرد ىمچػػو  میر و یؿ كُ

 حاتػػػـ
شاىػػػنشو آنيػػا ىمػػچو 

 رسػػػتـ
 (29: 2012)ـ،  

 ك ٔاَّ ْهّ پّ  يبَّ رزێ زِ گۆدِ ك ٔاَّ جّتبجذیٍ د گٕتُێ 
 (64: 2008)ـ،  

تاجػػػػػدیف جياف چناف 
 جواني

گػػػػػػودرز زمػػانو ، 
 پيػػمواني

 (46: 2012)ـ،  
و  ی د جبيێ جّ یێ يّ ك جٕرعّ یّ و كّ     رِ سبقی تۆ ژ ثۆ خٕدێ كّ

 ك
 (42: 2008)ـ،  

ساقی بیػػا و بو مػا 
 کػػػػرـ کف

جرعو می بو جػػاـ یک 
 جػػـ کف

 ( 28: 2012)ـ،  

و عالوه بر آف با نگاىی بو عمؽ فرىنگ و تاریخ ممت مظموـ  
جوید کرد ایف موضوع را بو شکؿ وسیع تری در شعر خود پی می

 و شاىکار ادبی مثنوی مـ و زیف را می سراید. 
 نوستالژی عارفانو  2. 3. 2

ىای نوستالژی در سرودة احمد خانی تواف یکی از مولفومی
مثنوی مـ و زیف بو دلیؿ دانست. « نوستالژی عارفانو »را 

ىای جدایی عاشؽ و معشوؽ و حاکمیت روح دردمندی، قابمیت
فراوانی را ىـ در تاویؿ پذیری متف و ىـ در اشارات 
مستقیـ عرفانی داراست. وی داستاف مـ و زیف را پس از 

مدح پیامبر اکرـ)ص(، با ساقی نامو ستایش خداوند متعاؿ و 
کند. او روح و رواف خود را در دنیای صوفیو بو آغاز می

گردش درآورده و برای بو تصویر کشیدف امیدىا و آرزوىای 
اند، بسیاری از ای کو از شراب اليی مست شدهعاشقاف وارستو

بندد و ایف عشؽ حقیقی پرتو عبارات مذکور را بو کار می
 گیرد.لباختگی مـ و زیف میخود را از د

 يیری ثیُبضّت  ڤب كٕ دكّئب ی تٕ ثڕێژِ جبيێ يیُبسبق
 جٌُٕٔ قهێ يّ دْٕش ثگێڕِ عّ يّ حزٌٔٔ نجێ يّ ضبداة ثگێڕِ قّ
 (46: 2693م، ) 
ز بو جاـ سػاقي تو بری
 مػینا

 آبی کو کند ضػمیر بینا

شاداب بکػف، قػػػمب 
 محػػزوف

 مدىوش بکف ، عقؿ مجنوف
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 (43: 3123م، ) 
  

وی را  درونمایو و مضامیف عرفانی کو مثنویالبتو         
-دربرگرفتو، گاه با مضامیف اجتماعی زماف شاعر پیوند می

خورد. حسرت و دلتنگی شاعر برای یافتف فضایی معنوی و 
ىای زندگی عصر او یکی از مواردی است کو دورشدف از چالش

برای خود بو دنباؿ « مـ و زیف»مصادیقی را در مثنوی 
ىای زیادی برای دارای قابمیت« مـ و زیف»روایت دارد. 

