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  آسیه :نام                                                    خسرونژاد: دانشجو خانوادگي نام 

 دکتر حسین نوین :راهنما اساتید() استاد 

 مسروره مختاری دکترر: مشاو اساتید() استاد 

  ادبیات فارسیزبان و : رشته                                                   ارشدکارشناسی ي:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                 (پایداری) مقاومت:  گرايش

 76 ات:صفح تعداد                        26/6/96 دفاع: تاريخ                          انسانی علوم ادبیات و :دانشكده

 :چکیده

ما با  یسالهجنگ هشت  نوستالژی حالت غمگین شدن ناشي از آرزوی بازگشت به سرزمین مادری را گويند.

 که در اين پژوهش است. ی اخیره دههنوستالژی س نترياين جنگ مهم. مقدس بود شكل دفاعي داشت و عراق دشمن

ساس تحلیل و بر ا -سازی مجازیذخیره-برداری برداری و فیشواز نوع نسخه هم حقیقي هم مجازی ایاز روش کتابخانه

تحلیل شد  محمد رضا بايرامي بررسي و« آتش به اختیار»عناصر نوستالژيک در رمان جنگي ، محتوا استفاده شده است

اين رمان در مورد چند   ....و  امیدینا، حساس اندوها ديدن پیكر شهدا و، آنان يدلتنگ دوری از خانواده و که عبارتند از:

 و دهزمصیبت، گرسنه، تشنه  هاآن نند.کمي راه را گم، نشینيدر حین عقب، دشمن یسرباز ايراني است که بعد از حمله

رزمندگاني که بر زمین گرم و سوزان  پیكر مانند جیع و دردناکيهای فصحنهطوالني  بعد ازطي مسافتي خسته هستند؛

، گراواقع اين رمان از سپارند.مي جان کنند وسرانجام راه را پیدا نمي .بینندمي ... و اندها شدهافتاده و خوراک مورچه

فراموشي ، جنگ هایوتلخي رنج، کاهش درد، سربازان یهروحیحاالت و برای بیان نويسنده  :گرفت که توان نتیجهمي

بهره برده  وييگاز خاطره و ابراز نوعي همدردی گذر سخت زمانعدم احساس  همچنین، فشارهای رواني حین عملیات

 یکه مربوط به رشته-آنان و ديگرحاالت روحي شخصیت، ناخوداگاه، خوداگاه از و کنند امیدی غلبهنوعي برنا تا به ؛است

و رواني  حاالت روحي به، عالوه برظاهر، وصف واقعيزيرا  آورده است؛ میان به سخن ایماهرانه به نحو ي استسشناروان

  بود. درگیر کرده، و رواني سربازان را هم بخش ظاهری و هم بخش روحي نیز جنگ وشود فرد نیز مربوط مي

 .ستالژینو، رضا بايراميمحمد، گذشته، رمان، خاطره، آتش به اختیار :هاواژه کلید 
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 مساله بیان .1-1

ی که کلمه همچنان دمی ما است؛مر هوّیت اسالمی و مقدّس نمایانگر دوران هشت سال دفاع

بلکه  ؛ایمغارت منابع کشور مقابل نبوده هجوم و، شاییگآن است که ما در پی کشور گرمقدّس نشان

               مقدّس  ما دفاع .بکنیم خواهیم جنگای نیست که ما میلهمسئ، مسئله» فرمودند: ره() حضرت امام خمینی

این یک  بکنیم. از آبروی کشور اسالمی دفاع، خواهیم از آبروی اسالمعنی ما میی بکنیم. خواهیممی

 (.134: 1387، حسینی فیروز آبادی) «آن موافقند. اسالم هر دو با دفاعی است که عقل و

جنگ ما با دشمن شکل دفاعی داشت و بر سر حفظ ، هبر کبیر انقالب اسالمیر یرمودهطبق ف

، های مومنچه انسان های اسالمی بود واین آسان به دست نیامد بلکه هشت سال طول کشید وارزش

چه  ؛ن محروم ساختدریغشاخدمات بی وک وجود پا را از ما، دشمن ملعون، دانشمندی که وفرهیخته 

