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اند، اما گرفتههای نوستالژی بهرهدهد با وجود آنكه هر دو شاعر از م لفهاین مقاله نشان می

 هایی دارد.میزان و اهداف كاربرد عناصر فرهنگ عامّه در دو منظومه تفاوت
 

 فرهنگ عامّه، نوستالژی ، حیدربابا ، یادِتِن :های كلیدیواژه

 مهمقدّ -8

 هایی هستند كه به فرهنگ جامعة خویش و، شاعران یكی از گروهایمیان هر طایفه در   

ای دارند.بازتاب فرهنگ عامّة یک قوم در اشعار شاعران آن ،از های آن توجه ویژهسنّت

یک سو عامل پیوند آن شاعر با فرهنگ جامعة خویش و از سوی دیگر موجب ماندگاری 

دهد كه شاعر در اثر عوامل ند زمانی خود را بیشتر نشان میشود. این پیوها میاین فرهنگ

كند با  بازگشت به شود و تالش مینوعی جدال می مختلف ، در درون خویش دچار

-ارزش های فرهنگی قوم خویش،  به آرامش دست یابد یا مردمانش را برای حفظارزش

توقّعات تسكین ناپذیر قلبی  این اندوه معموالً زاییدة»اش تهییج كند. ای فرهنگی جامعهه

ایمان گرفتار شده است. آزردگی از محیط و زمان بیاحساس و ی بیاست كه در جهان

های دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، سفر موجود و فرار به سوی فضاها یا زمان

ی واقعی یا بر روی بالهای خیال، یكی از مشخصات آثار رمانتیک است. همة این سفرها

خره آن زیبایی و كمال های تازه و باالر یایی در آرزوی یافتن محیط زیبا و مجلّل و رنگ

 .(787: 7137سیدحسینی ، « ) مطلوب است

شهریار كه به زبان تركی و در هفتادو شش بند پنج مصراعی « حیدربابایه سالم»منظومة 

مشهوری است كه در سروده شده و دارای وزنی هجایی است، از جمله اشعار نوستالژیک 

تر، در رجعتی حسرت بار به گذشتة خویش و قومش، دستی هرچه تمامآن شاعر با چیره

ربایجان را به تصویر كشیده است. مجموعة عظیمی از عناصر فرهنگ عامّة مردم آذ

ای است كه از دل تاریخ دیده و بالكشیدههای رنجشكستة انسانحیدربابا فریاد درگلو»

حیدربابا،راز دل خونین ستمدیدگان است كه از جان جهان سربركشیده برخاسته است.

ها نشیند و در خاطرها و خاطرهها میاست و از این روست كه مانند سرودی آسمانی در دل

  .(74:  7113احمدی گیوی، « ) گیردجای می
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ن با آن هایی كه كمتر شناخته شده و چه بسا جامعة ادبی ایران تاكنویكی دیگر از منظومه

هد . ش. (، 7182 -7121آشنایی پیدا نكرده است ، مثنوی بلند یادِتِن اثر صالح سنگبُر ) 

شاعر هرمزگانی است. این مثنوی در صد و چهل بیت و با وزن فَعاَلتُن فَعَالتُن فَعِلُن سروده 

كدكنی در كتاب  موسیقی شعر، وزنی جویباری و شده است؛ وزنی كه به قول شفیعی

 (.711:  7137كدكنی ، برای بیان حاالتی مانند غم و اندوه و حسرت است. )شفیعیمناسب 

منتشر شده است كه هر دو سروده به « كَغار»و « یادِتِن» از صالح سنگبر تاكنون دو مجموعة 

نشینان جنوب سروده شده گویش بندرعباسی  و به قصد حفظ میراَ مشترل ساحل

، نظیر شهریار در حیدر بابا ، بازگشتی نوستالژیک « یادِتِن»است.صالح سنگبر در مثنوی بلند 

-وهای فرهنگ عامّة مردم جنوب را ، به تاربه روزگار قدیم دارد و در این یادآوری، جلوه

 ای نوستالژیک ، وصله كرده است.سرودهپود  بومی

 بیان مسئله -8-8

گون در درازنای تاریخ ناهای گوزمین شاهد تعامل و همزیستی فرهنگتاریخ كهن ایران

ترین ابزارهایی كه اقوام مختلف برای حفظ پرفراز ونشیب خویش بوده است. یكی از مهم

اند، زبان و گویش محلی ویژة خود بوده جستههای فرهنگی خود از آن بهرهو ارائة شاخص

دیرپا،  های نامرئی این تمدن های محلی، به مثابه خشتها وگویشاست. بدین ترتیب  زبان

اند. اقوام ایرانی در طول تاریخ، ساختمان زبان و فرهنگ ایرانی را در طول تاریخ  برآورده

های محلی به ها و امیدها و آمال و آرزوهای خویش را در قالب  منظومهافكار و عقاید، بیم

ر های ثابت و تكرار شونده دیا غم غربت ، یكی از ویژگی« نوستالژی»اند. نمایش گذاشته

های نوستالژی فهمنظومه های عامیانه و محلی ایران زمین است كه  با بررسی و تطبیق  م لّ

های فرهنگی توان به شناخت بهتری از اقوام دست یافت و همچنین حلقه، میدر این آثار

 گون را  بازشناخت.پیونددهندة این طوایف به ظاهرگونه

 پیشینة تحقیق -8-2

شوند؛ نخست موضوع این پژوهش باشند به دو دسته تقسیم میآثاری كه در پیوند با   

هایی كه دربارة دیگر تحقیقاند، دُآثاری كه دربارة دو منظومة حیدربابا و یادِتِن نوشته شده

نوستالژی در شعر صورت گرفته است. دربارة منظومة حیدربابا آثار بسیاری نگاشته شده 

به مطالعة « آشوبی شدگی در شعر شهریار»تاب ( در ك7188له: ناصر منظوری)است، از جم
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ت.  ساختار منظومة حیدربابا پرداخته و اَشكال انسجام و پیوستگی را در آن نشان داده اس

به اجمال بندهای « شهریار و منظومة حیدربابایه سالم»( در مقالة 7113) منصور ثروت

سیری در دامنة »ر مقالة ( د7111) . ابوالفضل حرّیحیدربابا را شرح و تفسیر كرده است

به بررسی صورخیال در منظومة حیدربابا پرداخته است .دربارة مثنوی یادِتِن « حیدربابا

ارشد آقای نامة كارشناسیای انجام نگرفته است؛ تنها در پایانتاكنون هیچ پژوهش جداگانه

ه در آثار بررسی فرهنگ عامّ»شجوی دانشگاه هرمزگان، با عنوان ، دان(7132) علی رنجبری

به برخی از عناصر فرهنگ عامّه در تعدادی از ابیات این منظومه « سرایان هرمزگانبومی

 اشاراتی شده است. 

های مختلفی انجام گرفته است از دربارة بازتاب نوستالژی در اشعار شاعران، پژوهش   

، « ریبررسی غم غربت در اشعار فریدون مشی»( در مقالة 7181: مهدی شریفیان)جمله

اقر طاهری ، علی ب«بررسی نوستالژی در دیوان ناصرخسرو»( در مقالة 7183جهانگیر صفری)

-به این موضوع پرداخته« بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابن خفاجه»( در مقالة 7133نیا )

ها بر تحلیل روانشناختی محتوای اشعار استوار است. تاكنون اند كه تمام این پژوهش

طور خاص عناصر فرهنگ عامّه و وجوه نوستالژیک دو اثر یاد شده را هتحقیقی كه ب

فی شود با مقایسة تطبیقی، ضمن معرّدر این پژوهش تالش مینگرفته است. بررسد، انجام 

گیری از عناصر فرهنگ عامّه در بیان وجوه نوستالژیک مشترل دو اثر، نحوه و میزان بهره

وه تشابه و تفاوت دو سروده از این حیظ به دست احساسات نوستالژیک  بررسی شود و وج

داده شود. در ترجمة فارسی منظومة حیدربابا از ترجمة آقای بالغ صمدزاده كه به اصل متن 

گرفته شده است. منظومة یادِتِن نیز توسط خود نگارنده كه تر بود، بهرهتركی نزدیک

 گویشور این گویش است به فارسی برگردانده  شد.  