تحمیؿ مفاىیـ و صفات صوفیانو است کو گاه بو طور مستقیـ، 
، و «زیف»و « مـ»در بیاف خود شاعر و بو خصوص از زباف 

شود. گر میرمستقیـ، در پس سخناف خانی جموهگاه بو طور غی
ىای تواف روایت مـ و زیف را بازجست آموزهای کو میبو گونو

احمد خانی در تصوؼ و عرفاف تمقی کرد. خانی کوشیده است 
ىای صوفیانو خود گیری از امکانات داستانی، آموزهبا بيره

رک تری در اختیار مخاطبانش قرار دىد، درا بو شکؿ محسوس
مفاىیـ تصوؼ و عرفانی را برای آناف آساف کند و بر اثر 
بخشی کالـ خود بیفزاید. چنانچو ساختار روایی در مثنوی 

ای دقایؽ افزوف بر لذت آفرینی در مخاطب، پاره« مـ و زیف»
دارد، کو و اسرار سموک بر طریؽ تصوؼ و عرفاف را عرضو می

د. خانی با با سموک عارفانة ىفت وادی عطار مطابقت دار
سرودف ایف قصو، عشؽ مجازی را بو عشؽ حقیقی و عشؽ عرفانی 

را « زیف»را سمبولی از سالک و« مـ»کند و و اليی بدؿ می
سازد. )جيت اطالعات بیشتر نک: جیياد و نمادی از معشوؽ می

البتو یکی دیگر از مبانی نوستالژی در مکتب  (شیرزاد، 
است. در « و روح ازلینوستالژی دوری از بيشت »رمانتیک، 

کند از اصؿ خود دور شده است و ایف حالت شاعر احساس می
کند. روح کو مانند یک تبعیدی در ایف غریبستاف زندگی می

جایگاه معنویت در انساف است بو دور از خانو و کاشانة 
یر و لووی سو«)کند.پدری واقعیش در ایف دنیا زندگی می

دیدگاه در اثر مـ و زیف ( خانی از ایف 1383:132میشؿ، 
خود توجو خاصی داده ات و غربت روح را با توجو بو جریاف 
روایت مـ و زیف بو زیبایی بو تصویر کشیده است. مـ در 
داستاف ایف عالـ را مبتنی بر جيؿ و نادانی دانتو و 

ی روح آدمی کو در قفس جسـ و عالـ کند کو پرندهتصریح می
درصدد خالصی و نجات خویش جسمانی اسیر گشتو است، اگر 

برنیاید، نشاف از جيؿ و غفمت اوست. از اینرو، در روایت 
مـ و زیف، ماجرای غربت و سرگردانی انساف بو سبب جدایی 
او از اصؿ اليی خویش بو زیباتریف شکؿ بو تصویر کشیده 

بدوف ىیچ قصد و غرض مادی بو کشش درونی و « مـ»شده است. 
شود و با خودشناسی و یب ىدایت میاتصاؿ روح خود بو عالـ غ

 رسد: بازگشت بو خود، بو یگانگی از کثرت بو وحدت می
 حیم ثٕٔ ٔ رٔح ة رٔحێ يٕضًّ ئّ صم ثٕٔ جبٌ چٕٔ ٔ ة جبَێ يٕتتّ

 ٌ گرفتبر ثسێ تّ ٔ يبیی دحّ ئّ ئیقرار  ڤ تّ ثٕٔ ژ دِ تتب كٕ َّ حّ
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 ڕڕات رِێ راتڕییبٌ ة  ثبقی گّ .. ٔاٌ رێ كٕ ثرٌ ة جبَجێ رات
 (206-205: 2012)ـ،  

جاف رفت و بو جاف 
 متػػػػصؿ شػد

روح بػػو روح مضمػػحؿ  
 شػػد

جانی کو ز جسػػػػػـ ما 
 رواف گشت

جاناف بدید و جاف بو جاف 
 گشػػت

بػردنػد چػو ره بػو 
 جػػػػػانی ذات

جػػاودانو شػػػػدند بو 
 ذات ذرات

 (258-256: 2012)ـ،  
 

دارای معرفت و آگاىی شده و بی تردید روح او  «مـ»       
دیگر تمایمی بو عالـ مادی نخواىد داشت و بو وطف اصمی 

گردد. بنا بو اعتقاد خود یعنی عالـ نورانی بریف متوجو می
ای از روشنایی است کو در کالبد تیرة روح ما ذره» مانویاف

 تف اسیر شده، نی دور افتاده از اصؿ خویش است و باید بو
 ( 221: 1373دستغیب، «)جایگاه اصمی خود بازگردد.

