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 های نوسـتالژی در اشعار دلـدارمـؤلفه

 

 .ی.د. جیهاد شوکری رشیدپ
Jihad.rashid@su.edu.krd 

 اربیل-الدیندانشگاه ةصالح-دانشیار زبان و ادبیات فارسی
 

 چکیده
تر؛ یک احساس درونی تلخ و شیرین به اشیاء، اشخاص نوستالژی را می توان به بیانی ساده       

راز ای بسترگاه مناسبی برای ابهای گذشته تعریف کرد. از آنجایی که آثار ادبی تا اندازهو موقعیت

ستربیان غمِ غربت و حسرت و دردمندی بوده شعری دلدار نیز ب سااند، از اینرو، دیوان  مد گاه پرب

گاه مناسبببی برای تجلی ینین بازگیببتی در روینرد نوسببتالژیک این شبباعر و درعین حال جلوه

 هایتحلیلی مؤل ه-بوده اسببت. پژوهیببرر در این م اله سببعی بر آن دارد تا با روف تو ببی ی

شواهدی ذکر نماید. دلدار از یک جهت؛ به  شعار دلدار ردیابی و برای آنها   دلیلنوستالژی را در ا

آگاهی ژرف از فرهنگ و زبان کردی و از سببوی دیرر، سببوای توانمندی و ذور هنری، ناکامی او 

یه ست که اندی یوقة خویش، قادر بوده ا سیدن به مع ها و ادراکات عمیق خود را، در بیانی در ر

ای تأثیرپذیر عرضببه نماید که اشببنال و ابعادی از درمندی، حسببرت و دلپذیر و کارسبباز به گونه

سایی د شنا ستاورد این پژوهش  شته خود به نمایش برذارد. مهم ترین د شعر یا نو لتنری را در 

عوامل گوناگون تأثیرگذار بر اندییببه و ذهن دلدار در روینرد نوسببتالژیک وی با ذکر نمونه ها و 

دهد که دلدار به دلیل ی حا ل آمده از این پژوهش نیان میباشد. نتیجهمصادیق شعری او می

های فراوانی از ی سبببیاسبببی و اجتماعی و برخورداری از زندگی توغم با غم و رنا ، نیبببانهعوام

یت به  یق، بازگ یة وی راه یافته که پناه بردن به ناکامی در ع احساس دلتنری و غربت در اندی

 فضای اسطوره و آینده آرمانی از مهم ترین دالیل مطرح شده می باشد.

ژی، دلدار، دیوان دلدار، نوسبببتالژی خا رر فردی، نوسبببتالژی نوسبببتال :های کلیدیواژه        

 خا رر جمعی
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 . مقدمه1
های روانی انسببان، در سببرشببت آدمی نه ته اسببت که به ژی به عنوان ینی از جنبه      نوسببتال            

شود که در واقع یک احساس  بیعی و  ورت ناخودآگاه در وجود آدمی بروز کرده و متجلی می

شری یان، غریزی در میان ان ست. ) ستالژی به عنوان یک رفتار ناخودآگاه و 52: 1386سانها ( نو

ضمون  سپس تبدیل به یک م ست و  شده ا سی وارد حیطة ادبیات  ینا رفتار روانی از حوزر روان

شعری گیته است که این مضمون)نوستالژی( به تدریا و به وفور شعر معا رِ شاعران کرد را به 

ن جهت، مصادیق نوستالژی را در ادبیات کردی به  ورت گسترده خوبی پوشش داده است. از ای

های فردی، تواند برخاسببته از زمینهتوان میبباهده کرد که البته این حسببرت و دلتنری میمی

سببیاسببی و اجتماعی ... باشببد. از آنجایی که نوسببتالژی را می توان؛ یک احسبباس درونی تلخ و 

شخاص و موقعیت شیاء، ا شته تعریف کرد، از اینرو، آثار ادبی جلوگاه بیان و های گذشیرین به ا

ستری برای تجلی ینین  شعری دلدار ب سرت بوده اند که در این میان دیوان  ضطراب و ح ابراز ا

سطوح مختل ی نمود  شعر دلدار در  ستالژی در  ست. نو ستالژیک بوده ا یتی در روینرد نو بازگ

ست. پژ ستالژی فردی و اجتماعی ا شامل نو سعی بر آن دارد تا یافته که  یرر در این م اله  وه

های مختص به نوسببتالژی اسببت، در اشببعار دلدار ردیابی کند و برای آنها شببواهدی ذکر مؤل ه

ست که به  شده ا ساز ایجاد این حس در دلدار  ست که عوامل فراوانی زمینه  نماید. البته باید دان

دهد که دلدار به دلیل یببان میی حا ببل آمده از این پژوهش نآن اشبباره خواهد شببد. نتیجه

های فراوانی از مسببایل سببیاسببی و اجتماعی و برخورداری از زندگی توغم با غم و رنا ، نیببانه

یت به  یق، بازگ یة وی راه یافته که پناه بردن به ناکامی در ع احساس دلتنری و غربت در اندی

شد شده می با سطوره و آینده آرمانی از مهم ترین دالیل مطرح  ضای ا سرت ف . البته اگریه ح

ی فردی و یه به  ورت حسرت بر گذشتة جمعی، های دلدار یه در قالب نراه به گذشتهسروده

نمود پیدا کرده باشبد و نیز یه به  بورت آگاهانه یا به  بورت ناآگاهانه، در این  بورت نیبان 

ست  سراینده بوده ا صیت فیزیولوژینی  شخ سیم کنندر  یناختی و تر صیت روان شخ  ودهندر 

ضعیت حاکم بر جامعه ضا، جو و و ستالژی همچنین نمودار ف ست نو شده ا ست که باعث  های او

ها و اجتماعی او از قدرت و زیبایی دو یندان برخوردار باشبببد که در این پژوهش با ذکر نمونه

شبببود و در معری دید خواننده قرار خواهد مصبببادیق شبببعرهای دیوان دلدار بدان پرداخته می

 گرفت.
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 پژوهشهدف  -
های کارا و سودمند برای آشنایی و آگاهی بییتر با آثار شاعران، بررسی و تحلیل ینی از راه

های آنها با روینرد نوسببتالژینی اسببت. هدف نرانرنده از این پژوهش شببناسببایی عوامل سببروده

کر ذتأثیرگذار بر اندییه و ذهنیت دلدار در گرایش و روینرد او به مباحث نوستالژیک است تا با 

های جدید و نناتی بدیع نمونه ها و مصببادیق شببعری این شبباعر بتوان در پایان پژوهش به یافته

 دست یافت.

 طرح بیان مسأله -
 این پژوهش در دد پاسخرویی به دو پرسش است: 

 الف( یه نوع بینش نوستالژینی در اشعار دلدار بییتر یافت می شود؟  

 و جمعی در اشعار دلدار وجود دارد؟ های نوستالژی فردیب( کدام یک از گونه 

 روش تحقیق -
ضر با رهیافتی تو ی ی سنادی بهره میتحلیلی و از روف کتابخانه-پژوهش حا رد؛ بای و ا

گیرد و در ادامه، با این بدین ترتیب که ابتدا منابع پیرامون نوسبببتالژی مورد بررسبببی قرار می

 شود. پرداخته میروینرد به تحلیل و واکاوی نوستالژی در شعر دلدار 

 پیشینة پژوهش -
در مورد پییبببینة این پژوهش باید گ ت که تا کنون پژوهیبببی که به بررسبببی فرایند         

ی اشبببعار دلدار بپردازد، هنوز به رشبببتة پژوهش درنیامده، اهمیت ینین نوسبببتالژی در آیینه

 موضوعی مح ق را به نوشتن ینین تح ی ی، تحریض و ترغیب نموده است. 