ینها ا ماند و دل برادر یا فامیلشان به، خواهر، فرزند، مادر، پدرحتی یکبار  که داغ دیدن یهایبسیار خانواده

خیلی سنگین ، ایمزنده، شانهایجانفشانی و ایثاری ما که به واسطهی وظیفه .ماندب رفتند تا اسالم زنده

کفایی ما در با خود وردگاراین با یاری پر نباشیم و شاداقل دشمنحد، اگر تحملش سخت است باشد؛می

برای -عدر آن موق های ارزشمند راره( تمام رهنمود) که امام خمینینشدنی است همچنا هاتمام زمینه

 .اندبیان فرموده  -حال و آینده، گذشته

 گفته شده است: ، و چگونگی آن و تاریخ درگیریدر مورد جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 

در ، شداز سوی عراق آغاز  شهریور 31در تاریخ ، شد ایران تحمیلبه  1359جنگی که در سال »

پنج شهر  و زدهشهر جنگ 51جنگ شدند؛  پنج استان همان ابتدا درگیر کیلومتر.1200مرزی به طول 

معرض اصابت  روستا در 3891 خاک یکسان شد. خسروی با سومان و، موسیان، قصر شیرین، هویزه

  از نقشه محو شدند. یننشیروستاهای عرب درصد 30 قرارگرفت. تهاجم تخریب و موشک و بمب و

             مناطق  میلیون نفر مجبور به مهاجرت به 5/2و  از دست دادند شغل خود را پنج میلیون نفر خانه و

ی هشت سال بعد طول یعن 1367این صورتی است از این جنگ که تا تابستان  و ... جنگی شدندغیر

 (.22-23 :بی تا ،صنعتی) «کشید.

باور و  ، ایمیا نبوده سن کم داشته و، ایران، برای ما که در دوران جنگ تحمیلی بر کشور عزیزمان

دلسوز و ، شناسموقعیت، های ماهرد انساننماید. در این میان بایسخت می، این شرایطدرک عمیق 
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. شاهدانِ عینی ثر یاری نمایندؤمهای بحرانی و به روشباوجدانی پیدا شوند که ما را در فهم این امور 

، هانثاریجان، هادلیری کهایندر  کردند ایسابقهکمک بی، افراد مورد اطمینان و نویسندگان توانا، ماجرا

و دارای  کفبرجان، بسیجی، مخلص، ایمانبا های رزمندگانها و در عین حال مظلومیّتفداکاری

 ند.را نشان ده، های برتر انسانیویژگی

 و دستاوردهای هاتلخی، وقایع ای ازدر فهماندن گوشهو بی چشمداشت اینان  های ارزشمندتالش

        بسیار جای سپاس و قدردانی دارد. جنگ تحمیلی

ادای دین کرده است ، دفاع مقدّسی صهنی است که در عررضا بایرامی نیز یکی از نویسندگامحمد

ای از تلفیق ماهرانهو  و به نحو  شایسته است کشیده تصویر به در آثارش امور مربوط به جنگ را و

 جایی کرده است.ی بهاستفاده، و اثرگذاری گیرایی، عناصر روستایی و طبیعت برای جذابیّت

، تحلیل کنیم آن بررسی و است عناصر نوستالژیکی را در که قرار، «آتش به اختیار»رمان او در 

         عنوان ی بارهدر کند وی کشورمان  را مطرح میرزمندگان در راه مانده هایمصیبت و هارنج، دردها

 است: شده گونه بیان در این کتاب این «آتش به اختیار»

یعنی همان فرمان یا دستور یا ، بدهداختیار  به ه فرمان یا درخواست آتشای نداشت جز آن کچاره»

 خیلی وسازمان نظام از هم پاشیده  خراب است. خیلیخیلی یا اوضاع خراب دادمی درخواستی که نشان

گرفته که  توافقی صورت طوری که انگار دستوری رسیده  و یا، م پاشیدهههم از، مشکوک خیلی زود و

 .(243: 1389 ،بایرامی) «.آوردندنمی در ؟ سر مقاومتی نباشد و آخر برای چه

 در جای دیگر آورده است:

و دیگر  اندکردهشینینشد که همه عقبچه طور می بود خط به این زودی شکسته باشد؟ چه طور ممکن»

 .(244 همان:) «؟اندو رفتهد انا را هم گذاشتههآن دار دشمن  نیست وکسی جلو

              روستایی بهره برده است وعناصرماندگاری اثر از  جذابیت و، او در رمانش برای تاثیر بیشتر

 در جایی از زبان بزرگ .است وارد متن کرده، پرازیئیجز را همراه با گویینوعی واقع :گفت نتوامی

 وطایفه  در پناه به زمانی که هم پای دیگران بوده و و رددگشایدکمی به گذشته برمی و» :ویدگمی طایفه

 .(69: همان) «اش راشدگیضعیف یا شدگی واند طردهم فهمیده هاشاید آن، حاال که جدا شده ایل و

 در جایی دیگر چنین نوشته است:
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زمانی  و در جایی دیگر ها بود منتهان سنگیعنی هما هایی که به سنگ آن درّه شبیه بودهمان سنگ»

           «نام.ای بیچوپانی از عشیره ای کاهگلی وخانه ای داشت وجایی که چشمه یلی.خدورانگار خیلی

 .(135همان: )

باتوجه به  نوستالژی بپردازیم؛ یبه تعریف واژه ابتدا، عناصر نوستالژیکی موجود در متن یدرباره

با  و (586: 1380 ،پارسایار) ای فرانسوی استنوستالژی واژه، آوری شدهجمع اطالعات منابع و

جایی یا زمانی در  برای بازگشت به ارادیگاه غیر شناسی نیز ارتباط دارد که آرزو یا اشتیاق سخت وروان

 نزدیکان؛ خانواده و، رنج ناشی از دوری میهن در معنی دیگر غم و نشدنی است وگذشته یا وضعی احیا

 .(21: 1373 ،و دیگران افشارصدری) درد غربت می باشد.

انواع ، شیرین تلخ و یهاخاطره، اندازدیاد گذشته می هر چیزی که ما را به :فتگ توانکه میچنان

نصیحت خوب از کسی  چه معنوی؛ مثل حرف و مثل چیزی که ارزش مالی دارد و ؛چه مادیها دگارییا

 عنصر نوستالژیکی است. نوعیهمه ، به کار بستن شنیدن و

نیز حس  ودکیک دوران وبازگشت به طبیعت ، استادان از ای شفاهی اخیرهآموختهبا توجه به 

از روز اول  باشد؛حس نوستالژیکی از کودکی همراه انسان می .دهدمی وستالژیکی را به انسان انتقالن

 دارد. جایگاه قبلی را حس دوری از، کندمی تولد که گریه

غم غربت همان  گشت به گذشته یا دلتنگی وبر، آیدمینوستالژی برتعریف که از  همچنان

از  «آتش به اختیار» در رمانشود. بازگو ، که گذشته و انجام گرفته چه؛ تا آنکندمی مطرح را گوییخاطره

 :دگویدر جایی می مثالً است؛رفته  به کار نوستالژیکی بسیار این عناصر

یکی ، مااند که گم بودهردسر قدرها هم همینآن کن این خاطرات اجدادت را.ول گفت: مسعود»

 .(223همان: ) «بگیرد. یبرود از حمید خبر

 است:در جای دیگرچنین آمده

 .(101 :همان) «هامردزنی مثل پیرمیهم که فقط از گذشته حرفگفت: تو عود مس»

                    وستالژیکی در رمانعناصر ن بررسی و تحلیلبا  دریابیمدر این نوشتار سعی بر آن است که 

درد و ، هامصیبت، ی تلخهاا تجربهعالوه بر آشنایی و همدردی ب، رضا بایرامیمحمد «اختیاربهآتش »
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ثیربرانگیز أاین عناصر تبهترین راه انتقال  بفهمیم که، ی ایرانیسربازان تازه به دوران رسیده هایرنج