 ىارنجش از نفی ارزش  3. 3. 2
ىای انسانی یکی از مبانی ایجاد حس از بیف رفتف ارزش

جوست نوستالژیکی است. احمد خانی شاعری ارزش گرا و آرماف
پردازد . ىای مختمفی از داستانش بو ایف امور میو در بخش

ىایی ىمچوف عشؽ، ایماف، انسانیت و وی در جست وجوی گـ شده
ىای دردمندانو و پاکی، وطف دوستی است. در سروده

-یابد کو میىایی انعکاس میآرزوجویانة وی، دلتنگی و حسرت
تواند ریشو در ذىف و فکر انساف ىر درمندی باشد. او در 

ىایی است کو باورىای اعتقادی خود دلتنگ رسیدف بو ارزش
اند و دچار دنیایی پرنیرنگ شده است. اکنوف از بیف رفتو

جست وجوی گمشده ىا و آرزوی شاعر با وجوىی از نوستالژی 
تواف برای ىر کداـ مصادیقی را آمیختو شده است کو می

دریافت. آرماف و آرزوىای خانی با تصویر سازی ژرفی کو 
ساختة ذىف اوست در اعتراض بو وضعیت موجود جامعة پیراموف 

یابد. احمد خانی دنیایی آرمانی ظيور میشاعر و ترسیـ 
ىایی ىمچوف محبت و ميربانی، نسبت بو از بیف رفتف ارزش

کند و خواىاف عشؽ، صمیمیت، ایماف و ىمدلی اعتراض می
 ىاست.رىایی از ضد ارزش

 ریــذار ێڕا خّـــــٕيبضـــــــٍُ ژ قـــــَی   ـبزاڕـــــــث  ســـــبدِ ٔی كّ چ ثكى كــٕ قّ

  رێ خِٕ یتّ يّ  تّ س َبكّ كّ... 
 جبيی

 ك َــــــــــــــــیزايی ســـّ راَــبگرتٍ كّ

 َگ ر دراڤێ ثٕٔ جّ ل سّ فیهجٕيهّ َگ ڤ رِ ئّ  يبَّ دی زِ  قتێ كٕ يّ ِٔ
 ر ـــسسّ ثٕٔ يٕیّ دی َّ  گبڤب كٕ يّ ر كیًـــــیب گــــّ  ثجــــــــیُّ ز كر يّ حّ
 (47: 2008)ـ،  

اما چو کنػػػػػػـ 
 کػػػساده بػػازار

نبػػػود بو قماش مػػػػا 
 خریدار
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کس "جامی" بو نػػػػوکری 
 نخواند

کس قدر "نظػػػامی" را 
 نػػداند

دیػػػدـ کو زمػػانو رنگ 
 رنگ است

دیػدـ سر یک پشیز جنگ 
 است

خواسػػتـ کو شػػػوـ چو 
 کیمیاگر

اما چػػػو کػػػػنـ نشػد 
 میسر

 (32: 2012)ـ،  
 

کند در اثر ای کو خانی در آف زندگی میبا ایف وجود جامعو
ىا بو ضد ارزش و رواج یافتف رذایؿ اخالقی و بدؿ شدف ارزش

روح و مالؿ آور شده است. لذا شاعر ایف گونو ىا، بیضد ارزش
 از ىمو دلمردگی و بی طرواتی در رنج است. 