 مباحث نظری. 2

 نوستالژی -
برگرفته از دو سازه یونانی به معنای زادبوم  یا بازگیت به خانه و یا به » نوستالژی در لغت        

ست.  سرت ا یت به خانه و دیار  (1)معنی رنا، آرزو و ح سای بازگ ساس آرزوی  اقت فر بر این ا

شد تواند معنای اولیهمی ستالژی با سی،« کلی تو ستالژی در ا طالح (567: 1371)ن ی » . اما نو

ضعیت و دوره یت به و شتیار م رط برای بازگ شته و ا سرت گذ ست رفته، غم غربت، ح ای از د

، )پورافناری« باشببد.ترین معانی این ا ببطالح در مأخذ مختلف میدلتنری برای خانواده متداول

سی می1012: 1376 ینا ضوعات روان ستالژی از مو شد که (. با این وجود نو شده با وارد ادبیات 

ست. زیرا  ست بدین ترتیب تراوف ذهنی ادیب حا ل از الهام از تجربه» ا های ع لی و روانی او
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ادب آیینة ع ل و روان ادیب اسبببت و ناقد ادبی با اسبببت اده از ح ایق روانیبببناختی که دارای 

ست کمک می سیر آثار ادبی ه واژر (. البته 13: 1972)عتیق، « گیردا طالحات خا ی در ت 

ستالژی  سی» نو شیوهدر برر شاعر یا هایی از نرارف ا الر میهای ادبی به  شود که بر پایة آن 

ای را که در نظر دارد، یا سرزمینی که یادف را در نویسنده در سروده یا نوشتة خویش، گذشته

. از (65: 1386)شری یان، « کیدکند و به قلم میدل دارد، حسرت آمیزانه و دردآور ترسیم می

توان گ ت که غم غربت و دوری از و ن و دوری از یار، بخش مهمی از این حسبببرت و اینرو می

 »های ا بببلی نوسبببتالژی عبارتند از: ها و مژل هگیرد. به  ور کلی شببباخصدلتنری را در برمی

دلتنری برای گذشبببته، گرایش برای بازگیبببت به و ن و زادگاه، پناه بردن به دوران کودکی و 

پردازی، پناه بردن به آرمانیهر، بیان گرایی(، اسطورهحسرت آمیز آن، آرکائیسم )باستان یادکرد

( در 157: 1387عباس آباد، )عالی« شبببود.خا رات همراه با افسبببوس و حسبببرت یادآور می

 بر پایة» کنند که های ادبی، نوسببتالژی را به دو نوع شببخصببی و اجتماعی ت سببیم میبررسببی

ای از زندگی فردی خویش نظر دارد اما در عر یا نویسببنده به دورهنوسببتالژی شببخصببی، شببا

( و 11: 1375نوستالژی اجتماعی، موقعیت اجتماعی ویژر فرد برایش حائز اهمیت است )شاملو، 

سنده به موقعیت اجتماعی خاص و ویژه شاعر یا نوی ستالژی جمعی،  ای توجه دارد هچنین در نو

کند و بر آن حسببرت اتی از گذشببته خویش را ترسببیم میو در نوسببتالژی فردی، لحظه یا لحظ

 (.13خورد )همان: می

 معرفی دلدار -
در  1918خادم السببجاده( به سببال »یونس فرزند رئوف فرزند محمود مالسببعد از  ای ة        

از توابع اربیل ییببم به جهان گیببود. )عبدالخالق، « کویه»در منظ ة «    ندی      فری قه  به»روسببتای

را برای خود برگزید. تحصبببیالت « دلدار»مان هنرامة شبببعر سبببرودنش تخلص( از ه1985:13

اف را در زادگاهش به پایان رساند و جهت ادامة تحصیل وارد دانیراه بغداد گردید. سال ابتدایی

سانس به  1945 سب مدرک لی سانید و پس از ک شته ح ور به پایان ر صیالت خود را در ر تح

گردد. تا ایننه آن به مدت سه سال به کار وکالت میغول میگردد و پس از شهر زادگاهش برمی

شب ) سمومیت،  سبب م سلیم آفرین 12/11/1948-11دلدار به  شهر اربیل جان به جان ت ( در 

سپرده  سال نمود و همانجا به خاک  سپس در  ستان کویه  2005شد اما  سد وی را به قبر ج

امال نمایان بود. وی در سبببن ه ده دلدار از همان کودکی  بع شبببعری وی ک کنند.منت ل می

شعرف را به نام  شررف وی در می« بو روناکی»سالری اولین  ستعداد  سراید و ذور و قریحه و ا
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یم می شاعری به ی شاعری نوگرا به شعر و  خورد از اینرو، از همان آغاز کار، خود را به عنوان 

سال جامعه ادبی کرد معرفی می شد و به حزب هیوا هوارد فعالیت 1938نماید. به  سی  سیا ای 

ستوار و نغز  ساده و روان و به دور از تنلف و بازی با لغات و در همان حال ا شعر دلدار  ست.  پیو

های کردی و ملی گرایی و روشنرری است. شعر دلدار به لحاظ اهمیت و جایراهی که در جنبش

ست. )نک: عبدالخالق،  شده ا شته، اهمیتش دو یندان  دار، و مارف خزنه 1985جامعه کردی دا

های نبرد و مظلومیت ملت خویش و دفاع ( و دلدار از شاعرانی است که به تو یف  حنه2005

 قهرمانانة آنان از خاک و ن پرداخته است

 های نوستالژی در اشعار دلدارمؤلفه. 3

در  که باشد،یم یو جمع یفرد یاز نوستالژ برگرفتهدر اشعار دلدار  ینوستالژهای شاخص       

مرگ ناکامی در عیق،  ار،یاز  یاحساسات عاش انه، هجران و دور انیبه بی شاعر فرد ینوستالژ

شعار دلدار  هاییو شاخص دازدپریم شیغم غربت خو و حسرت دوران گذشته ،یییاند که در ا

)بازگیببت به  یخا رر قوم یاز جملة آنها؛ نوسببتالژ شببودی م یجمع یمربوط به حوزر نوسببتالژ

سطور سانه(، رنجش از ن ا ست هنیو م یمل تیهو ها،ارزف یه و اف س یدو ها به آرمان دنیعدم ر

   شود:است که به  ورت نمودار زیر نیان داده می (یقوم نوستالژی)

 

نوستببببالژی

فبببببردی
در حسرت و ال یار

مرگ اندییی
حسرت دوران گذشته

اجتبببماعی

به اسطوره و افسانهبازگیت

غم غربت و ن
میهن دوستی و ملی گرایی

عدم رسیدن به آرمانها

رنجش ن ی از ارزشها
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حال در این م اله به بررسی این عوامل و بازتاب و تأثیر آن در ایجاد احساس نوستالژی در        

های نوسببتالژی بر اسبباس دیوان شببعری او در معری دید و جلوهشببود شببعر دلدار پرداخته می

 خواننده قرار خواهد گرفت.

 نوستالژی خاطرة فردی  1. 3

های خا رر فردی اشبببعار دلدار عبارتند از؛ در حسبببرت و بببال یار، مرگ از جمله مؤل ه

در  رای که سپری شده و شاعاندییی، حسرت دوران گذشته، غم غربت و و دلتنری برای گذسته

 آرزوی بازگیت به آن است، اشاره نمود. 