                                                                                   :که در جایی آمده استچنان  چیست؟

راژیک است اما باید گفت که برای کاستن از تراژیک بودن آن چه تجربه مدرنیته تبه هر روی اگر»

 مره در شهر ارجح است.هنوز هم گذران زندگی روز جستن از همان تجربه نیست و ای جز استمدادچاره

 .(22: 1388 ،زاده رسول) «است. نوستالوژی  رئال و، نویسی ترکیب نامتجانسی از تراژدیروستا

، چند کوچک در راه خدمت به اسالمقدمی هر ، این پژوهشبا  جای بسی خوشحالی است که

 درد ماندگان شهدا را بهندانسته دل باز خالف نظر کسانی که دانسته وبر ؛شهدا برداریم انسانیت و

 آورند.می

 پژوهشهای( سوال) سوال. 1-2

                                                  :شودح میزیر از بین چندین  پرسش مطر دو سوال

 ؟ردنقش مهمّی دا، عناصر نوستالژیکیین کدامیک در تب، های علوم انسانیازمیان رشته -الف

                   کدام مکاتب ادبی جهان مرتبط است؟  عناصر نوستالژیک با -ب

 پژوهش (هایفرضیه) فرضیه. 3 -1

                                              شود:  یبیان م، های باالهای زیر در پاسخ به سوالفرضیه

در تبیین  -آدمی سر و کار دارد یروح و اندیشه، جایی که بیشتر با رواناز آن-شناسیی روانرشته-الف

 .قش و ارتبط مهمّی را داردن، کندگیر میخیال انسان را درفکر و، عناصر نوستالژیکی که باطن

   ز جهت حقیقتا) از نظر روحی و عاطفی( و رئالیسم) های  رمانتیسمتبعناصر نوستالژیک با مک - ب

             گرایی( در ارتباط است.                                                                و واقع

 پژوهش اهداف() هدف .1-4

، طبیعت و روستایی اده از عناصرکه آثارش با استف- دفاع مقدّس بزرگِ یآشنایی با نویسنده، هدف

 و این عناصر اثر ی بررسیِگچگون، چرایی ظهور و باشدمی -ذار استگثیرأت ماندگار و، جذّاب

 ادبی جهان خواهد بود. مکاتب علوم و زا آن یرأثم تپذیری یا عدتاثیر

ت تا بر غنای مورد پژوهش اس و قابل ارزیابی نیز از جهات گوناگون او «اختیار به آتش»رمان 

                  .استبومی  عناصر تر از ناتورالیسم ومانع تر واین پژوهش جامع مقدّس بیفزاید و ادبیات دفاع
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 جامعه  و افراد یآن همه خوانندگان، شودبوط به کشور اسالمی ایران میمقدّس مر دفاع وچون جنگ 

این  مقدّس باشیم و دفاعی علمی در پهنه آوریتا شاهد نو دارند؛ فعالیت عرصهاند که در این ز کسانینی

 بود. دانشجویان خواهد اساتید و، محققان، زیادی راهگشای پژوهندگانتا حد ، حق پژوهش به یاری

 اهمیت پژوهش  ضرورت و. 5 -1

 ای از دردها واساندن گوشهشن، شهداخون  های اسالمی و هر گامی که در راه  حفظ ارزش

ی دردمندان این عرصه همه گان ونویسند، کفان راه راستجان بر جنگ تحمیلی وی سربازان هارنج

 است. شکر بسی جای افتخار بزرگ و، انجام گیرد

 ی پژوهشپیشینه .1-6

 رمان رویتاکنون  ،هانامهو از بین پایان از ایرانداک به دست آمده هایو بررسی طبق اطالعات

ت و در سبه کار رفته ا ی شعرکار نشده است. نوستالژی در زمینه بایرامی رضامحمد «اختیار به آتش»

در دانشگاه محل نگرفته است.انجام ، در این مورد کاری، نویسی دفاع مقدّسداستان ونثر ی حیطه

ی نوشته، «نوستالژی در آثار سنایی»عنوان  ای بانامهپایان -ق اردبیلیدانشگاه محقّ-تحصیلی خویش 