 تحقیقاهمیّت و  رورتض -8-8

های این اقوام، سروده، از طریق بررسی بومینگ عامّة اقوام مختلف ایران زمینمطالعة فره     

-منظومه شود.ها میفرهنگموجب شناخت هرچه بهتر عناصر شاخص فرهنگی این خرده

اعی، بینی خاص و بیان مفاهیم مشترل اخالقی و اجتم، عالوه بر دارا بودن جهانهای بومی

های محدودتر قومی نیز هستند. به جهت تمركز بر یک بوم خاص، گزارشگر دغدغه

، با وجوه مغفول های با عناصر سازندة این منظومهكند از طریق آشنایضرورت ایجاب می
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آنجا كه از  اند آشنا شویم.ماندة میراَ كهن این اقوام كه فرهنگ ملی ما را قوام بخشیده

توان با میهاست، برجسته در این گونه منظومه هایكی از شاخص، یمفاهیم نوستالژیک

های گوناگون،  عوامل تاریخی و فرهنگی های نوستالژی در فرهنگبررسی و تطبیق م لفه

د های بومی. از این دیدگاه ، بررسی منظومهها را بررسیدگیری و تحول این شاخصشكل

-و تاریخی را دربارة طوایف مختلف ایران تواند  زمینة مطالعات جامعه شناسیمحلی  می

                  زمین فراهم آورد.                                                                                                             

 بحث  -2

رخی از این معانی معانی متعدد و اغلب نزدیک به هم ذكر كرده اند. ب« نوستالژی»برای واژة 

واژة نوستالژی  نه از عالم شعر و »ذشته، احساس دلتنگی و غم غربت. عبارتند از : حسرت گ

این واژه تركیبی از واژة یونانی  ادبیات یا سیاست كه از عالم پزشكی سربرآورده است.

.م 7388نوستوس ) بازگشت به وطن( و واژة جدید التین آلژیا )دلتنگی( است، در سال 

-ای نخستین بار در پایان نامة پزشكی یوهانس هوفر ، دانشجوی سوئیسی ظاهر شد كه میبر

خواست با ابداع این واژه ،حالتِ غمگین شدنِ ناشی از آرزوی بازگشت به سرزمین بومی 

احساس ناراحتی »واژه نامة آكسفورد نوستالژی را  (232: 7184)تقی زاده،  «را توضیح دهد.

معنا كرده « كندامی كه انسان دربارة حوادَ خوشایند گذشته فكر میآمیخته با لذت ، هنگ

سی دانست كه وارد ادبیات شده و توان این واژه را اصطالحی روانشنا. بنابراین می 7است

كند . یک احساس به طور كلی رفتاری ناخودآگاه است كه در شاعر یا نویسنده بروز می»

سانهاست.هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع عمومی ، طبیعی و غریزی كه در میان ان

ت سكرآور شود، دچار كند و با مرور آن دچار نوعی حالت غم و اندوه توأم با حال

؛  شاعر یا نویسنده نیز در اثر  عواملی چون: دوری از (713: 7113انوشه ، « ) نوستالژی شده

گذشته خود و جامعة گذشته  وطن، فقدان یكی از نزدیكان، تغییرات جامعه ، پیری و... به

آورد. ان را در اثرش به یاد میكند و خاطرات آن دورداند، رجوع میكه آن را آرمانی می

های نوستالژی نوستالژی با خاطره رابطه تنگاتنگی دارد؛ به عبارت دیگر یكی از ستون»

دهد. می، ما را به تاریخ و گذشته پیوند خاطرات است. البته یادآوری خاطرهیادآوری 

ی ا وقتی یادآوری خاطرات برای شخصی به حدّداشتن خاطره برای هر فرد طبیعی است، امّ

ت موجود بدبین كند، شخص احساس نوستالژی و دلتنگی برسد كه او را نسبت به واقعیّ
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انوشه، « ) تواند فردی یا اجتماعی باشد.كند . خاطره ، یادآوری گذشته است و میمی

7113 :741 .) 

نظومة ماندگار  حیدربابایه سالم و یادتن كه  روایتگر میراَ فرهنگی دو قوم ساكن در دو م

، سرشار از مفاهیم و خاطرات نوستالژیک این مال غرب و جنوب ایران زمین هستندش

زیر دو عنوان كلّی  اقوامند. در این مقاله ،انواع مفاهیم نوستالژیک دو منظومة یادشده را در

 آوریم.ردی و جمعی مینوستالژی خاطرة  ف

 نوستالژی خاطرة فردی -2-8

خاطرات فردی اندوخته های ذهنی هستند كه در ناخودآگاه شخصی آدمی جای دارند و    

فرد با یادآوری این خاطرات خوشایند یا ناخوشایند ، دچار دلتنگی یا به اصطالح احساس 

مكانیسم دفاعی انسان در  شود. فروید این یادآوری یا بازگشت را نوعینوستالژیک  می

بازگشت ، مكانیسم دفاعی دیگری است كه در » داند:برابر شرایط غیرقابل قبول كنونی می

-ری میگردد كه در آن احساس امنیت و راحتی بیشتآن فرد به رفتار یا مرحلة قبلی بازمی

آن در اب ، این بازگشت نوستالژیک را از طریق بازت. هنرمندان(766: 7137اسنودن،« )كند.

خاطره و یادكلیة حوادَ گذشته كه در زندگی اُدبا پیش »كنند: آثار خویش محقق می

ای است گونهآمده به شكل بارز در آثار آنها منعكس شده است . برخی از این پیشامدها به

  .( 6: 7183شریفیان، « )بردماً در فضای آن زمان به سرمیكه شاعر تما

گون بازگشت نوستالژیک های گونه، از آغاز تا انجام جلوهابادو منظومة یادتن و حیدرب 

ته عبارتند . نمودهای مختلف این رجعت به گذشدو شاعر به گذشتة فردی خویش است این

، ناامیدی و نكوهش به طبیعت، آزردگی از مظاهر تمدّن ، بازگشتاز: بازگشت به كودكی

 .دنیا

 بازگشت به كودكید   الف

این  ، گریز از واقعیت موجود و پناه بردن به  دوران كودكی است.لژییكی از وجوه نوستا

هایی است كه بازگشت به دوران خردسالی، در حقیقت بازگشت به سادگی و معصومیت

جامعة مدرن آنها را فراموش كرده است. رجوع به كودكی و بازسازی فضای آن دوران، 
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صالح سنگبر، یادآوری  است.« باباحیدر»و « یادتن»كی از اركان اصلی هر دو منظومة ی

بیند. خاطرات و اش را معادل بازگشت به اصل و هویت انسانی خویش میخردسالی

گیری از عناصر فرهنگ عامّة جنوب های او سرشار از یادكردهای كودكی با بهرهتوصیف

بازگشتی « حیدربابا»و لبریز از احساسات دوران گذشته است. شهریار نیز در منظومة 

خاطرات این ایام چنان تأثیر جادویی و »رد. وستالژیک به دوران كودكی خویش دان

گاه جاودانه در روح شاعر گذارده بود كه او در ادوار بعدی  حیات خویش نیز هیچ

های جلوه (.71: 7182صدری نیا،« )به آن روزگاران بركنار بماند.جذنتوانست از تأثیر پر

های محلی، توان در مرور بازیظومة یاد شده را  میرجعت به دوران كودكی در دو من

های ها و ترانهرسوم اجتماعی و اعتقادی، اشخاص، اماكن و اشیاء نوستالژیک و افسانه

 محلی كه در دو اثر آمده ، مالحظه كرد.