 عشؽ بو زباف و وطف  4. 3. 2
ای دارد و ىر فردی نسبت بو وطف خویش دلبستگی ویژه       

دلتنگی از دوری از میيف و »برخی نوستالژی را انحصار از
 254: 1384)زمردیاف، «. درد دوری از وطف معنی نموده اند

( سرزمیف بو خاطر 53: 1380و فورست، 113: 1372؛ باطنی، 
وجود  ىا با یکدیگر و نیز بوپیوند دادف عواطؼ انساف

آوردف یک نوح حس مشترک، از قداستی خاص برخوردار بوده 
کنند خودشاف را از طریؽ یک احساس ىا سعی میاست. انساف

مکانی تعریؼ کنند و آف را منشأ ىویت خود بدانند )کرانگ، 
( آف گونو کو دوری از وطف، رکف اصمی و اساسی 144: 1383

در احساسات  دىد. غـ نداشتف دولتنوستالژی را تشکیؿ می
کند کو با نوستالژیکی احمدخانی نقش محوری را ا ایفا می

ىای خاطرة جمعی می تواف پیوند داد. چنانچو یکی از دلتنگی
خانی کو بعدی از نوستالژی شعری او واقع می شود، جو 
خفقاف و اختناؽ شدید بر مردماف عصرش و ىـ چنیف ظمـ و 

باشد و بعد دیگر ستـ زیاد آنيا بر ممت ستمدیده کرد می
اینکو اندوه از بیف رفتف سرزمیف اجدادی اوست، سرزمینی 
کو جوالنگاه لشکرىای پی در پی دشمناف می شود و باعث 

شود. احمد خانی با بیانی حسرت آور، اما  متالشی شدف آف می
 ورزد:شکوىمندانو، بو میيف خویش عشؽ می

 
 صم ٔ ثُیبد تٍ ثێ ئّ عریفّ ثێ يّ كراد ثــێژٌ كٕ ئـّ نق َّ دا خــّ

 َێ دثێ حســێجٍ كــٕريــبَج تـــّ ل خٕداٌ كتێجٍ َٕاعێ يیههّ ئّ
 (46: 2008)ـ،  

تا خمػػػؽ نگویػػػدت کو 
 اکراد

اصػػؿ و معرفتند، بیبی
 بنیاد

ىا ىمػػو صاحب ممػػػت
 کتابند

کرمانج بو گیػػتی بی 
 حسابند

 (31: 2012)ـ،  
مسئمة عالقة خانی بو وطف، تأثیر آف در عمؽ وجداف،        

احساس عاطفی وی و ىمراىی عاطفو و عمؿ در عشؽ وطف و دفاع 
از آف، جزء طبیعی و جدایی ناپذیر زندگانی او بوده است. 
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ماند و مثمی برای عشؽ وطف در ضمیر او جاوداف باقی می
زیف، بازتاب گردد کو در مثنوی گرانسنگش، مـ و کامؿ او می

دارد. زیرا وطف، تاریخ و گذشتو و حاؿ و آیندة وی و ممتش 
باشد. از اینرو، غـ غربت او، غـ میيف است، غمی جانکاه می

از اوضاع آشفتة میيف است کو با شیفتگی بو موطف و پیشینة 
آف و با رىایی از قید و بندىا است و افسوس خویش را بر 

-، چنیف اظيار بیاف میوطف زیبایش کو از دست رفتو است
 نماید: 

 ، ضٕثٓێ ثٕرجبٌ ثٕیّ كٕريبَجییّ گٕرجـبٌ  تب ڤّ ة حّ رِ ژ عـــّثفــكر 

 َبرٌ يی ل چبر كّ كــــٕريـبَج ّْ صبرٌ و ة ٔاٌ حّ جّ عّڤ رٔو ٔ  ئّ
 (44: 2008)ـ،  

بیػػف عػػرب و زمیف 
 گرجػی

کػػػرمانج شػده شبػیو 
 برجی

ایف روـ و عجـ بو آف 
 حصارند

کػػرمانج ىمو بو چػار 
 کنارند

 (29: 2012)ـ،  
  

تواف دریافت کو با تأمؿ در اینگونو اشعار، می       
خانی، شاعری میيف دوست کو سعی در حمایت از وطنش را 