 درحسرت وةصال یار -
دوری از محبوب و آرزوی و ال و غم ندیدن معیوقه در اشعار دلدار کامال میهود است و 

ست، یادآور می شته ا یور را به با غم و اندوه از محبوب و روزگاری که با او دا شود و فرار از مع

شعری صویر آفریخوبی با زبان  یان کرد که نی میاف ت ست که خا ر ن یق ع»کند. البته بجا

های رنرارنگ، هاسبببت که از آغاز آفرینش تاکنون با جلوهورزیدن ویژگی خاص دنیای انسبببان

: 1377)مختاری، « نامنرر و دلنیببین خود، رنا حیات را برای انسببان تحمل پذیر کرده اسببت.

اسببت که منجر به حس دلتنری ( عیببق و زندگی عاشبب انه همه در حیطة خا رات فردی 68

سی و فوالدی، می یق اهمیت 48: 1392شود. )عبا شت، همواره به ع ( دلدار با روحیاتی که دا

ای که ینی از ابعاد نوسببتالژیک داد و این ننته در اشببعارف نیز به خوبی بازتاب دارد به گونهمی

می باشد. عدم و ال  شعر های دلدار که منجر به حس دلتنری می شود، عدم و ال به عیق او

و حسرت از دوری یار و حسرت از خا رات عاش انه ینی از موضوعاتی است که سبب شده دلدار 

  :با حسرت و اندوه از آن یاد کند
       شۆكاوم                 رمانی دوریت وا په  ده      ردی بێ    ت ده   سره  حه    له

               شێــــــــواوم                  ئــــــــوای دڵ په                   فــــا ئـــامێزی مه              شـــــێوانی جه    له

 (207: 1985دلدار، )

ام/ از آشببب تری ج ا آمیز مأوای دل درمان هجران تو ینان آشببب تهترجمه: از حسبببرت درد بی

 پرییان حالم.

 

یق         ش انه« دلدار»ع سرت، دل تنری و آرزو پیوندی عمیق دارد و یادآور عا های با غم، ح

ن او نیان از دردی است که است. لحن مأیوسانه دلدار در سخ« گوته»شاعران رمانتیک، مانند 
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                                             اراده و نیروی عیبق و درد اسبت که در تالف و حرکت از هجران و دوری یار بیان می کند زیرا 

           سازد که در                                                                         آرام ناپذیر و سالمت گریز خود، پیمودن مسیر خطرناک و ناهموار عیق را میسر می

ست و ناکامی او در      واقع  شن شاعر را باید متأثر از  ست که منجر به « یقع» این  رز ت نر  دان

 گردد:ایجاد حس دلتنری می
                      و مــــــاڵ وێـــرانه             و ئـــــــــه                        ر جــــــــــــــــــاره          ئیتـــر هه

         ی شارانه  ره       نه و هه   سكه    ژ مه    م كه  ئه

                    ژنی ویســـــــــاڵه                گا جـــــــــــه                      ئــــــــــــــــــــه                روا تــــــــــێ       هـــــه

     یاڵه    ی خه                                            ـــازانی "تــــــــــــــۆ" نیــــــــت وێنه              نـــــــــــــ

 (201: 1985)دلدار،  

ین  ست// به خیالش که ج شهر ا یین و آواره  ست/ کوه ن ترجمه: حال هربار این خانه ویرانه ا

 داند که تو نیستی بلنه تصویری از خیالست.و ال است/ نمی

شعر دلدار در معنای ز        یق در آیینة  شعر مینیجلور ع ی ی که در  ست. ع سته ا اف برج

سروده ست. اندوهی که در  یمه گرفته ا سری یق مجازی  ست، از ع شده ا های دلدار متبلور 

خورد، رنگ و بویش زمینی اسببت نه آسببمانی. دلدار در ابیاتی زیبا، عاشبب انة دلدار به ییببم می

یابد، از و رنا عجین می سراید و یون عیق را با غم و دردخا رات خوف با معیور بودن را می

کند که آن ها دارد، لذا سبببعی میعیبببق دردناک و رنا آور، از آشببب تری خا رخویش سبببخن

 های خوف همدم و همراهش شود:  خا ره
           هـــــاری         نزاری به       مـــــه     ی چـه               بن ســــــــایه    له

                ك دڵ و ڕووخــۆش              بیــــن یــــه    وه           با پێــــكه

   سا  ین   بكه                         دڵ ڕوون و خرۆش با راوێ 

                               من و تۆ دڵی پـــــــــــــڕجۆش     سته                    ڵبـــــــــــــــــه  هه

 (179: 1985)دلدار، 

ترجمه: در زیر سببایة یمنزار بهاری/ با هم باشببیم یندل و شبباداب// با دلی روشببن و پرخروف 

 کند.شناری کنیم/ که )این حالت( دل من و تو را پرجوف و خروف می

 مرگ اندیشی -
یی از ست. مرگ و یاد کرد آن ینی از پارادیممول ه مرگ اندی ستالژی فردی ا های های نو

ست و از مؤل ه شعار خود از آن سخن به میان آورده ا ست که در ا های نوستالژیک فنری دلدار ا

شنل شعر وی مرگ پدیده در  ست. در  سخن وی نمود یافته ا شایند و به خصو ی در  ای ناخو
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آید و سببایة سببهمرین آن بر سببر انسببان، ویرانرر و آزار دهنده پایانی فالکت بار به شببمار می

 نماید: می

  «    ثری  »    وته     ی كه  كه        رچوو الشه                  رۆژێ هات و ڕوحی ده

                          وره وا كه ئیمـــــانی نیه                       م گـــورزه گــــــــــه    ن به  ده            لێ ی ئـــــه

 (185-184: 1985)دلدار، 

زنند یرا ه شد/ او را با گرز گران ینان روزی آمد و جان باخت و جسم او به خاک سپرد       ترجمه: 

 که ایمان ندارد.

توان ینین برداشبببت کرد تنها ییزی که در مرگ اندییبببی برای با توجه به ابیات زیر می      

ست. غیر از زندگی زمان حال، همه ییز برای او امنانی  ست، زمان حال و اکنون ا دلدار ی ینی ا

 شود. می
       واڵوو       ستن خه   نو                ســــــــــیه      ... به

            ستــــه زوو  هه              ڵێنــــــــه          چــــاو هه

           ست چوو....  ده            لی ژینت له  هه

 (188: 1985)دلدار، 

 ات از دست رفت آلود/ ییم بریا و زود برخیز// فر ت زندگی                 خواب بس است خواب   ترجمه:

 

 حسرت دوران گذشته -
خورد، مربوط به ییببم می ینی از مواضببع دلتنری و نوسببتالژی فردی در شببعر دلدار به       

د و گذرندلتنری و حسرت او برای گذشته و روزگار سپری شده است، روزهایی که پی در پی می

زمینة دلتنری او را فراهم می سببازند. حس دردمندی وی در پس مضببامینی یون گذر روزها، 

تیرهای سببپری شببدن لحظات، غم و اندوه منتا از گذر زمان، تلخی های حیات، اندوه زیسببتن، 

ها و دردها حضبببور دارد که پیوند ابعاد عا  ی و سبببهمرین زندگی و بار سبببنرین رویاها و آه

                                                    که این حالت باعث حس نوستالژیک در احساسات دلدار توغم احساسی کالم او را به همراه دارد، 

                                                              وی با اشبباره به این موضببوع که سببرمایه و خا رات روزهای ایام جوانی                    با دلتنری شببده اسببت،

       نماید:                                                      یش را که نوعأ با عیق همراه بوده است ینین ابراز بیان می  خو
       و دانا         ی ڕازی ئه    رێگه             وانی خۆم له    ی جه                         رومـــــــــــــــــــایه  سه

             باریــــــكم              ژار و لێو به                          فــــــــــــــای هێشتا هه    ی وه     رگانه  ده    له

                  ستم تا كۆ ئێستێكه           دڵداریم ببه               بێ چۆن پشت به  ئه
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                 بارێــــــــــكم                    بــــــــارێ من له    و له          كــــتر ئه  یه              لێ دوورین له     ــــه    گـــ

  (210:  1985)دلدار، 
سببرمایة جوانی خویش را  ببرف راز)عیببق( او کردم/  در درگای وفای او هنوز بینوا و  ترجمه:

شم که تا کنون/خیلی از هم دوری یم به راهم/ یرونه باید به او امیدوار با سرده و ی م و او در اف

 سویی و من سوی دیرر.