 های محلی( بازی7-الف  

ه هنوز . دورانی ككندحلی دوران كودكی خویش یاد میهای مسنگبر با حسرت از بازی 

 كردند:بازی می« تُلُمپَكا»دیوارها بلند نشده بود و همه مانند خواهر و برادر با هم 

 (1: 7137یادِتِن گازی ما كِه تُلُمپَكا/ پُس و دُخت واكِلِ هم، دادا كاكا ) سَنگبُر، 

كردیم و پسر و دختر بایكدیگر مانند خواهر بازی می « تُلُمپَكا»)ترجمه :آیا یادت هست كه 

 و برادر بودیم.(

، « دارتوپی»، « سنگ چِلِكا»، « كِرمِری»های محلی نظیر: اش به بازیوی در منظومه

و 71و  3و 6و4و1اشاره كرده است. ) همان :  و...« دَرا » ،«لُپَنگا»، « گوپ جنگا»، «داركِلِكا »

بزار و ها ، استفاده از چوبِ درخت خرما ، سنگ یا ا( . فصل مشترل تمام این بازی74

، وده است . سنگبر در منظومة یادتنشده از عناصر موجود در طبیعت جنوب بآالت ساخته

كند.به ها رایج بوده است نیز اشاره میبه باورهای عامیانة مردم جنوب كه در برخی بازی

توانند در جسم مردم حلول كنند و افرادی عنوان نمونه ، مطابق یكی از این باورها، اَجنّه می

گویند. شخص بیمار در مراسمی ویژه، شوند را اصطالحاً زاری میدچار این حالت می كه

سرپرستی درمان در تمامی مراحل بر  .شودبیرون راندن اجنّه، درمان میبا حضور خبرگان 

است. حضور دائمی این مراسم در جامعة بندرعباس قدیم « بابازار»عهدة شخصی به نام 
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» این سرزمین نیز برجای گذارده بود و آنان در اجتماعاتشان ،تأثیر خود را بر كودكان 

 كردند.می« زاربازی

 (آوری؟ی( ) آیا بازی زار در محلة سیاهان را به یاد م1یادِتِن مَحلَه سیاهُ گازی زار...)همان: 

های معمول آن دوره را، البته ، در بازگشت به دورة خردسالی ، بازیشهریار نیز مانند سنگبر

 ،«تخم مرغ بازی»، « چوب سواری» هایی مانند آورد و از بازی، به یاد میسامدی كمتربا ب

 كند: یاد می« قاپ بازی »و « با گلوله برفی بازی كردن»

 (27اَی اوزومی او ازدیرن گونلریم / آغاج مینیب ،آت گزدیرن گونلریم) حیدربابا، بند

-دیم و سوار چوب شده، اسب میكرترجمه: دریغ از آن روزهایی كه خود را لوس می

 (11: 7131گردانیدم ) صمدزاده،

 ( آداب و رسوم 2-الف 

شود.شهریار های حیات معنوی هر قومی در آداب و رسوم و عقاید آن قوم نمایان میجلوه

و سنگبر، در بازگشت به كودكی خویش و نقل منظوم این خاطرات، هماره آداب و 

-ی میكلّبه طور اند:كه چه بسا امروزه مترول شده نهندرسومی را پیش چشم مخاطب می

رسوم فرهنگی اجتماعی و رسوم مذهبی اعتقادی این آداب و رسوم را به دو دستة  توان

 تقسیم كرد . 

 ( رسوم فرهنگی اجتماعی7 -2 -الف

، آیین های اجتماعی نظیر: كندشهریار هنگامی كه بر بال خیال به كودكی خویش سفر می

، « مراسم چهارشنبه سوری»، « تنمراسم شال انداخ»، « پای عروسازان زیر سیب اند»

ترانه خوانی » و« وسمه گذاشتن»، « دقچه بستنِ سَرانگشتان عروسفن»، « مراسم نوروز»

 (:63و  11، 13، 17،16آورد. ) حیدربابا، بند را به یاد می« عاشیق ها

گلینه دامان آلما آتاندا / پیلته ساتاندا/ بیگ تویون توتاندا/ قیز گلینلر، حناحیدربابا،كندین

 (26حیدربابا، بندشیقالرین سازالریندا  سوزوم وار)منیم ده او قیزالروندا گوزوم وار/ عا

بخت  فتیله و حنا گاه كه عروسی دهكده را برپاكنند و دختران پابهترجمه: حیدربابا، آن

دازد، من هم مشتاق و خواستار آن بفروشند و داماد از بام خانه برای عروس سیب بین

 (11: 7131صمدزاده، هایت حرفها دارم. )دخترهایت بوده و در سازهای عاشق
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كند هایی یاد میصالح سنگبر نیز در بازگشت به دوران كودكی، با حسرتی جانسوز از آیین

اهداتش به خاطرات و مش«  یادتن»اند. وی در سراسر منظومة كه در جنوبِ امروز زوال یافته

: بردن داماد به كنار رودخانه و حمام كردن او، نواختن سازهای های ازدواج نظیرازآیین

، هدیه بردن خانوادة داماد « باسُنَک»، همخوانی زنانه در مراسم عروسی یا « لیوا»محلی مانند

های مخصوص در ، مراسم سوگواری، كاربرد خوراكی«ساخت»برای عروس یا مراسم

، ترانه خوانی افرادی خاص ، كاربرد زیورآالت ص، قصه گفتن بزرگترهاهای خامناسبت

،  74،  71، 77،  73،  3،  6: 7137كند. )سنگبر، ویژة هر مناسبت ، مراسم زار و... اشاره  می

76  ،73    ) 

 (8یادتن دُوماد سَرِ هُو شُاب/ غایَه ساخت لباسُن نو شُابه ) همان: 

بردند ودر كنار رودخانه می، داماد را برای حمام بهكه درجشن ازدواج یادت هست)

یكی دیگر از رسوم مردم جنوب كه در های نو هدیه می بردند( لباس« ساخت»مراسم

ها و آوازهای دسته جمعی در هنگام اشتغال به مشاغل یادتن بازتاب یافته است، ترانه منظومة

است . این آوازها جهت ایجاد دریایی نظیر: صیادی، پاروزنی و ساخت و تعمیر لِنج 

هماهنگی میان افراد در هنگام كار و كاستن از دشواری انجام آن ، توسط كسانی كه در 

 شده است :اند ، خوانده میكار بودهگرمای سوزان جنوب ،در ساحل یا دریا مشغول به

لنج ، )یادت هست كه هنگام كار بر روی  ،(71... روی لنچ ما هِله ماال مُاگُ )همان: 

 خواندیم؟(را می« هله ماال» موسیقی 

 ( رسوم مذهبی و اعتقادی2-2 -الف

هر دو قوم ترل و بندری ، مسلمان بوده و اكثریت دارای مذهب شیعه هستند .اما هر طایفه 

ها و باورهایی است كه تنها منحصر به همان قوم با توجه به فرهنگ ویژة خود ، دارای آیین

برای مسافران  «چاووشی خوانی»كودكی خویش، آیین هایی نظیر ور است.شهریار، در مر

را به یاد می « وسیلة مناجات اعالن خبر به»و « های عزاداری ماه محرم آیین» ،كربال و مشهد

 ( :14،  28،  21:  7131آورد. )صمدزاده،

 .(77حیدربابا، قره چمن جاداسی/ چووشالرین گلرسسی، صداسی)حیدربابا، بند 

شود) صمدزاده، ها بلند می، جادة قره چمن است و سروصدای چاووشحیدرباباترجمه: 

7131 :21). 
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را كه از محالت « هااِوزی»نیز  در منظومة یادتن، مراسم مولودی خوانی در محلة  سنگبر

آورد. این مراسم در روز میالد پیامبر اسالم)ص( و با اهل سنّت بندرعباس است به خاطر می