گذارد و ممت دارد. خانی بارىا در شعرش بر غربتش صحو می
زیرا خواند. خود را ظمـ دیده و غریب و دورافتاده می

خواه و وطف دوست ىمواره در مقابؿ دشمف و انساف آزادی
زورگویی پایداری نموده است و ایف امر طبیعی است، چرا کو 

ای آفریده شده است کو ىرگز ظمـ و ستـ را انساف بو گونو
سرشت انساف عدالت خواه و آرزادی طمب بدی » تابد: برنمی

را با بیداد و  رو، ناسازگاری خود تابد. از ایفرا برنمی
گری و ناروا، بو شکؿ مختمفی چوف اعتراض، پرخاش، ستیزه

( احمد خانی کو در 46: 1377سنگری، «)دىد.مقابمو نشاف می
موقعیت ناامیدانو بعد از تجربو ىای پی در پی اجتماعی 
خویش از دورة عثمانی تا روزگار خویش است، تاریخ را 

افتد. اه ظممت فرو میداند کو در چای تمخ و تیره میتجربو
-البتو ىنگامی کو سرزمینی مورد تياجـ بیگانگاف قرار می

ای دفاع از حریـ گیرد، وظیفة افراد آف ممت است، بو گونو
وطف خود بو پا خیزند و ایف تکمیؼ برعيدة تماـ افراد آف 

شود. احمد ای کو وظیفة ىیچ کس ساقط نمیممت است، بو گونو
شاعر ماىر و چیره دست در ادبیات خانی نیز بو عنواف 

کردی، بو نوبة خود بو انجاـ ایف تکمیؼ پرداختو و با سالح 
 ؼ دشمف آمده است و ادای بیاف نموده است. شعر بو مصاد

 
 
 ىا)نوستالژی قومی(عدـ رسیدف بو آرماف  5. 3. 2

-تأکیدی بر عدـ رسیدف بو آرماف« حماسة مـ و زیف»        
نگاه تاریخی احمد خانی را برای ما  ىای یک ممت است کو

سازد. ایف نگاه بر دو اصؿ حسرت و حیرت است؛ حسرت روشف می
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ای درخشاف کو ىبا و ىدر شده و افتخار بو میراث بر گذشتو
فرىنگی جاوداف کو پشتوانة محکمی برای ممت کرد بوده است 
کو با حیرت و افتخاری کو در دؿ خانی موج می زند، گرایش 

 و داشتف میيف پیدا می کند:شدیدی ب
 تــــب دَـــــــــــــێذا ٔنـــّ كريـــبَج د دِ تب خـــٕدێذا ز يبيــّ د حــكًّ ئّ

 حكٕو يّ  ثیهجٕيهّ ژ ثۆ چ ثَّٕٔٔ حرٔو جٓێ يبَّ يّ ئبیب ثچ ِٔ
 (44: 2008)ـ،     

مف مانده بو حػػکمت 
 خػػػداوند

کرمػػانج در ایف جيػاف 
 آرامند

چو روی مانػػػده آیا از 
 محػػػػروـ

بالجممو چراست مات و 
 محکوـ

 (29: 2012)ـ،  
  

احمد خانی بو عنواف شاعری از نسؿ جنگ بو خوبی مسئمو یوغ 
استبداد و ظمـ و ستـ را در شعر خویش بیاف کرده است. 
بنابرایف مبارزه و فداکاری در راه وطف، بخشی از وجود او 

خود فریاد مبارزه با ظمـ و شود. از ایف رو، در شعر می
دىد و ایف کار را بو ىدؼ تشویؽ و دعوت بو مبارزه سرمی

بو ىمیف دىد. تيییج مردـ عمیو ظمـ و ستـ عثمانی انجاـ می
سبب است کو با حیرت سخف از عدـ اتحاد و یکپارچگی بیف 

 آورد: ممت کورد سخف بو میاف می

 قیراٌ ٌ چییّ ضبعیر ٔ فّتبٔا يیــــــراٌّ َبئٕســـّ ل حبكــى ٔ ئ
  ثٕٔا يّ ر دێ ّْ گّ... 