سنده » البته ینی        شاعر و یا نوی ستالژی در  از مهمترین عوامل نأثیرگذار در ایجاد حالت نو

(. نارضایتی 55: 1387)عالی عباس آباد، « باشدمسائل سیاسی، اجتماعی و مینالت فردی می

نوستالژی در شعر اوست. این حالت  دلدار از واقعیت موجود و پناه بردن به گذشته از مظاهر بارز

سبببیاسبببی، دیار -های فردی و اوضببباع اجتماعیدهد که پیروی از انریزفبرای دلدار رخ می

شود تا ایننه شعر یا نوشته خود را آمیخته با فضایی غم احساس دلزدگی از زمان حاضر خویش 

 انریز نماید: 
   كه  ت      زیلله        ستێ به                 حاڵی خۆت بكه و هه            سا بیرێ له  ده

          خۆت ڕاوی                      ر بووی و ئێستاكه به     راوكه            ڵێ دوێنێكه  به

  (191:  1985)دلدار، 
ترجمه: اینک، فنری به حال خویش کن و احسببباس به خواری و ذلت خود کن/ آری، دیروز تو 

  یاد بودی اما امروز  عمه

 نوسببتالژی های جمعی و ویرانی شببهرها از مصببادیق بارزالبته نباید از یاد بردکه اندوه از کیببتار

 سیاسی است که دلدار آن را نادیده نررفته است و بدان خا ر نیان کرده است: 
          شــــــێر   ڕره                              زار الوانی كــــــــــــوردی نه       ند هــه    چــه

                   موویان نێـــــژران                        قـــــــوربانی و هـــــه         بوون به

  (   174   :      1985        )دلدار،  
 ی شدند و به خاک سپرده شدند. ترجمه: یند هزار جوان کورد و شیر مرد/ قربان

 و دلدار با کمال افتخار اظهار بیان می نماید که:
                  نگی سوور و شۆڕشین    ی ڕه    ڕۆڵه      ئێمه

                       ڕابــــــــــــوردومان                                       یـریكه خــــــــــــــــــــــوێناویه  سه                                                                                                    

 (174:  1985)دلدار، 

 مان خون آلود است.رزندان رنگ سرخ و ان البیم/ بنرر که گذشتةما ف       ترجمه:
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ست که به تو یف  حنه        شاعرانی ا های نبرد و مظلومیت ملت خویش و در واقع دلدار از 

ای »دفاع قهرمانانة آنان از خاک و ن پرداخته اسبببت؛ ینان که بی تردید میتوان گ ت شبببعر

 گره خورده است.به عنوان شعر میهنی با نام وی « رقیب

 نوستالژی جمعی  2. 3

یه شعری دلدار، اندی یمریری دارد. در دیوان  سامدی ی ستالژیک جمعی ب ها و عوا ف نو

ست که موجبات  سائلی ا یار مهم اجتماع از جمله م سلطه آنها در اق حاکمیت حاکمان ظالم و 

ست.  که در این قسمت از  شته ا پژوهش برای هر کدام از تأثر و اندوه عمیق دلدار را به دنبال دا

سرودهمؤل ه صادی ی از  شواهد و م ستالژی جمعی  شود و مورد های نو شاعر ذکر می  های این 

 گیرد:تحلیل قرار می

 نوستالژی خاطرة قومی )بازگشت به اسطوره و افسانه( -
های تغییر شبببنل یافتة تخیالت و امیال اقوام و رویاهای متمادی دوران ماندهاسبببا یر ته

ها در واقع، نمایش قدرت مردم ( و اسطوره33: 1370در دوران جوانی هستند. )باستید، بیریت 

ها برای ت ویت روحی و روانی گیرند، انسبانیک سبرزمین هسبتند که در بسبتر زمان شبنل می

همه اسا یر به »(  و 80: 1384سازند. )لک: ها جاودان میهای خود را در اسطورهخود، پیروزی

برده است اما ند که انسان خاستراهی از سعادت، خودانیختری و آزادی لذت میدهما نیان می

( از اینرو، ینی از 58: 1374)الیاده، « این حالت را متاسبب انه در نتیجه هبوط از دسببت میدهد

ها، بازسازی جهان آغازین و یا بهیت نمودهای نوستالژی، اسطوره پردازی است. زیرا که اسطوره

. دلدار شود؛ با این دیدگاه اسطوره پردازی نیز از بار نوستالژینی برخوردار میاز دست رفته است

در اشبعار خود بر اسباس ناکامی در عیبق خود، با پناه به بردن به اسبطوره، توانسبته با ذکر نام 

 ها ی اسا یری تصور خواننده را به روزگار گذشته سور دهد. شخصیت
      ننانه           عزیبدانا فه  ته           ددار و له         یارێكی غه     نده  مه  ئه

      یرانه             رســــــام حه                  تواری زوحــــاك سه            بێ باكی و ئه    له
  (   215  :     1985        )دلدار، 

ترجمه: ینان یار غداری اسببت و درتهذیب نمودن ماهر اسببت/ که از جسببوری و ادای آن 

 ضحاک سرسام و حیرت آور است

، روزگارانی از پیش را های ملی ملت کرددر واقع دلدار با یادآوری اسا یر باستان و حماسه

سبببازد. بازگیبببت نوسبببتالژیک دلدار به اسبببطوره های ملت کرد و در ذهن مخا ب جاندار می
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، مجنون ، قیس و لیال( روزگار گذشببته را    وین     خوســـــــــره ی  كهها با ذکر نام هایی همچون )داسببتان

 الی اشعارف مجسم می کند:برای مخا ب امروزف در البه

    وین      یخوسره            ی میدیا و كه         ئێمه رۆڵه

                                                                 دینـــــــــــــــــمان ئاینـــــمانه نیـــشتــــمــــــــــــان
 (174: 1985)دلدار، 

 ما فرزاندان میدیا و کیخسرو هستیم/ و ن ما مانند دین برای ما عزیز است       ترجمه: 
                                یال كــــــــــــــــــــــردووه    لــه          تكێكت به               ر مجـــنون چ هه  سه        قور به

                        یست سووك و ڕیسوا كردووه  قه       یال كه    ر له  سه      قور به
 (209191: 1985)دلدار، 

ای / خاک بر سرت لیال که یرونه ترجمه: خاک بر سرت مجنون که یرونه لیال را شرمنده کرده

 ای.قیس را رسوا کرده

 رهای ملی و اسا یر و فرهنگ عامیانه در اشعاشود که توجه دلدار  به افسانهبنابراین مالحظه می