خوانی روضه »است. آیین های ماه محّرم نظیر  شدهمیرَق مسلمان برگزاراجتماع تمام فِ

« هارگیزگَردون»، رسم « بیداركردن مردم در سحرهای ماه رمضان»، « تعزیه»و « ویژة زنان

 كه مطابق آن ، مردم از غروب نیمة شعبان تا پاسی از شب برای عیدی دادن و عیدی گرفتن

، از جملة رسوم اعتقادی است كه  سنگبر از آنها یاد كرده ندزدبه خانة آشنا و غریبه سرمی

 ( :74و  1، 4است.)همان: 

 (6یادتن ماه محّرم چَک چَكو...) همان: 

چكو را به صورت های چک)آیا یادت هست كه در ماه محرم نوحه خوانان ، تكه چوب

 هماهنگ به هم می كوبیدند؟(

ة یادتن بدان اشاراتی شده ر سه بیت از منظومفرد مردم جنوب كه دیكی از رسوم منحصر به

ها به اختصار به آن اشاره شد. افرادی كه دچار است كه در بخش بازی« مراسم زار»است، 

شدند شدند، معموالً هوشیاری خود را از دست داده و دچار هذیان گویی میحالت زار می

مردم جنوب ، شخصی كه  و گاه حتی ممكن بود به خود یا دیگران آسیب بزنند. به باور

اش و مابقی مردم جدا شود و شیطان یا جنّ در كالبد او حلول كرده باید از اعضای خانواده

ای كه توانایی دفع این موجودات را دارند ، درمان شود. برخی از بومیان توسط افراد خبره

قرن دهم هجری  ها را باید در آفریقا جست چرا كه  درهای این عقاید و آیینمعتقدند ریشه

كه سواحل جنوب تحت تسلط استعمار پرتغال بود، مردمانی از كشورهای آفریقایی نظیر 

زنگبار به این سامان كوچانده شدند و از آن زمان این عقاید در ذهن و زبان بومیان ساحل 

بان ، اَننشین نفوذ كرد. این مراسم معموالً با خواندن اُوراد و نواختن سازهای محلی نظیر نِی 

گرفته ( انجام می76های مختلف مانند گَرَهكو )همان: همراه با سوزاندن و خوراندن معجون

)آیا یادت (، 73ه لِیوا شازَدَه ) همان: است :  یادِتِن نَصرَه و زیبا شازَدَه / یادِتِن وختی ك

 نواختند؟(هست زمانی كه نصره و زیبا در مراسم زار می

حس برخی از عناصر طبیعی مانند آب دریا، بادها و گیاهان از دیگر اعتقاد به تأثیر سعد یا ن

 (73،22همان: ومة یادِتِن بازتاب یافته است. )باورهای مردم جنوب است كه در منظ

 ( اشخاص ، اماكن و اشیاء نوستالژیک1 -الف
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بازگشت به دورة كودكی  هماره با یادآوری اشخاص و اماكنی همراه است كه از آنها تنها 

و « حیدربابایه سالم»ای در ذهن شاعر باقی مانده است. در دو منظومة كورسوی خاطره

بیش از بیست مكان خاص كه برای شاعر جنبه نوستالژیک داشته ، ذكر شده است. « یادتن»

مورد( . این اشخاص در پیوند با خاطراتی هستند كه شاعر  27مورد و حیدربابا  26) یادتن 

 آورد:د میاز كودكی خویش به یا

 (3گاهدان گئدوب ،اوردا قوناق قالماسی)حیدربابا،  بندنگیل آوا یوردی، عاشیق آلماسی/ش

ترجمه: دیار شنگل آباد و سیب عاشق آنجا و گاه گداری به آنجا رفتن و درآنجا مهمان 

 .(27: 7131ماندن ) صمدزاده، 

 .(8: 7137بر، یادتن پابُرجی و گور فرنگ/ یادتن پَرپَروكُن رنگ به رنگ )سنگ

آوری؟ آیا فرفره های ) آیا محلة پابرجی بندرعباس و قبرستان فرنگیان را به خاطر می

 كاغذی رنگارنگ را یادت هست؟(

تر بودن توان روستاییهای كاربرد اسامی اماكن خاص در دو منظومه را مییكی از تفاوت

ن طبیعت بكر روستا زیسته دامااین اماكن در منظومة حیدربابا دانست ؛چرا كه شاعر در 

-، اما جغرافیای صالح سنگبر ، شهری است كه به تدریج از دل آبادی گذشته         سراست

آورد .از این رو اماكنی نظیر:كارخانه، باشگاه آرش،عمارت كاله فرنگی و ناوهای برمی

 جنگی از مظاهر این تغییر در بافت این روستای شهری شده است.

های خاص كه بار خاطرات نوستالژیک را بر دوش دارند بسامد باالیی نامدر هر دو سروده 

دارد. در منظومة حیدربابا حدود پنجاه مورد و در یادتن ، بیست و دو مورد اسامی اشخاص 

آمده است. اما تفاوت باریكی در این میان وجود دارد؛ بیشتر اشخاصی كه در منظومة 

اقوام و فامیل دور و نزدیک شاعر بوده و به نوعی به حیدربابا از آنها نام برده شده ،از 

 خاطره و نوستالژی فردی او تعلق دارند:

غالم گیله  قاشدیم ،شالی سالللدیم/ فاطمه خاال منه جوراب باغالدی/ خان ننه می یادا 

 (28سالیب، آغالدی) حیدربابا، بند

جورابی به شالم بست و  ترجمه: به طرف خانة غالم دویدم و شال را انداختم، خاله فاطمه

 .(43: 7131، گریست. ) صمدزاده، ام را به یادآوردهگاه خان ننهآن
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اما تقریباً تمامی اشخاص نام برده شده در مثنوی یادتن متعلق به خاطرة جمعی بندر نشینان  

نشانی از هجری شمسی هستند و در سراسر منظومه ،  7133تا  7113های در فاصله سال

 :ر نمی بینیمخانوادة شاع

 ( 4: 7137یادتن مُمغ وا اِستَک شو اَدا/ گوش دل وا جُفتی دوستَک شو اَدا )سنگبر، 

كه « جفتی»دادند و مردم به ساز )آیا یادت هست ماهی ممغ را در ازای هستة خرما می

 نواخت گوش دل می سپردند؟(دوستک می

ر باالتری از اشیاء مورد كاربرد صالح سنگبر در رجوع نوستالژیک به گذشته ، با بسامد بسیا

توان بیتی را یافت كه گیرد و در منظومة یادتن به ندرت میمیدر زندگی گذشته  بهره

خالی از این اشیاء نوستالژیک  باشد. این اشیاء در اجتماع گذشته كاربردهای مختلفی 

فاده ان وسایل مورد است( ، تعدادی به عنو77، 1، 6اند؛ برخی ابزار كار بوده اند )همان:داشته

(، برخی وسیله زینت و آراستن مردان و 74،73، 3، 1،8همان: در منزل كاربرد داشته اند )

، 73، 3اند.) همان: ای دیگر ابزار تفریح و سرگرمی بوده( و پاره6،77،76،73اند )زنان بوده

گی مردمان جنوب، ( اشیائی كه امروزه و با تغییر شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهن74

( كه 3همان: «)سَمبول»و « جَهاز»شوند؛ مثالً ابزار صیّادی قدیم نظیر دیگر حتی تولید نمی

، امروزه و با از بین رفتن صنعت ساخت آنها، دیگر بودند شناورهایی ساخته شده از چوب

 اند:شوند و یا برخی دیگر از این ابزار، كاربرد ویژة خود را از دست  دادهتولید نمی

 ( 1یادتن جلبیل و خوسی و لَچَک / مُم غُلی جَهلَه شَزَه زیر كَچَک ) همان: 

آوری؟ یادت هست مادر را به یاد می« لَچَک»و « خوسی»، «جِلبیل») آیا روسری های زنانه 

 آب را زیر بغل می زد؟ ( غُالم كوزه

 ( اشاره به افسانه ها و ترانه های محلی4-الف

امیانه، موسیقی و ترانه های محلی، از دیگر مختصات دو منظومة یادشده های عاشاره به قصه