، در چندین منبع مختلف معنی نوستالژی بهبیشتر ، که وجود دارد، 1393در سال ، رسول احسانی

به زبان  ی معنایی و متضادهای آن نیزهامعادل، عالوه برآن، پرداخته است؛ ولی در تحقیق بنده وارتئوری

. شاید راهی برای کند برابر چند و ؛ تا فهم آن را عمیقه استهای کاربردی نوشته شدمثال با، اصلی

         و به نوعی راهگشا باشد. ی بیشتر مراجعه کنندگانمندی و مطالعهعالقه

دفاع  چه_ی شعر در حیطه نوستالژی های زیر در موردهنامپایان، گنج() از پایگاه اطالعات علمی ایران

                                                                                    پیدا شد: -س چه غیر آنمقدّ

 ینوشته، از جنگپس ی دهه ور دوران جنگ اشعامقدس در  دفاعشعر  نوستالژی یمقایسه  -1   

 .1391سال ، دانشگاه شهر کرد، حبیب اللّه طایی سمیرمی

 بخش جدایی ناپذیر ادبیات، نوستالژی حسّ حسرت و» :شودی آن آورده میکه بخشی از چکیده 

 خصوصی نیست.زندگی  نوع فردی و مربوط به مسائل از، نوستالژی در این شعر مقدّس است. دفاع

 «است.او  یجامعه حسرت، جنگشاعر حسرت 
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 ی دفاعحسرت نویسندهگفت:  ی جنگ نیز تعمیم داد وی باال را به نویسندهتوان قضیهکه می

 و؛ ی جامعه استمربوط به همه، ؛ زیرا جنگ و پیامدهای آنی اوستمقدّس نیز حسرت جامعه

مقّدس متعلق به بشریت  جنگ از نوع دفاع، است که ها دادهچنین درسی را به انسانهای اسالمی آموزه

به چالش  مسلمان را هایملت، دوم یدرجهدر  وی افراد کشور اسالمی همه، ی اولدر درجه و است

 کشاند.می

 :شودآورده می نوستالژی در شعردر مورد ، ی دیگر با عنوان زیرپایان نامه

ضیه حسینی رکن مر از، هفتاد دههعارفانه در اشعار  حسرت و دلتنگی نوستالژی وبررسی  -2

     . 1389سال ، قم دانشگاه، آبادی

 ادب غنایی مطرح می گردد. ه درنوستالژی موضوعی است ک» شود:بخشی از چکیده ذکر می

 دهد واجتماعی رخ می اوضاع ه با دگرگونیآگاه است کخودس غم غربت یا نوستالژی رفتاری نااحسا

 «گردد.خاطرات میناگهانی باعث مرور  این تغییر، نمایدروحی میآشفتگی  دچار شخص را

 ایران نیز مانند اسالمی انقالب که-می شعر شاعران انقالب اسالنوستالژی در ، نیز ی زیرنامهپایان 

را  -باشدآن میز آغاسر مقدس و در حکم دفاع، ره() حضرت امام خمینی به رهبری، مقدس دفاعدوران 

 کند.بررسی می

، عبدالملکیان، جمالی، اوستا، امین پور)اسالمی  انقالب هفت شاعر نوستالژی در اشعار بررسی -3

 .1393، دانشگاه پیام نور استان فارس، تاج ایزد پرستمهر، (هراتی معلم و، کاظمی

 :شودآورده میآن  یچند سطری از چکیده

 سیاسی -جتماعیا اوضاع دنبال دهد که بهای رخ میشاعر یا نویسنده در ادبیات این احساس برای»

ت به گذشته را بازگش آرزوی کنونی شده و دلزدگی از شرایطهای شخصی دچارانگیزش نامطلوب یا

 هایمایهدقیقه یکی از جان این کشد.می قلم دردآلود به آمیز وخود را حسرت مطالب اشعار و  و نمایدمی

 « است. انقالب بوده هایاصالت یکی از پیام چرا که رجعت به سنت و آید.می حساب اسالمی به انقالب

 شود:می چند مورد ذکر، است شده نوستالژی نوشته یدربارهاز مقاالتی که 
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 زبان و دانشیار) بهادر باقری، امین پوری اشعار قیصردر مجموعهنوستالژی  تحلیل بررسی و -1