 ك ئیتیحبدِ
 ك ئیتــــحبدِ  ڤێكـــڕا ثكــرا يّ        

 ر غٕاليیـڕا دك يیبٌ ژ يّّ ــْ         يبيی و تّ جّ ة ٔ عــّ رِ عــّ رٔو ٔ
 (45: 2008)ـ،  

نامػػػوس بالد از امیر  
 است

تاواف نو بر مف و فقیر  
 است

کػرد شود عزیز و ..گر 
 ىمدؿ

 آسػػاف بشود تماـ مشکؿ

 کػػردند برای ما غػػػالمی روـ و عػػرب و عجـ تمامی

 (30-29: 2012)ـ،  
-ىای اجتماعی و شکستتواف گفت کو سرخوردگیبا ایف وجود می

تریف عوامؿ پدیدآورندة ایف حس ىای سیاسی نیز از ميـ
کو از ىر گوشو و کنار شعمة دوگانگی و  جمعی است-فردی

 کشید.زبانو میدر میاف ممت کرد نفاؽ و فتنو و فساد 
 
 

 ىای تحقیؽنتایج و یافتو
تواف در چند مورد را می نتایج حاصؿ آمده از ایف پژوىش

 ؛کردنشاف  زیر خاطر
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بازتاب نوستالژی جمعی در اندیشو خانی بسیار پررنگ  (1
بو گونو ای کو نوستالژی تر از نوستالژی فردی است 

فردی بیشتر بو شکؿ نوستالژی آنی و نوستالژی جمعی ىـ 
 کند.  گری میبیشتر بو شکؿ مستمر جموه

ای احمد خانی در مثنوی مـ و زیف بو مثابة آیینو (2
دیکر، بیگانگی کردىا با روزگار خود و ناسازگاری با 
واقعیت حیات را در خود نمایاف ساختو و تجمیگاه 

 دیگری برای روایت حسرت و دلتنگی بشری گردیده است. 

غـ نداشتف دولت در احساسات نوستالژیکی احمدخانی نقش  (3
کند کو با خاطرة جمعی می تواف محوری را ا ایفا می

ىایی کو بعدی از نوستالژی کی از دلتنگیپیوند داد. ی
شعری او واقع می شود، اندوه از بیف رفتف سرزمیف 
اجدادی اوست، سرزمینی کو جوالنگاه لشکرىای پی در پی 

 شود. دشمناف می شود و باعث متالشی شدف آف می

ىای انسانی یکی از مبانی ایجاد حس از بیف رفتف ارزش (4
ىای ی است کو در بخشنوستالژیکی در اندیشو احمد خان

اش بو ىای داستانیمختمفی از داستانش از زباف شخصیت
پردازد . جست وجوی گمشده ىا و آرزوی ایف امور می

-شاعر با وجوىی از نوستالژی آمیختو شده است کو می

 تواف برای ىر کداـ مصادیقی را دریافت. 

ىای روایت مـ و زیف تأکیدی  بر عدـ رسیدف بو آرماف  (5
مت است کو نگاه تاریخی احمد خانی را برای ما یک م

سازد. ایف نگاه بر دو اصؿ حسرت و حیرت است؛ روشف می
ای درخشاف کو ىبا و ىدر شده و با حیرت حسرت بر گدشتو

و افتخاری کو در دؿ خانی موج می زند، گرایش شدیدی 
 بو داشتف میيف پیدا می کند. 

بو  ژیک در شکؿىای نوستالمرگ بو عنواف یکی از مؤلفو (6
مرگ »خصوصی در سخف وی نمود یافتو است. چنانچو 

ىای فکری خانی است کو در یکی از پارادایـ« ارادی
 کالمش آف را بو تصویر کشیده است.
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- Hombey, A.S(2003). Oxford Advanced Learners Dictionary. Oxford 

University Press.  