های توده» ها در واقع بازتاب زندگی واقعی مردم این اقوام است و ها و ترانهاست. این قصه

اند، د، نیایش كردهاناند، گریستهاند، خندیدهاند، اندیشیدهمردم از دیرباز در آن زیسته

« اند.مرده و به خال سپرده شدهدر همان دنیای حیرت انگیز ،  ، و سپساندعاصی شده

 (63: 7111احمدپناهی، )
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افسانة » ، «و منگول قصه شنگول» ، « ترانة چوپان»به عنوان نمونه در منظومة حیدربابا به 

ترانة »، «روِندشَ»( و در مثنوی یادتن به آواز محلی24، 21، 73حیدربابا، بند « )ملک نیاز

و  «ترانة چوپانان» ، «وسیقی و آوازهای ویژة مراسم زارم»، «افسانة شاه پریان»، «ماالماهِلِه 

 ( اشاره شده است:24، 76، 73، 8: 7137سنگبر، « ) سرگردانی كغار»افسانة محلی 

 (73)حیدربابا،  بند « چوبان،قیتر قوزونی» دره لر اوزونی/ او خویئدیم: –بیر گئدیدیم داغ 

« ن برّه را برگردانچوپا»زدم و ترانة ها قدم میها و درهراستای آن كوهترجمه: ای كاش در 

 .(28: 7131)صمدزاده،  خواندمرا می

ترانة «  میرول») آیا یادت هست كه  .( 8: 7137یادتن مِیرول و شَروِند یادتن...)سنگبر،

 محلی شروند را اجرا می كرد؟(

 ب ـ  بازگشت به طبیعت

و یادتن سروده هایی رمانیک هستند. نوستالژی گذشته ، مرغ خیال  هر دو منظومة  حیدربابا

توجه فراوان به .» دهد این دو شاعر را به دامان طبیعتی كه در آن پرورش یافته اند پرواز می

طبیعت و شیوه های زندگی طبیعی و به اصطالح غیر متمدن از مشخصات فكری رمانتیسم 

ستودند و البته به خود استثماری را میده و غیرها ، زندگی طبیعی و سااست. رمانتیک

بازگشت به »نهادند. روسو مبلّغ زندگی ساده بود و شعار معروف اوطبیعت هم احترام می

ها پیوسته در جستجوی راهی برای بازگشت به رمانتیک .(7137:31شمیسا،« )است «طبیعت

را از تجمّل زندگی شهری جامعه ای پال و دارای حالتی طبیعی و دست نخورده بودند زی

آزرده شده بودند و به دنبال راه گریزی بودند تا خود را از اوضاع و احوال تصنّعی نجات 

دهند و به دنیای زنده كه همان طبیعت یا اجتماع سادة ابتدایی و روستایی باشد ، روی 

 آورند.

بازتاب  بازگشت این دو منظومه ، یابیم كه سراسر درمیبا تأمل در دو منظومة یاد شده 

ای نوستالژیک نوستالژیک شاعر به طبیعت دیار خویش است. هر دو منظومه با ذكر خاطره

 شوند :از طبیعت آغازمی

 (7حیدربابا  ایلدیریمالر  شاخاندا/ سئلر، سوالر، شاققیلدییوب آخاندا ... )حیدربابا، بند

كنان شها غرّها و آبسیلزنند و ها برق میترجمه: حیدربابا، در آن هنگام كه صاعقه

 .(71:  7131صمدزاده، سرازیر بشوند...)
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آیا روزهای ). (1: 7137اُن مَهرِ خُ )سنگبر،ی شهرِ خُ / تولَکُ  نیشپیلیُ و یادِتِن روزُنِ رَفتِه

 آن و گیریماهی نخ و( حصیری سبد نوعی) تولک ؛آوری؟رفتة شهر خود را به یاد می

 (داری ؟ یاد به را( شد می نصب هم كنار در گیریماهی ایبر كه هایچوب) هامَهرِخ

، كشندمیها پَرهایی را كه به سوی كوهآوَرَد كبک، به یاد میشهریار در این بازگشت

هایی كه شكوفه گذارند، گلها درآمده پا به فرار میهایی كه ناگهان از زیر بوتهخرگوش

های عاشقی كه یک رویشان زرد و نَد، سیبپراكَدهند و عطرشان در كوچه باغها میمی

پیچید و ای كه عطر آنها در اطراف چشمه میهای  پونهرویِ دیگرشان سرخ است ، گل

 (. سنگبُر23و 74، 73، 3، 2،  7حیدربابا، بند كرد. )ای كه سر جالیز مزه میخیار و هندوانه

آوری خرمای خشک شده، مع، نسیم باد سهیلی، ج«پَمپُرل»و « گُرگا»های نیز عطر سبزی

های تالل و مُمِغ و هَوور، تماشای گنجشک در روییدن پنیرل در فصل بهار، صید ماهی

های النه ، چیدن اَنبه و رطب ، شنا كردن در دریا، باران هفت شبانه روز، كَره محلی، چشمه

-میاش به یاد ا در منظومهآب معدنی ، جذر و مدّ آب دریا و آسمان پرستارة شب ر

 (73و  76، 74، 71، 77، 73، 3، 8، 3، 6: 7137سنگبر، آورد.)

گردد. تصاویری كه گرایی دو شاعر به اقلیمی كه در آن زیسته اند باز میتمایز طبیعت

دهد در پیوند با محیط كوهستانی خُشگناب ، باران و رعد وبرق ، شهریار از طبیعت ارائه می

شاورزی است در حالی كه بیشتر تصاویری كه های كسرسبزی روستا و حاصلخیزی زمین

دارد،  به نوعی با گرمای سوزان سنگبر در یادآوری نوستالژیک خویش از طبیعت بیان می

 جنوب  ، دریا و عناصر مرتبط با آن  ارتباط دارند:

 (3لُوِ دِریا چِكَدَه مرغابی یَه / دریا چَربُن غروبُ رویایی یَه ) همان: 

 ها چقدر ر یایی بود(مرغابی زیاد بود، وقتی دریا آرام بود، غروب )در ساحل دریا چقدر

 ( همدلی با طبیعت 7 -ب 

درل درونگرایانه و همدالنه از طبیعت و عناصر آن در هر دو اثر كامالً بارز است و در 

یگانگی انسان و »ای در دو اثر دارند. عناصر طبیعت سهم عمده ها و صور خیال،توصیف

و نثر رمانتیک و حتی در نقاشی رمانتیک كامالً عادی و مرسوم است،  طبیعت در شعر

خصوصاً در مواقعی كه محیط طبیعی شباهت تامّی با حالت و وضعیت روح و ذهن فرد پیدا 

شود. در این نوشته ها وار ذهن و روح توصیف میكند. این نگرش معموالً حالت منظرهمی
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( .  61: 7132فورست،«) طبیعی را كشف كنند. تالش می شود تا مزیت ها و فضایل امر 

در تک تک ابیات دو منظومة حیدربابا و یادتن جاری است و هر دو شاعر با  «یگانگی»این

، حاالت روانی نظیر: حسرت، شادی و اندوه خود گیری از عناصر نوستالژیک  طبیعتبهره

 دهند:را نشان می

قارگوهلل سین سوینده/ كوركچی لر داغدا یاز قاباغیگون گونئیی دویَنده/ كند اوشاغی 

، قاردادور) لون اوردادور/ كهلیک كیمین باتیب، قالیبكورل زوینده/ منیم روحوم ،ایله بی