ارسی ف ادبیات وزبان ارشد کارشناسی یموختهآدانش) فاطمه توکّلی دانشگاه خوارزمی( و فارسی ادبیات

 .بی تا، pdf، 147 ص، انقالب اسالمی ادبیات 1/1یشماره، دانشگاه علّامه طباطبایی(

 عبداالحد عینی و، فریدون مشیری ناجی وابراهیم  نوستالژی در اشعار مفهومتطبیقی  یمطالعه -2

 1394، پژوهشهای تطبیقی در آن کنفرانس بین المللی ادبیات و، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان() دیگران

مفاالت  یچکیده، مرتضی محسنی، سیاوش کسراییعار نوستالژی در اشهای موءلفهبررسی  -3

 ادب فارسی؟  هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و

ی عامّه در دو منظومه فرهنگنوستالژیک به عناصر رجعت بررسی ) بابایی دیگرر حید ؛تِنیاِد -4

 زبان ادب و ینشریه، گان(ه هرمزدانشگا) احمد حاجبی درّی ونجمه ، «(یادِتِن»و « سالمحیدر بابایه»

 .94زمستان  پاییز و، کرماندانشگاه شهید باهنر

 شهپژو روش ( وهاداده) مواد. 1-7

 بر اساس اری( ودبرفیش برداری ونسخه) اسنادی واقعی و مجازی( از نوع) با مراجعه به کتابخانه

چه  چه نوشتاری و) آمده دست بهاستفاده از اطالعات شده است با  سعی محتوا است وتحلیل 

نوشتن هنر  و تجربه و یردگ صورت عمیق یادگیری، منابع اصلیحضوری به  یمراجعه با و، شنیداری(

 د.نشو ضایع گرانشپژوهدیگر  دسترنج و گردد کسب
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 :فصل دوم

 مبانی نظری                                                           
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 نوستالژی. 1 -2

  شود:اند که به اختصار اشاره میها و اجزایی گفتهسازه، ی نوستالژیبرای واژه

 «نوستالژی»اصطالح   را برای (ALGIA) و (nostos) هایریشه ،(1979) بسترورلد ودر فرهنگ نیو

 کرده است. ذکر

برای  ای ودر چه رشته، در چه تاریخی، چه کسی سطی نوستالژی توی استفاده از کلمهتاریخچه

 شود:می داده در ارجاع زیر پاسخ؟ ترف ارک به چه کسانی

              ، برد تا کاربه پزشکیِ خود ۀنامدر پایانهوفر ( یوهانس 1688) بارنخستین اصطالح نوستالژی را» 

، گفتنی است که توضیح دهد. مین مادری راآرزوی بازگشت به سرز شدن ناشی ازحالت غمگین، با آن

دوش بههایی خانهانسان، شده داده در میانِ نخستین مبتالیان به این بیماریِ تازه تشخیص، در قرن هفدهم

 کارگران و، شهر بازن در خواه جمهوری برنآزادی دانشجویان :جملهاز ) وطن بودند از دور و

کشور خود  خارج از سربازان سوییسی که در و، ودندب آلمان رفته ه وبه فرانس خدمتکارانی که برای کار

رسیدن  آرزوی بودند و داده دست از ارتباط با زمان حال را، به نوستالژی به سبب ابتال، جنگیدند( کهمی

 .(بی تا، باقری و توکلی) «(202: تقی زاده) بود. آنان شده مشغولیمادری یگانه دل به سرزمین

 های انگلیسی به انگلیسیفرهنگ ی درتعریف نوستالژ .2 -2

                  است شده نوشته به شرح زیر (2001) نوستالژی در فرهنگ دانشجویی آکسفورد  -1 -2 -2

   :با صرف نظر از عالیم فونتیک()

Nostalgia/-/noun[u] afeeling of pleasure, mixed with sadness, when you think of happy 

times in the past: she was suddenly dilled with nostalgia dor her university days. 