ها و او ناشبببی از مح ق نیبببدن آرمانهای او در دنیای واقعی اسبببت که در واقع با خیال پردازی

 نماید. های گذشته به نوعی ابراز بیان حال خویش را میتصرفاتش در افسانه

 غم غربت -
سوی درد ناکامی جای میترین تجربه که زندگی را ناگوار میدردناک        گیرد، سازد و در فرا

در حوزر ادبیات هرگاه شاعر و یا نویسنده، شعر یا نوشتة خویش را، آمیخته با »بت است. غم غر

سرزمین خود نماید، فردی غربت زده و  ضطراب برای  سرت و ا سی از دلتنری همراه با ح سا اح

سرزمین نامیده می کند. دلدار بارها در شعرف این در مورد دلدار  در می« شود.دلتنگ برای 

خواند و دلتنری و گذارد و ملت خود را ظلم دیده و غریب و دورافتاده میمی بر غربتش  بببحه

داند و با این شیوه احساس غربت را جان مایة کالم خود قرار داده و آن را مایة تسنین خا ر می

 کند:و نسق، اعترای خود را به شرایط موجود عصر بیان می
      ردووه        بوون و م        ن چۆن زه    ن كه  ته        حواڵی وه      یری ئه  سه

                 حــــاڵی كـردووه          ن چی بـه                                      یـــــــــری كـــــاری دۆژمــــنان كـه  سه

 (204: 1985)دلدار، 

شمنان بنرر که  ست/ به احوال د شده ا ترجمه: به احوال و ن نظاره کن که یطور خوار و زبون 

 او را به یه حال و روزی گرفتار کرده است. 
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های روان ترین الیهغم و ن در عمیق» در ح ی تغم غربت دلدار، غم اقلیمی اسبببت که       

شببود. رییببه دارد و به  ببورت یک آرزوی همییببری برای بازگیببت، بازگیببت بدان بیان می

 ( ینانچه غم غربت این شاعر، غمی جانناه از اوضاع آش تة میهن است:60: 1383ن یسی، «)
     ش ی؟                                  ن ئیمـــرۆكه بۆچـــــــــــی بێ به    تــه    ی وه       زانی ئه     تۆ ئه

     ش ی؟    ی ڕه       دا نامه              و نیشانی تۆ ئه      ستی شه         بــۆچی ده                                                                                                        

 (202: 1985)دلدار، 

یان تو میبهرهدانی ای و ن که یرا امروز بیتو میترجمه:  شب را ن ست  دهند نامة ای؟/ یرا د

 سیاه )بخت( او؟

معروف که بر عیببق و عالقه و کیببش نسبببت به میهن و درد غربت؛ تعبیر و ا ببطالحی اسببت 

( دلدار با شببی تری به مو ن و پییببینة nostalgia: ذیل واژر 1368زادگاه داللت دارد. )عاقل، 

 آن و با رهایی از قید و بندها ینین اظهار بیان می نماید: 

  ن     ت بكه    هیمه    ته      م هیمه         سری بیسته            وا شیعاری عه

  ن     ت بكه          خــــــزمه    ته           ت خـــــزمه               ـكی هیـــــــمه           یی دارێــــ           میـــــــوه

 (204: 1985)دلدار، 

شببعار قرن بیسببتم همت اسببت، همت کنید/ ثمرر درخت همت، خدمت کردن اسببت،        ترجمه: 

 خدمت کنید.
    زان                خــــــــــــــه                  وتــــــــــــوونه                ن وشـــــــکه که    ن که      تــــه                     یری باغــــــــاتی وه  سه

    ران   ڵوه         بێ ناز هه       ند به    ی چه      وشكۆفه    ی نه  چه       یری غون  سه

 (205: 1985)دلدار، 

ه نراه های نوشن تبه باغات و ن نراه کنید که خینیده شده و برگهایش ریخته/به غنچه       ترجمه: 

 اند.مراقبتانه افتادهکنید ی در بی

سرزمین اجدادی ظاهر می شق  یی ته و عا ا به شود. او زمان حال ردلدار همچون فردی دل

گیببباید.  آشبببنا با تاریخ کند و این دو زمان را به سبببوی آیندر مطلوب میگذشبببته مرتبط می

ساخته و در سرزمین و فرهنگ خود،  حنه ضور افراد را در ذهن خود بیدار  هایی از وقایع و ح

گنجاند و وقایع و روی داده در گذشببته در خا ر وی زنده و حسببرت و دلتنری خود آنها را می

 گردد.میمتجلی 
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 هویت ملی و میهن دوستی -
ای دارد و مسببهله عالقه شبباعر به و ن، هر فردی نسبببت به و ن خویش دلبسببتری ویژه       

یق به و ن و دفاع از  ساس عا  ی و همراهی عا  ه و عمل در ع تأثیر آن در عمق وجدان، اح

ستالژی  ست که برخی نو سانی ا صار ازآن، جزء  بیعی و جدایی ناپذیر زندگی ان نری دلت»را انح

: 1372؛ با نی، 254: 1384)زمردیان، «. از دوری از میهن و درد دوری از و ن معنی نموده اند

( آن گونه که دوری از و ن، رکن ا لی و اساسی نوستالژی را تینیل 53: 1380؛ فورست، 113

سببیاری از دهد. دلدار در زمینة مسببائل ملی و میهنی اشببعاری سببروده اسببت نا آنجا که بمی

سات سروده سا شتن دولت در اح سرت ندا ست. ح سات میهنی بوده ا سا های دلدار دارای اح

با خا رر جمعی مینوسبببتالژینی دلدار ن ش محوری را ا ای ا می توان پیوند داد. درد کند که 

اندییند ینانچه دلدار خواهان شاعران کردی است که آزادانه میو ن، درد میترک همة آزادی

 در آن برهة زمانی، ینین ادای بیان نماید:  توانست
                                  ی مــــــــــــــــــات و داماوی؟     تا كه      لدا هه      نێو گه           ی كورد له     رێ ئه  ئه

              ندی نێو داوی؟           یــــــــوه       تۆش  په           خۆن گشتی ئه   ربه       عالم سه    كه

 (191: 1985)دلدار، 

نده ما هان حیرت و در های ج لت  یان م خه ای کرد یرا در م مه: آ عالم همری اترج که  ی؟/ 

 مست لند و تو هم همچنان گرفتار دام هستی؟

ست و ینی از       سته ا ست که برای دلدار ارزف ذاتی دا سرزمین یک نمود آرمانی ا ستایش 

های دلدار که بعدی از نوسبتالژی شبعری او واقع می شبود، اندوه از بین رفتن سبرزمین دلتنری

ین سرزمینی که جوالنراه ل شود و باعث متالشی اجدادی اوست،  رهای پی در پی دشمنان می 

 شود: شدن آن می
            كو تۆ بـوون   روه                دۆینـــــێ هـــه      ت كه                            جیــهان گیــرانی هاوتـیـــره

        ر خاوی           ر كاڵ و هه      تۆش هه           یشتوون و ئه            وا وان پێ گه  ئه

  (   191  :     1985        )دلدار،   

ودند/ همانا آنها به هدف رسیدند ترجمه: فاتحان جهان که همه نژاد تو هستند و دیروز بسان تو ب

 و تو هم همچنان خام و فام هستی.