 
 

 گێڕاَۀەی "يەو ٔ زیٍ"ی ئەحًەدی خبَیذا سیًب َۆستبنژییەکبٌ نە
 پٕختە

یەکێک نە ڕێکبرە گَٕجبٔ ٔ سٕديەَذەکبٌ ثۆ ئبضُب ثَٕٔی زیبتر نەگەڵ ضبعیراٌ، 
تبٔتٕێکردَی ْۆَرأەکبَە نە ڕٔاَگەیەکی َۆستبنژییبَۀە. نەو ٔتبرەدا، نەگەڵ ڕٔخسبری 
ضبعیراَەی ئەحًەدی خبَی نە ڕَٔگەی َۆستبنژییۀە ئبضُب دەثیٍ. خبَی نە ثەرْەيە 

تۀخۆ ٔ ْەَذێک جبریص َبڕاستۀخۆ، نە زيبٌ ثەَرخەکەیذا، ْەَذێک جبر ڕاس
کەسبیەتییەکبَی چیرۆکەکەیۀە ڕٔاَگە يرۆیی ٔ کۆيەاڵیەتییەکەی دەردەثڕێت ٔ ثە  
چبٔپۆضی نە "يُی تبکەکەسی" دەڕٔاَێتە "يُە کۆيەاڵیەتی"یەکەی ٔ نەالیەک، نەثەر ئۀ 

ۀە، نەثەر تٕاَبیی ٔ ئبگبییە قٕٔڵەی نە کەنتٕٔر ٔ زيبَی کٕردی ْەیەتی ٔ نەالیەکی دیک
زۀقی َْٕەری دەتٕاَێ ثیر ٔ تێگەیطتُی قٕٔڵی خۆی نە دەرثڕیُێکی دڵُطیٍ ٔ پبرأدا، 
ثەضێٕەیەکی کبرتێکەراَە ثخبتەڕٔٔ کە ضێٕە ٔ ڕەْەَذەکبَی دەرديەَذی، حسەرەت ٔ 
دڵپەرۆضیی ضێعریی خۆی پێطبٌ ثذات. گرَگتریٍ دەسکۀتەکبَی ئەو تٕێژَۀەیە َبسیُی 

ە کبریگەرە جۆرأجۆرەکبٌ نەسەر ثیر ٔ زەیُی ضبعیر نە ڕٔاَگەیەکی ْۆکبر
َۆستبنژیکییبَەی خبَی نە ْۆَرأەی يەو ٔ زیُذ"دایە ثە ئبيبژە ثە ًََٕٔۀە 

 ضیعرییەکبَی. 
: َۆستبنژی، يەو ٔ زیٍ، ئەحًەدی خبَی، َۆستبنژیی ٔضە سەرەکییەکبٌ

 تبکەکەسی، َۆستبنژیی يێژٔٔیی ٔ  َۆستبنژیی کۆیی.
Abstract 

One of effective and useful ways to be more familiarized with the works of the 

poets is to investigate their poems with a nostalgic approach. Ahmad Khani as a 

poet from a nostalgic perspective will be studied in this research. The poet in his 

famous book of Mam and Zin, sometimes directly and sometimes indirectly 

speaks instead of his characters from a humane and social viewpoint and by 

outlaying the personal self he reaches the social self. Khani because of his deep 

knowledge about Kurdish language and culture in addition to his poetic talent is 

able to present his thoughts and perceptions in a lovely and effective way. He is 

very skilful to illustrate the dimensions of suffering, regret, nostalgia in his 

poetry. The main achievement of this research is identifying the various factors 

which had influenced the mind of poet in a nostalgic approach in the poetic epic 

of Mam and Zin by mentioning the samples from epic.  

Key Words: nostalgia, Mam and Zin, Ahmad Khani, Individual memorial 

nostalgia, mass memorial nostalgia. 