 (13حیدربابا، بند

های ده، با برف كش كوه بتابد، و بروبچههای بهار، كه خورشید بر سینهترجمه: نزدیكی

 بروند، روح من انگار كه در آنجاست و مثل گلوله بازی كنند و اسكی بازان در كوه اسكی

 .(67:  7131) صمد زاده،  كبک در برف فرورفته و مانده است

 .(22: 7137شاعِرُم شاعِرِ شهر بَندِرُم/ مظِ نَگلَه روی دِریا سَمِرُم )سنگبر،

 ) شاعر م، شاعر شهر بندر هستم و مانند باری كه به دریا ریخته باشند ، سرگردانم(

وند بیشتری با طبیعت كوشند از جامعة روستایی و ابتدایی گذشته كه پیاعر میهر دو ش 

با سهیم شدن »كنند. دلیل این امر آن است كه  ، نوعی تصوّر كامالً آرمانی ارائهمنطقه داشته

سازیم تا احساس ضایعه را از سر بگذرانیم و در این خیال پردازی ِتاریخی، خود را قادر می

، به آثار به جا مانده از اُبژه ای ارزشمند و پرورش كه در نواحی روستایین تصور كنیم چنی

هراسیم كه مبادا به آن صدمه وارد ای كه از آن جدا گشته ایم و میخوریم، اُبژهدهنده برمی

تواند بخش و انسجام بخش هم میانگیز باشد،  اما حیاتتواند غمكرده باشیم. این تجربه می

ای مسرت بخش را بازیافته و در خود درونی بتوانیم احساس كنیم  اُبژه باشد ، تا حدی كه

توانیم آن تحوالت اجتماعی كه نواحی روستایی را دگرگون و كرده ایم. هرچند كه نمی

اما قادریم به خود اطمینان دهیم كه نواحی  اثر كنیم،اند بیدر برخی جاها نابود كرده

« بركات را به ما ارزانی كنند. توانند برخی خیر ویادشده هنوز وجود دارند و هنوز می

كوشند این طور كه گفته شد  هر دو شاعر یادشده می( بنابراین همان723: 7137ریچاردز، )

گبر، سنیط قدیمی بندرگاه، جستجو كنند. )تسلّی را در طبیعت روستای خویش یا مح

 ارائه شده توسط دو شاعر ری. شباهت برخی از تصاویر شع(17و حیدربابا بند 73: 7137

، بریدن ساقه های گندم را به شانه زدن زلف یار انگیز است. در حالی كه شهریاراعجاب
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های گذشته بازگردند و خواهد كه به سنّتكند، سنگبر نیز از مردمان جنوب میتشبیه می

و  78با بند بار دیگر با پیراستن شاخ و برگ اضافی نخل ، موهای او را شانه كنند . )حیدربا

 (73:  7137سنگبر،

 آزردگی از پیامدهای تمدّن جديد -ج
روسو » های بشری است. تمدّن جدید و پیامدهای آن از منظر رمانتیسم نابود كننده اصالت

ها؛ شود، مخصوصاً از مالكیت زمین و دیگر داراییمعتقد است كه فساد از تمدن ناشی می

ها را دچار شود و در نتیجه انساندم مساوات میزیرا این وضعیت موجب بی عدالتی و ع

، كندای كه روسو پیشنهاد میكند.راه عالج و چارهحسرت و حسادت و فساد و انحراف می

( از این 64:  7132فورست،« ) نامد.بازگشت به آن چیزی است كه حالت اجتماعی اولیه می

الت نجابت بَدَوی خارج كرده حرو رمانیسم با نكوهش مظاهر تمدن جدید كه انسان را از 

های كهن متوجه شود.قرون وُسطی با اشعارغنایی ها و ترانهبه سوی افسانه»كوشد ، میاست

سید « ) كندخود، با مجالس عیش و قصرهای مرموز، نظر هنرمندان رمانتیک را جلب می

  .(786: 7137حسینی، 

دست رفته و پایمال شده به دست  در دو منظومة یادتن و حیدر بابا نیز حسرت این بهشت از

. در هر دو سروده،  شاعر پس از  گذر از كنیمتمدن دوزخی جدید را به كرّات مالحظه می

پردازد. در یادتن این انتقادات حدود دورة كودكی و جوانی به نقد مظاهر مدنیّت جدید می

صمیمیت و گیرد. شاعر پس از یادكرد صفا و حجم سروده را دربرمی یک سوم از كلّ

هایی كه در گذشته های دور در زندگی مردم دیارش جریان داشته، پیوندها و آمد و رفت

كند و روزگاری را خبری از همدیگر شده شكوه میاز تمدنی كه موجب جدایی و بی

ها كنار یكدیگر بودند. در سختیشود كه همه با یكدیگر مانند برادر بوده و یادآور می

 ( :73:  7137سنگبر، )

 اِیطوكا ما همه پَر كَن نَهَریم / همه واهم خُب و دشمن نهریم )همان(

ما همه این گونه پراكنده نبودیم، گروهی با هم خوب و گروهی دیگر با هم دشمن )

 نبودیم(
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تر بوده و سنگبر معتقد است زندگی گذشته با وجود مشقّات و كمبودها به مراتب شیرین

را از صفا وسادگی گذشته های كه به ارمغان آورده ، انسانتمدن جدید با وجود رفاه  نسب

 ( :73ترند.)همان: دور كرده وآنها نسبت به گذشته، غمگین

مان كه اوضاع زندگیكه زندگیمُ تِراز نَهَ/ دَسِمُ پیشِ كسی دراز نَهَ )همان(  ) با آنباشَه

 خوب نبود اما دستمان پیش كسی دراز نبود(

خرّب عصر جدید برای ساحل نشینان،  بالی اعتیاد به مواد مخدر است. از دیگر پیامدهای م

صالح سنگبر كه خود در دوره ای از زندگی ، مصائب این آسیب را درل كرده ، از 

 آالیش و عاری از مخدّرات را دارد :اعماق جان آرزوی بازگشت به زمانة بی

( ) یادت هست كه در میان 77نَهَ ) همان:یادِتِن آدمِ بَنگی مُنَهَ / تویِ چولُ یَه كُلَنگی مُ 

 خود یک نفر معتاد نداشتیم(

ن جدید می بیند و ، ناراستی و چاپلوسی را از دیگر مظاهر تمدّوی، حرص و آز، دغلكاری

ین پیامدهای منفی روزگار ، مراقب باشد اسیر اخواهدزبان است میاز مخاطبش كه با او هم

به دریا بزند، سرش را نزد كسی خم نكند ، خود را و ، از غصه دست بكشد و دل نو نشود

كه تاریكی  ایهایش را باور كند تا بتواند دوباره سر به آسمان بساید و مانند ستارهتوانمندی

-دست آرد و روزگار شادمانه ای را كه شایستة آن است به، او نیز مرتبهداردرا از میان برمی

 .(21و 22، 27، 23، 73، 78، 71اش را دوباره برپا كند )همان: 

 (71غم دنیا دِگَه چولِت نَكُنِت /  اسیرپول نَبی، مولِت نَكُنِت ) همان :  

 ) غصة دنیا دوباره ویرانت نكند ، مراقب باش اسیر پول نشوی تا تو را غمگین نكند(

، آسایشی را كه محصول تكنولوژی عصر جدید است ، آسایشی غیر سنگبر در ابیات متعدد

و كاذب می داند؛ چرا كه انسان را از از حقیقت خویش و نیز از طبیعتی كه در آن  حقیقی

رغم قابلیت خنک كنندگی ، فاقد این كند. مثالً وی كولر را علیپرورش یافته دور می

 آسمان پرستاره را به مخاطبش ارزانی كند:   « گُفاره»توانایی می بیند كه مانند 

 .(4/ آسَمُن غَرلِ ستارَه یادتن ) همان:   شُوِ گرما رو گُفارَه یادتن 

 -نوعی سكوی ساخته شده از شاخ و برگ نخل -) شب های تابستان كه بر روی گُفارَه

 آوری؟(خوابیدیم را یادت هست؟ آسمانِ غرق در ستاره را به یاد میمی
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ته و نفرین یاد كرده ،آن را دروغین دانس« ن كاغذیتمدّ» شهریار نیز از تمدّن جدید با عنوان