کند ملت را به اتحاد در برابرظالمان دعوت نماید و در کالم خویش، مردم دلدار همواره سعی می

شمنان را ن ش بر آب  شوم د ست تا با اتحاد و ینپاریری اهداف  ستری نموده ا را دعوت به همب

 کنند:
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        وی ژینه       و پێشڕه           لدا بناغه      نێو گه        ستن له    ر به  مه  که

                           وت و كـــــــــــــوژراوی                      ژیــــــــــــــنا فه          ئیمرۆ له    یه         تیری كینه    به

  (191:  1985)دلدار، 
ست/ با تیر کینه امروز  یرفت زندگی ا ساس پی ترجمه: اراده و همت کردن در میان همة مردم ا

 اند. زندگی کردی از بین رفته و مرده

 ها)نوستالژی قومی(یدن به آرمانعدم رس -
های ملت خویش ینی از مواضع دلتنری و نوستالژی در شعر دلدار، عدم رسیدن به آرمان        

ای آرمانی است. گاه گاه ای آیندههای اشعار دلدار تا اندازه-توان گ ت اندییهاست تا آنجا که می

راه تاریخی وی را برای ما روشبببن های یک ملت اسبببت که نتأکیدی بر عدم رسبببیدن به آرمان

شتهمی سرت بر گد ست؛ ح سرت و حیرت ا یان که هبا و سازد. این نراه بر دو ا ل ح ای درخ

 هدر شده:
     ت كه     زیلله        ستێ به                 حاڵی خۆت بكه و هه            سا بیرێ له  ده

          خۆت ڕاوی                      ر بووی و ئێستاكه به     راوكه            ڵێ دوێنێكه  به

  (191:  1985)دلدار،  
فنری به حال خویش کن و احسبباس به خواری و ذلت خود کن/  آری، دیروز تو ترجمه:  اینک، 

 شناریی بودی اما امروز شنار هستی.

نوستالژی ف ط مربوط به گدشته نیست، شاعر گاهی بر  ایر خیال »البته شایان عناین است که 

ضایی بس زیبا، مجلل و مطلوب را در آینده می ستالژیکند، که به این حالسوار و آرزوی ف  ت نو

( ینانچه دلدار عالوه بر ایننه از 133: 1383یر ولووی مییبببل، سبببه«)گویندآرمانیبببهر می

شته میدلتنری ای خوف و گردد، آرزوی آیندهسراید و دیار حسرتی جانناه میهایش برای گذ

 درخیان برای خود و مردم میهنش را خواهان است: 
                                  ـت روونـــــــــــاك بــــــــوو                            تـــــــــــن خاكــــــــــ     بێ وه      مژده

                                وقی الوت چــــــــــــــاالك بوو                  ی شـــــــــــــه    سایه  به

         ر كێوانت  سه                  حس ی و شوم ڕؤیی له  نه

            ڕووی جووانت          ی گرت له          ڕووناكی جێ

  ن                                              یدا بوو باڵوبێــــــــــــــــتن فــــــــــــه                     ئومـــــــــــید پــه

  ن  ته           ت گوزاری وه            ـــــــــزمه                          بنوێنیـــــــــــــن خــــ

  (192:  1985)دلدار،  
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ترجمه: مژده باد ای و ن خاکت منور گردید/ در سببایة این روشببنی جوانهای تو فعال شببدند/ 

نحسی و شومی از روی کوههایت رخت بربست/ امید پیدا شد و  نعت و هنر توسعه پیدا کرد/ 

 حاال به سرزمین خویش خدمت کن. 

ا ای درخیان قدم بردارند؛ تت که جوانان کرد باید با تنیه بر خود، به سوی آیندهدلدار معت د اس

فردایی  توان بهزمانی که وابستری به دیرران وجود دارد و ملت در زیر سلطة بیرانران است، نمی

بهتر اندییببید. افتخار به جوانان ملت و شببجاعت و قهرمانی آنها از نراه دلدار پیببتوانة محنمی 

شتن میهن پیدا می کند از اینرو، با حیرت برای م سزایی به دا ست که گرایش و تأثیر ب لت کرد ا

 از عدم داشتن اتحاد و ینپاریری بین ملت کرد یاد می کند: 
       ك دڵیر       ر پێ وه  سه       ڵسانه           الوی کورد هه

            ن تاجی ژیان  كه       قش ی ئه       خوێن نه       سا به

             كورد زیندووه                ڵێ كورد مردووه    س نه  كه

    مان                      وێ ئــــــــــــــاالكه                        هیچ نـــــــــــــــانـه                    ــــــــــــــدووه         زینــــــ

  (191:  1985)دلدار، 
اند/تاج زندگی را با خون خود رنرین ترجمه: جوان کرد مانند انسبببانهای دلیر به پا خواسبببته

ست و هرگز به پایین نخوامی ست/ پابرجا ست بلنه زنده ا سی نروید که کرد مرده ا د هکنند/ ک

 آمد.  

های سیاسی نیز ینی از عوامل های اجتماعی و شنستالبته شابان عنایت است که سرخوردگی

 جمعی در اشعار دلدار است. -پدیدآورندر این حس فردی

 هارنجش از نفی ارزش -
ی اهای انسانی ینی از مبانی ایجاد حس نوستالژینی است. دلدار تا اندازهاز بین رفتن ارزف

پردازد . وی در جست های مختل ی از داستانش به این امور میجوست و در بخششاعری آرمان

های دردمندانه و آرزوجویانة هایی همچون عیببق یار و میهن اسببت. در سببرودهوجوی گم شببده

تواند رییه در ذهن و فنر انسان هر درمندی یابد که میهایی انعناس میوی، دلتنری و حسرت

ش شاعر از نبود ارز شد.  شتن اتحاد و ینپاریری بین ملت کرد در با ست و از عدم دا ها در رنا ا

 رنا  و اندوه است و تو یه می کند:  

  ی      ندی كه  به                            رزی ئامانجت برای خوێنیت له       ی بۆ به  كه  نه

                                          نــــــــــــــــزمی ژینــــــــی شینت بێ                          ســــــــــــــــروور به                   رزی شـــــــاد و مه  به    به

 (175: 1985)دلدار، 
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ات را در بند کنی/ در بلند مرتبری او ننند به سبببب پییبببرد اهداف خویش، برادر خونی       ترجمه: 

 شاداب باشی و در افتادگی وی ناله و زاری کنی

و  اندهایی است که اکنون از بین رفتهاو در باورهای اعت ادی خود دلتنگ رسیدن به ارزف 

 دیار دنیایی پرنیرنگ شده است
      ورانه      ستی ده        ساس ی ده          دونیادا كه         س بێ له      س ێ كه  كه

         ت و شانه                   جاهی عـــــــــــزه       دكار له                           س ی بـــــــــــــــــــــه                         ژیــــــــــــــــنا ناكه    له

 (183: 1985)دلدار، 

ست در زندگی بی مرامی بدکار در عزت و  ست روزگار ا ساس د شخص بامرام در دنیا ا                                                                                ترجمه: 

             پادشاهی است.