 شود:می نوشته، ی جملهبعد ترجمه و نامهآن  با مراجعه به همین لغت ی لغات که ابتدا ترجمه

 احساس (است غیر قابل شمارش بودنبه معنی  و اختصار U) استشمارش  قابل غیر اسمنوستالژی، 

  .خوش در گذشته اوقات آوریکردن و یادفکر با، غم خوشحالی آمیخته با

 هایبرای روز، احساس شادی همراه با غم ان غرق دراو ناگه کرد: گونه معنی توان اینرا می مثال و

  .اش شددانشگاهی
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برای  عنیمترادفات آکسفورد در مورد کلمات هم م ی(فشرده) در فرهنگ کوچک .2 -2 -2

 چند موردی ذکر کرده است:، نوستالژی

nostalgia n 

Longing, memory, pining, regret, reminiscence, sentiment, senti mentality, yearing. 

ی گ معاصر هزارهاز چپ به راست با مراجعه به فرهن، که معنی لغات مترادف آن به ترتیب

هایفن( جدا ) عالمت خط تیرهبا  -(1381) دیگران شناس وی علی محمد حق وشتهن-انگلیسی به فارسی

 شود:ذکر می و

                  وریآیاد -پشیمانی ، افسوس، تاثر، تاسف - کردندلتنگی - خاطرهیاد -حسرت  اشتیاق؛، آرزو

، شدید میل -گری احساساتی - شور و هیجان، شور و احساس -گذشته  یاد، خاطره، هاگذشته

 حسرت، آرزو، اشتیاق

 است: کردهی نوستالژی را ذکر ریشه( 1979) بستر ورلد ونیو در فرهنگ لغت  .3 -2 -2

Nostalgia-n. Gr [<.nostos, areturn +- ALGIA] 1. Homesi ckness 2. Alonging for some ting 

for away or longago. 

 -پیدا نشد  ایهای کتابخانهر فرهنگد) به معنی درد  ALGIAبه معنی بازگشت و nostosدر اینجا 

 (.شد پیدامرتبط  معانی، اینترنت در هاآن با تایپ

 (صرف نظر از عالیم فونتیک وتلفظی) های انگلیسی به فارسی:در فرهنگتعریف نوستالژی  .3 -2

 است:آمده   فرهنگ معاصر هزارهدر  .1 -3 -2

n.1 دلتنگی، یاد گذشته، حسرت گذشته، حسرتnostalgia/-/                         

 (1145: 1381 ،دیگران حق شناس و) غریبی ، هوای وطن، زدگیغربت، غم غربت .2 

 اند:ذکر کرده معانی زیر را، فارسی آریان پور -در فرهنگ  انگلیسی .2 -3 -2 

nostalgia[-] n.                        
 .(507: 1370 ،چهر آریان پورمنو عباس و) احساس غربت، دلتنگی برای میهن

آورده  مثالچند  با« پورفارسی پیشرو آریان-بزرگ فرهنگ انگلیسی»در نوستالژی  .3 -3 -2 

 :شودمی

nos·tal·gia (-) 
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، غریبی، درد جدایی و احساس غربت، درد دوری، فراق، میهن یا خانه و خانواده( دلتنگی برای) -1

 درد غریبی، غم غربت

She felt a sudden pang of nostalgia for mothe.  

 برای مادرش احساس دلتنگی کرد.ناگهان 

 تاسه، شتهذآرزوی گ، حسرت گذشته -2

his nostalgia for the happy days of his youth 

 .(4082بی تا:  ،پور و دلگشاییآریان) های خوش جوانیاو از روز آمیزیادکردن حسرت

 های فرانسه به فارسی:تعریف نوستالژی در فرهنگ .4 -2

 شود:ذکر مینفیسی  فارسی  -فرهنگ فرانسه ازعین  عبارات  .1 -4 -2

“Nostalgie (nos-tal-jÎ) n.f. 