می كند. وی معتقد است این تمدّن به جای كمک به انسان، كشتار به راه انداخته است و 

های محبت كور شده اما گونة قدیم به جهنّم تبدیل شود. چراغموجب شده دنیای بهشتی

و 77انسان متمدن امروزی ، از آنجا كه كور است، متوجه كردار خود نیست.) حیدربابا، بند 

 (33و 61و71

آزدیریب/محبتی اوركلردن قازدیریب/ قره گوئون سرنوشتین حیدربابا شیطان بیزی 

 (72یازدیریب/ سالیب خلقی بیر بیرینن جانینا/ باریشیغی بلشدیریب قانینا )حیدربابا، بند

ها كنده و سرنوشت ترجمه: حیدربابا ، شیطان ما را از راه برده، محبت و مهربانی را از قلب

تی را به خون خود رقم زده و مردم را به جان یكدیگر انداخته، صلح و آشروز سیاه را 

 .(24: 7131)صمدزاده،  آغشته كرده است

 ناامیدی و نکوهش دنیا  -د

یكی از مضامین تكرار شونده در هردو منظومه، یأس و شكایت از تقدیری است كه 

ها معموالً زاییدة وه رمانتیکیأس ، غم و اند»زند. ، قومش یا دنیا  را رقم میسرنوشت شاعر 

احساس گرفتار شده است و مثل دردی ناپذیر قلبی است، كه در جهانی بیتوقعات تسكین

، تقدیرمحتوم . شهریار(24: 7187زاده، اشرف« )اندازد.پنهان، پیوسته در اشعار آنها طنین می

كند انسان رفتار می داند؛ تقدیری كه هر طور بخواهد باروزگار را حاكم بر امور آدمی می

 های او نیست. چوب قضا و قدرش برتنو البته هیچ كس را گریز و گزیری از انتخاب

، یتیم كردن و داغ جوان چشاندن از كارهای معمول اوست و هیچ كس خوردآدمیان  می

دارد، وا میرا یارای آن نیست تا از روزگار در قبال آنچه بر شاعر، مردمانش، و دیارش ر

 ( :61و 43، 42، 43)حیدربابا، بند و بازخواست كندپرسش 

نوحدان قاالن دونیادی/ سلیمانان نوحدان قاالن  ،ا دونیا یاالن دونیادی/ سلیمانانحیدرباب

دونیادی/ اوغول دوغان، درده ساالن دونیادی/ هركیمسیه هر نه وئریب ،آلیپدی/ افالطونان 

 .(43بیر قوری آدقالیبدی )حیدربابا،بند

دنیایی است كه از سلیمان و نوح باقی مانده ، و  ، دنیای دروغی است.:حیدربابا، دنیاترجمه 

، گرفته است، از به هركس هرآنچه داده فرزند زاده و او را به درد مبتال كرده است.

 .(37: 7131صمدزاده، )ک نام خشک و خالی باقی مانده استافالطون فقط ی
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میدی و بیان حسرت و اندوه شاعر است و امید در آن حیدربابا دربسیاری از موارد اظهار نو

ن نیز اگرچه شكایت از روزگار چندان جایگاهی ندارد .روح كلی حاكم بر منظومة یادت

س و ا وجه تمایز آن با حیدربابا در این نكته است كه شاعر به هیچ وجه تسلیم یأ،  امّاست

های فراموش شده ار كند.  ارزشقومش را بید« روح دریایی»تقدیر نیست و تالش دارد تا 

د و خود را به نظیر سادگی و فروتنی را دوباره زنده كند تا مردمش از شب پیشی بگیرن

) مانند  ،( :  مِظِ ققنوس اَتو آتش دربیات... )همان(78و71:  7137سنگبر،آفتاب گره بزنند )

 ققنوس دوباره از آتش متولد شویم...(

، با نمونه آوردن از بسیاری از عناصر طبیعت جنوب ة یادتنر پنجاه بیت پایانی منظوموی د

خواهد با الهام از مانند: دریا، مرغان دریایی، بادسهیلی ، نخل ، موج دریا و...، از بومیان می

نشین رقم این عناصر، سر از گریبان یأس به درآرند و رویشی  دیگر را برای قوم ساحل

 ( :21و 22، 73،27بزنند. )همان:

 (73بُکُ تو دَست اَاِی غصَه بِسَه/ تو بِچی لِنگرِ خُ رِستَه بِسَه )همان:وِل 

 ، لنگر را از آب بیرون بكش و پارو را بردار)آمادةحركت شو(داراز غصه خوردن دست بر

 جمعی ةنوستالژی خاطر -2-2

د توانند واردرست همان طور كه محتواهای خودآگاه می»تقد بود: كارل گوستاو یونگ مع

آید كه هرگز در خودآگاه نبوده است، به ای از آن برمیودآگاه شوند، محتواهای تازهناخ

فوق العاده اعتقاد فروید بوده است، بلكه  عبارت دیگر ناخودآگاه زباله دان نیست، كه

اند. نه تنها در گذشته اسرارآمیز و مملوّ از اندیشه ها و رویدادهای آینده و همچنین گذشته

تواند از حدود فردی بگذرد و به جهان ناخودآگاه جمعی گام كند بلكه مییو آینده سیر م

بگذارد. ناخودآگاه جمعی متفاوت از ناخودآگاه فردی است ، چون از تجارب شخصی 

بنابراین، ناخودآگاه جمعی كه میراثی از  .(87و83: 7132اسنودن،)آید بلكه ارثی استنمی

های همگانی است. این همان چیزی است كه یونگ مایهپیشینیان در ذهن ماست دارای  بن

شوند كند. این الگوهای جمعی وقتی یادآوری و بازگو میمی الگو یاداز آن باتعبیر كهن

انگیزند. در دو منظومة یاد احساس همدردی و نزدیكی بسیاری در یک قوم مشترل برمی

، بازگویی حاكم بر دو اثر متعدد، روح كلی رغم بیان خاطرات نوستالژیکِ فردیِشده علی

تواند وجه این خاطرة جمعی میقوم آذربایجانی و بندرنشین است. خاطرة جمعی دو 
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تاریخی یا اساطیری داشته باشد. در وجه تاریخی، شاعر با برجسته كردن خاطرات جمعی 

-، اشخاص، عناصر طبیعی، وقایع تاریخی و حتی بازیریق یادكرد اشیاء، اماكنگذشته از ط

یی كه به خاطرة جمعی قوم تعلق دارند ، ضمن بیدار كردن این حافظة تاریخی مشترل، ها

بخشی به مردمان ساكن در یک سرزمین یا یک گروه و طایفه دارد . نقش مهمی در هویت

های من است و حیدربابا ، تخم مرغ های رنگین كودكی» گوید:مرحوم حسین منزوی می

دقیقاً همین تعبیر  .(7188)منزوی، حسین: « امه تن خود داشتهها را بمن انگار تمام آن بازی

این » دارند، تعمیم داد.« یادتن»نشینان جنوب به منظومة را می توان درباره حسی كه ساحل

حافظه بدین ترتیب از خالل سازوكارهای فرافكنی به سوی گذشته و همچنین به سوی 

: 7184شعله، « )آورد.را به وجود میشت مشترل آینده، تصور وجود نوعی منشأ و سرنو

78).  

تمامی آنچه در بخش نوستالژی خاطرة فردی تحت عناوین: بازگشت به كودكی، بازگشت 

به طبیعت، نقد مظاهر تمدن و...آمد به نوعی با وجه تاریخی خاطرة جمعی قوم ساكن در 

از آلبوم خاطرة آذربایجان و بندرعباس پیوند دارد و خاطرة فردی شاعر در حقیقت برگی 

جمعی آن  قوم است. مخاطب در منظومه های یادتن و حیدربابا نه كوه و یا یک شخص 

 معین، بلكه خاطرة جمعی این اقوام است. 