 ، خواستار آن است که:از اینرو 

  ی  كه        ت درۆ نه                    دایم قـــــــــــــه                               ڕاست گــــــــــۆ بـــــــــه

  ی  ده    س نه  ده               بێ سوود تۆ له      ختت به  وه

  (   212  :     1985        )دلدار،  

 راسترو باف و دروغ مرو / و زمانت را بیهوده از دست نده             ترجمه: همییه 

نوسببتالژی آمیخته شببده اسببت که ها و آرزوی دلدار با وجوهی از جسببت وجوی گمیببده 

توان برای هر کدام مصببادی ی را دریافت. آرمان و آرزوهای دلدار با تصببویر سببازی ژرفی که می

ساختة ذهن اوست در اعترای به وضعیت موجود جامعة پیرامون شاعر و ترسیم دنیایی آرمانی 

 هاست:یابد، او خواهان رهایی از ضد ارزفظهور می
                 ك ژن بـــــــژیت  وه    كه    یه      ژین نی    وه  ئه

        زن بژیت    م مه           م ئازا و هه     بێ هه  ئه

  (   217  :     1985        )دلدار،                                                                                                                                   

 ترجمه: این زندگی نیست که مانند زن زندگی کنی/ باید با شهامت و سرفرازی زندگی کنی

سانی و دلدار ا از نبود ارزف ضای حاکم بر های ان ست. به  ورکلی ف سترف ظلم در رنا ا گ

هاسببت که شبباعر آن را به  ببورت واقعی به تصببویر این شببعر، نومیدی و درهم ریختری ارزف

 داند که به ظاهر دوستانه،کید. دلدار سیاست حاکمان بر ملت را سیاست نیرنگ و فریب میمی

نابودی آنها دارند. این حسرت و دلتنری  کنند و تالف دراما در درون خصمانه با مردم رفتار می

های انسببانی و تالف برای از بین بردن سببتم و ظلم در اجتماعی در ح ی ت، برای نابودی ارزف

 شود. شعر دلدار دیده می
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              بوون و مردووه        ن چۆن زه    ن كه  ته        حوالی وه      یری ئه  سه

                  ـــــــاڵی كردووه          حـــــــــ         ن چی به                                     یری كاری دۆژمــــــــــــــــــنان كه  سه

   وه                                      ت ئاسمــــــــــــــــانی گــــــــرته                  اللـــــــــــــــه                         شمـــــــــــــــــاڵی زه                یــــــــــری ڕه  سه

    ش ی  كه ت      ن غیره  كه    ی ئه  مه ی   وره  ده     رله    ی هه    تاكه      ئێوه

  (   204  :     1985         )دلدار،                                                                                                                                  

شمنان بنرر که  ست/ به احوال د شده ا ترجمه: به احوال و ن نظاره کن که یطور خوار و زبون 

او را به یه حال و روزی گرفتار کرده اسبببت./ نراه کن به یادر پسبببت و ذلت که آسبببمان را 

 زنید.نوشی دم از حیرت و غیرت میدربرگرفته/ یرا شما ف ط در حین باده

 ی تحقیقهانتایج و یافته
 دهد:نتایا حا ل آمده از این پژوهش نیان می       

های خود را با مضمون نوستالژی در آمیخته دلدار با بیانی ساده و گاه نمادین، سروده  (1

است و نوستالژی جمعی و نوستالژی فردی در اشعار دلدار بازتاب داشته است به گونه 

ه نی و نوستالژی جمعی هم بییتر بای که نوستالژی فردی بییتر به شنل نوستالژی آ

 کند.گری میشنل مستمر جلوه

های واال، مرکزی برای هویت فردی و گرایی به عنوان ینی از ارزفپرستی و ملیمیهن  (2

آراید که غم جمعی دلدار شببده اسببت و از این جهت شببعرف را گاه با عنا ببر ملی می

 کند که در واقعی را ای ا مینداشتن دولت در احساسات نوستالژینی دلدار ن ش محور

 با خا رر جمعی می توان پیوند داد. 

های یک ملت اسببت که سببتایش اشببعار دلدار گاه تأکیدی  بر عدم رسببیدن به آرمان (3

ست که حسرت و  شد که ارزف ذاتی یافته ا سرزمین یک نمود آرمانی برای وی می با

ستین و  ادقانه در عدم سیدن به آرمان آه و ناله خویش را با یک عا  ه را های ملت ر

 کند. کرد بیان می

های نوستالژیک در ذهنیت او نمود یافته است که در گاه مرگ به عنوان ینی از مؤل ه  (4

 کالمش آن را به تصویر کییده است. 

ترین عامل تحریک عوا ف دلدار، عامل دلتنری و حسبببرت او عیبببق به عنوان مهم (5

ز ییببم انداز او جنبه ای فراروایی و عرفانی گردیده اسببت با ذکر این ننته که عیببق ا

ندارد. دوری از محبوب و آرزوی و ببال و غم ندیدن معیببوقه در اشببعار دلدار کامال 
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کند و فرار از میهود است و با غم و اندوه از محبوب و روزگاری که با او داشته یاد می

 کند.معیور را به خوبی تصویر آفرینی می

و اسا یر و فرهنگ عامیانه در اثر دلدار ناشی از مح ق نیدن  های ملیتوجه به افسانه  (6

سطوره پردازی به عنوان ینی از عوامل تأثیرگذار  ست. ا آرمانهای آنها در دنیای واقعی ا

ای ملت کرد، بخش محدودی از شعر دلدار را به خود اختصاص در احیای تمدن اسظوره

را به نمایش گداشببته و آن را داده اسببت. دلدار به مدد اسببطوره تخیل خالر خویش 

 منبع الهام و مبنایی برای خلق یک واقعیت آرمانی قرار داده است. 

های برجسببتة پیوند نوسببتالژی و خا ره و غم دوری از یار و میهن اشببعار دلدار نمونه (7

دوستی است. غم یار و دوری از یار حالت روانی است که جنبة عا  ی و احساسی شعر 

ده اسبببت. بروز عا  ة نوسبببتالژیک، که از ناخودآگاه دلدار نیبببأت دلدار را ت ویت کر

 ای باعث ابرازها و شرردهای تصویرسازی شاعر هم گردیده است. گیرد، تا اندازهمی

 هانوشتپی
به « nostos»در ا بببل این واژه از زبان یونانی میبببتق شبببده اسبببت. با دو رییبببة  (1

درد، رنا، یا غم و »که به « algos»و « بازگیت به خانه و یا به سرزمین مادری»معنی

و در  nosate( و در سبببانسبببنریت Hornbey,2003: 840اشببباره دارد. )« اندوه

یت به خانه بوده که در التین به  ورت   nostosیونانی  nost-nostoبه معنای بازگ

معادل این کلمه در  ( و The Merriam wester: 2006: 98به کار رفته اسببت )

 (.1630: 1406الغربه و الحنین است )فیروز آبادی، عربی، االغتراب، 

 کتابنامه
 (فرهنگ واژه1372با نی، محمدرضا و دیرران .)ارسی. تهران: های دخیل اروپایی در ف

 فرهنگ معا ر

 (، فرهنگ جامع روانیببناسببی و روان پزشببنی، تهران: 1376اله )پورافناری، نصببرت

 فرهنگ معا ر

 ی : یاپخانه    ولیر ه، ه م         رگی پینجه ه، ب        بی کوردی  ده            (. میژووی ئه    2005          دار، مارف)   زنه ه خ

 ئاراس

 ،دخیل     های ە    نوشبببت   ە    کوتا   و    ها ە   واژ        شبببناختی   ە   ریش       فرهنگ  (     1384 )     رضبببا          زمردیان      

      فارسی    در          امرینایی   و         اروپایی
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 ( آسیب شناسی روانی، یاپ شیم، تهران: انتیارات رشد1375شاملو، سعید ،) 

 (بررسی فرآیند نوستالژی غم غربت در اشعار فریدون مییری، 1386شری یان، مهدی ،)

 69و  68، شماره 87و بهار  1386فصلنامه علوم انسانی دانیراه الزهرا، زمستان 

 شناسی به انضمام فلس ه، جامعه (. فرهنگ لغات و ا طالحات روان1368خر)عاقل، فا

شببناسببی، آمار، زیسببت شببناسببی و فیزیولوژی، ترجمة عبدالمهدی یادگاری، تهران: 

 انتیارات اسالمی 

 (غم غربت در شعر معا ر، نیریه گوهر گویا، تابستان 1387عالی عباس آباد، یوسف ،)

 ، شماره شیم87

  بررسی نوستالژی در شعر منویهر آتیی  "   (،     1392     ع وب) ە       فوالدی ی               عباسی. محمود و                                  

  .  43 -  73    ،  ص 2 ە                          ، ادبیات پارسی معا ر، شمار "

 ( االدب العربی فی االندلس. بیروت: دارالنهضه للطباعه1382عتیق، عبداالعزیز ) 

 (دلدار شبباعیری شببورشببریری کورد، به1985عالءالدین، عبدالخالق ،)دار غداد: مطبعه

 الرساله

 (. تصویر بالغت، تهران: سخن1385حی، محمود)فتو 

 ( رمانتیسم، ترجمه مسعود جع ری جزی، تهران: مرکز.1380فورست، لیلیان ،) 

 ( ال اموس المحیط، بیروت: موسسه الرساله1406فیروز آبادی، مجدالدین ،) 

 (ایران زمین در شعر فارسی، تهران: موسسه مطالعات ملی1384لک، منویهر .) 

 ها، تهران: تیراژه(. ه تاد سال عاش انه1377)مختاری، محمد 

 (نوستالژی مهاجر، فصلنامه گ ترو، شماره 1383ن یسی، حمید ،)8 

 ( فرهنگ فرانسه فارسی، 1371ن یسی، سعید ،)ج، تهران: انتیارات   ی علییاه2 

 2، شمارر «ارغنون»( ، رمانتیسم و ت نر اجتماعی، 1383یر، رابرت و لووی، مییل)سه ،

 : انتیارات سازمان یاپتهران

 Hornby,A.S.(2003) Oxford Advanced Learners Dictionary, 
oxford University press, 2003. 

 The Merriam webstre (2006). Tehran: Farhang nama 
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 كانی دڵدارداشیعره كانی نۆستالۆژیا لهتۆخمه
 پۆخته

                      روونی تاڵ و شاایرینه بۆ         سااتێكی ده         تالژیا هه                   توانین بلێین كه نۆساا  ده    وه            ربڕنێكی ساااده  ده  به
    كان     بییه  ده  ئه    مه   رهه       ی كه به      و هۆیه                  كانی ڕابردوودا. به   رجه    ڵومه  هه        كان له           سااته و مرۆڤه  ره  كه

                       می دووری واڵت خۆزگه واڵت          ربڕینی خه                   كی گونجاو یان بۆ ده  یه    پێگه    ته       ك بوونه  یه       تا ڕاده
    مان   هه            كی دیار و له  یه                             ان شااااایعری  دیوانی دڵداریش پێگه   دیو    وه      م ڕووه          وئازار، له         و خۆزگه

           ر  ڕوانگااه   مبااه  هااه     دا لااه   شااااااانااه    م چااه     كی لااه  یااه  وه      نگاادانااه                            كاااتاادا، نواناادنێكی باااشاااااااااه بۆ  ره
       میتۆدی            دات تا به     وڵ ده        ویدا، هه         م توێژینه     ر  له         دا لێكوڵه         م  شاااااااعیره    ی ئه  كه            نۆسااااااتالۆژیایه

  ی           و بو نمونه    وه                    كانی دڵداردا بدۆزێته     شاااێعره        ژیا له           كانی نۆساااتال            شاااێكاری توخمه -   سااافی  وه
  ر   سه    ی له      ی قوڵه           و هۆشیارییه      هۆی ئه       ك، به   الیه                   . دڵداری شاعیر له    وه                  شیعری ڕونیان بكاته

      یشااااتن    گه       ری و نه      ی هونه   هره                رای توانایی و به  ڕه        كی تر سااااه   الیه                         كلتور و زمانی كوردی، له
                  ربڕینێكی دڵگیر  و   ده         كانی به    قوڵه     ساااااااته                نیوێتی  بیر و هه      ی، توا  كه      ویساااااااتیه     خۆشاااااااته    به

            كانی ئازار،    نده  هه    و ڕه        ڕوانگه           ش بكات له       ر پێشاااااااكه             جورێكی كاریگه             نووس سااااااااز به    چاره
   م      وتی ئه    سااااتكه                ڕوو، گرنگترین ده             كانی دا بخاته                 شاااایعر یا و نووساااانیه        نگی له      و دڵته       خۆزگه
              ینی دڵدار له    و زه       ندیشاااه    ر ئه  ساااه  له      كانه  ره      كاریگه        راجوره                ناساااینی هۆكاره جۆ    یه  وه       توێژینه
    ستی    رده        نجامی به               كانی شیعردا. ئه       ر شیعره  سه  له            ندین نمونه  چه     دا به     ییه           نۆستالژیاكه        ڕوانگه

              ڵ بوونی ژیانی          تی و تێكه   الیه                    هۆكار ی ساایاساای و كۆمه    به        خات كه    ریده  ده    یه  وه         م توێژینه  ئه
       كانیدا      ندیشه  نه            می وواڵت له        نگی و خه        ستی دڵته          كی زۆری هه           ، شوێن پێێه  وه     ازاره     م و ئ  خه    به

   یی      فسااانه       شااێكی ئه  كه            ساات چوو، كه  ده     كی له      ویسااتیه     رخۆشااه  به         تابردنه  په    كه          ی كردووه   دزه
     كرا.           باسیان لێوه      ن كه           و  هۆكارانه           گرنگترین ئه                 كی ڕووناكدا، له         داهاتوویه
    ساااااای،   كه       ری تاكه  وه                                            ن:  نۆسااااااتالژیا، دیوانی دڵدار، نۆسااااااتالژیای بێره  كا     ركییه  سااااااه     وشااااااه

                 نۆستالۆژیای گشتی
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Abstract 

 
Nostalgia is simply defined as an inner bitter-sweet feeling towards things, persons, 

and situations in the past. Since Literature and the Literary works have been a proper 

mean for the expression of nostalgia, regret, desolation and grief, therefore the 

poems of Deldar are also a manifestation of such a nostalgic reflection in his 

approach towards poetry. In this article, the article, the researcher aims at tracing 

and verifying nostalgia in Deldar s poetry through analytical-descriptive method with 

providing and presenting examples and evidence from his poems.  

On one hand, because of his deep knowledge in Kurdish language and culture, and 

on the other hand due to his artistic nature and ability, despite of his failure to reach 

his beloved, Deldar had been able to state his deep thought and perception in a 

pleasant and effective way that shows forms and dimensions of desolation, and 

regret in his writing and poems. The most important achievement of the research is 

identifying various effective factors that had affected the poet"s mind and though in 

his approach to nostalgia, also with referring to examples from his works.   

The conclusion shows that due to the general political and social factors in addition 

to Deldar s own difficult personal life full of pain and suffering, there are signs that 

show nostalgic feelings had entered in his thought and mind. Felling of regret, 

desolation, return to mythical atmosphere and idealistic future are the most 

prominent mentioned signs and reasons.   

Keywords: nostalgia, Deldar, the collected poems of Deldar, nostalgia of personal 

memories, nostalgia of collective memories  

  

 
 
 

 
 
 

  