های اساطیری نظیر افسانه كغار ، ماجرای یوسف و زلیخا، ، سنگبر داستاندر مثنوی یادتن

بِبَرِت  كَغارُنبِی  هدهدبَشه  ( :23و78،73: 7137سنگبر، د. )آوریاد می ققنوس و... را فرا

 هدهد شود و كغارها را با خود ببرد(( )23)همان: 

(، 71حیدربابا نیز شاعر به باورهایی اساطیری چون: رانده شدن انسان ازبهشت)بنددر منظومة 

(، داستان پیامبرانی چون نوح و 32(، ملک الموت)بند72فریب انسان توسط ابلیس)بند

از « كوراوغلی » ( اشاره دارد. داستان اساطیری 43دمندانی چون افالطون) بندسلیمان و خر

 هاست:جملة این یادآوری

حیدربابا،گئجه دورنا گئچنده/ كوراوغلو نون گوزی قارا سئچنده/ قییر آتینی مینیب 

 (14،كسیب، بیچنده / )حیدربابا، بند

ها را تشخیص كوراوغلی سیاهیگذرند و چشم ها می، شباهنگام كه دُرناترجمه:حیدربابا

 .(14: 7131صمدزاده، كند )را سوار شده دشمن را درو می دهد و اسب قیرگون خودمی
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های گذشته توسط مصلحان و شاعران به معنای از بین رفتن كامل و خأل یادآوری ارزش»

های های مشترل  قومی نیست بلكه غالباً برای بیان این معناست كه این ارزشارزش

 .( 244: 7137)ریچاردز، « اندشترل در میان آحاد یک جامعه حالت منفعل به خود گرفتهم

زنده كنند. در دومنظومة یاد  ها را دوبارهكوشند با یادآوری ریشه ها، این ارزششاعران می

، هر دو شاعر ، مقصود خود را از  بیدار كردن ناخودآگاه  جمعی، حفظ و پاسداری از شده

مقدمة  دانند. سنگبُر در راَ مشترل هر یک از دو قوم ترل و بندری میریشه ها و می

و مولود طبیعی یک جامعه  وقتی تكنولوژی و مدرنیسم زاییده»گوید: منظومة  یادتن می

امعه تقابل خواهد داشت. ها، فرهنگ و هویّت آن جنباشد، بلكه به آن تزریق گردد؛ با سنّت

بومی ما ساحل نشینان از این رهگذر صدمة عمیق و ژرفی  ، زبان و فرهنگ و هویتمتأسفانه

خورده. بنابراین جادارد تا این گسست جبران و ترمیم گردد. نیّت این حقیر ترمیم و پیوند 

: 7137)سنگبر، « ها و گرفتن غبار از آیینة جان این مردم شریف ، ساده و قانع است...نسل

2: ) 

 .(27: 7137شو سَرِخُ تویِ گِل نَكُنی ) سنگبر،باشَتِن تا ریشَه خُ وِل نكنی/ كَپَ

 ) یادت باشد كه ریشة خود را رها نكنی ، سَرَت را در گِل نكنی و خود را به نادانی نزنی(

 .(18، آدام گئدر ، آد قاالر  )حیدربابا، بند اوخوسونالر اوزلری/ بیلسینلر كی تركی دئدیم

ن عمر رفتنی است ولی نام ماندگار) فرسی، ترجمه: تركی سروده ام كه بدانند ایلِ من/ ای

7111 :47). 

  گیری نتیجه -8

است. این دو سروده را « یادِتِن»و « حیدربابایه سالم»گی دو منظومة ترین ویژنوستالژی مهم

اند از طریق بازگشت به های بازگشت نامید. سرایندگان این دو منظومه كوشیدهباید منظومه

، حسرت و اندوه نقد مظاهر و پیامدهای تمّدن جدیدطبیعت و  دوران كودكی، بازگشت به

روستاییِ پیشین نشان دهند. هر دو شاعر  های جامعهخود را نسبت به از دست رفتن ارزش

نند. در غلبه ك« احساس ضایعه»نی از اجتماع گذشته درصددند بر با ارائة تصویری آرما

-میقوم خویش بهره عامّةعناصر فرهنگهر دو سراینده، از  ،رجعت نوستالژیک به گذشته

ها، اشخاص و گون آداب و رسوم، بازیهای گونه، جلوهگیرند و سرتاسر هر دو منظومه

های محلی دو قوم ساكن در آذربایجان و بندرعباس ها و ترانه، افسانهاماكن نوستالژیک
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، و مذهبی، اشخاص و رسوم اجتماعی های محلی، آداباست. در مثنوی یادِتِن بسامد بازی

-ل سروده را دربرمی، حجم بیشتری از كوستالژیک، در مقایسه با حیدربابااماكن و اشیاء ن

گیرد.تفاوت باریكی میان اماكن ذكر شده در منظومة حیدربابا و یادتن وجود دارد و آن 

 ترند حال آنكه جغرافیای یادتن شهری استاین كه اماكن نوستالژیک درحیدربابا روستایی

مراسم »بسیاری از رسوم و باورها نظیر آورد. كه به تدریج از دل آبادی روستایی سربرمی

جنوب  مختصّ« مراسم زار»و فرهنگ مشترل و برخی دیگر نظیر در د« چاووشی خوانی

نی با است كه خود ریشه در فرهنگ آفریقا دارد و در اثر درهم آمیختن مهاجران غیرایرا

گرایی دو شاعر نیز به تفاوت اقلیمی كه در . تمایز طبیعتستبومیان جنوب شكل گرفته ا

گردد. در هر دو سروده تمدن جدید به جهت پایمال كردن بهشت اند بازمیآن زیسته

شود.حجم این انتقادات در مثنوی یادتن بیشتر و حدود یک آرمانی گذشته نكوهش می

كه دشمنی را به جای دوستی و  گیرد. هر دو شاعر از تمدنیمیسومِ كل مجموعه را در بر

كنند و از برخی پیامدهای آن نظیر : اعتیاد ، دغلكاری را جای راستی نشانده شكوه می

كنند. هر دو شاعر از عناصر گناهان و گسترش حرص و آز ابراز نفرت میكشتار بی

-فرهنگ عامّه و طبیعت در بیان حاالت روانی خود نظیر غم و اندوه و حسرت بهره می

، ناامیدانه زبان به شكایت از تقدیر و دنیا یار در مواجهه با مصائب عصر جدیدشهر یرند.گ

ی از عناصر فرهنگ عامّة قومش، گیركوشد با بهرهمی ،گشاید اما سنگبر عالوه بر شكوهیم

هایش ، از دل آتش این تمدن تازه، تولدی او را بیدار كندتا با شناخت ریشه« روح دریایی»

رغم بیان خاطرات متعدد نوستالژیک فردی، روح یاغازد. در هر دو منظومه، علیدیگر را ب

جمعی دو قوم آذربایجانی و بندری است و دراین  ، بازگویی خاطرهكم بر دو اثركلی حا

یادآوری، وجه تاریخی این خاطرة جمعی بر وجه اساطیری غلبه دارد. بازنمایی عناصر 

دهد عناصر فرهنگی این دو طایفه، علی یومه نشان مفرهنگ عامة دو قوم در این دو منظ

 های مشترل بسیاری است.، دارای جنبهرغم وجود تنوع و تفاوت
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 هايادداشت
1-A feeling of sadness mixed with pleasure affection when you think of 

happy times in the past. 

اند كه یكی از آنها به طمع رادر بوده ی مردم بندرنشین، دو بدر افسانه های محلّ-2

كند و پس از پشیمانی و بازگشت، میگری را درجنگل یا كنار ساحل رها دی ،میراَ

یابد. از آن پس خداوند، برادر ظالم را به شكل اشته، نمیبرادرش را كه یوسف نام د

كند و آواز یكند و او تا پایان دنیا همچنان برادرش را جستجو ممحشور می« كَغار»پرندة 

 دهد.سر می« كاكا یوسف»
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