 (248: 1378 ،نفیسی) «سل حب الوطنی، میل بسیار بدیدار دیار خود تولید شود بواسطهحزنی که » 

 ه استفارسی آسیم آمد  - هفرانسی در فرهنگ چند منظوره .2 -4 -2

-Nostalgien [nstali] nf 
 .(502: 1387 ،پارسای) دلتنگی، غم غربت      

 پارسایار چنین نوشته شده است:   . در فرهنگ معاصر فرانسه فارسی3 -4 -2

nostalgie/-/ nf 

 .(586: 1391 ،پارسایار) دلتنگی .3غم غربت . 2حسرت گذشته  .1

 شناسیهای روانتعریف نوستالژی در فرهنگ .5 -2

1- nostalgia  از  «فارسی- های وابسته انگلیسیروانشناسی روانپزشکی و زمینهفرهنگ جامع »در

 گونه معنی شده است:( در جلد دوم این1391) دکتر پور افکاری

    احساس غربت، کاشانه ازگشت به خانه ومیل به ب، حسرت گذشته

-ستیز -آمار -ناسیشجامعه   فلسفه اصطالحات روانشناسی بانضمام  فرهنگ لغات و» در -2

 «فارسی -عربی - فرانسه -انگلیسی فیزیولوژی شناسی و

 گردیده است: داخل گیومه نقل قولموارد زیر ، دکتر یادگاریی تر جمه

                                                                                                                                                                                                                                                                         nostalgia (Fr.nostalgie) مصطلح شائع یدل علی الحنین الی الوطن الوطان» 

  درد غربت
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زادگاه داللت  و کشش نسبت به میهن عالقه و که برعشق واصطالحی است معروف  تعبیر و -

 (133: 1368 ،عاقل) «دارد

 «دخیل اروپایی در فارسی هایهژوافرهنگ »نوستالژی در  .6 -2

 به شرح زیر است: «یدر فارس ییاروپا یلدخ یفرهنگ واژه ها»در  ینوستالژ

 (nostalgie.نفرا) ž  [nostảl[ نوستالژی 

 این اصطالح بیشتر در بین ایرانیان مقیم فرانسه و) درد دوری از وطن، میهندلتنگی از دوری از 

 .(142: 1373 ،زمردیان) آنها در ارتباطند رواج دارد(. کسانی که با

 ادبیات و نوستالژی، شناسیروان .7 -2

 شود و ذهنی روانی فرد مربوط مینوستالژی به جنبه های لغت معلوم شد که:مراجعه به فرهنگ با

و به طور کلی  اصطالح روانشناسی است که وارد ادبیات شده است کنوستالژی ی»کند. درگیر میرا 

              (219: 1389 ،نشریفیا) «بروز کرده و متجلی می شود که در شاعر و نویسنده، آگاهرفتاری است ناخود

در سرشت ، ای روانی انسانهنوستالژی به عنوان یکی از جنبه»در تعریف نوستالژی گفته شده است: 

 اناحساس طبیعی و غریزی در می ( این یکنامه استی پایانسه نقطه از نگارنده) .... آدمی نهفته است

 گیرد.ی خود فاصله میشود که فرد از گذشتههاست. از لحاظ روانی زمانی این احساس تقویت میانسان

م وأدچار نوعی حالت غم و اندوه ت و با مرور آن کنددر این حالت فرد در ذهن خود به گذشته رجوع می

این همان نوستالژی است که در زبان فارسی غالباً به غم غربت و ، شودآور میسکر لذّت با نوعی حالت

 .(11 همان:) «.اندحسرت گذشته ترجمه کرده

، نوستالژیکتوان نتیجه گرفت که روان و ذهن انسان با حاالت می، اندآن چه بیان کردهاز مجموع 

 .(213همان: ) «نوستالژی پیوند عمیقی با نقد روانی دارد.» است: آمدهو  ارتباط بیشتری دارد

در و نویسندگانی هستند که غم غربت و حسرت گذشته را  شاعران، ایران، در ادبیات سرزمین ما

کرد کژدم غربت آزرده »مسعود سعد سلمان که چنین سروده است:  از جمله: ؛اندآثارشان منعکس کرده

؛ بنابراین قابل ذکر است، استبا حسرت و درد ترسیم شده ، ندانی او که در زحبسیه نیز و« جگر مرا

 پیدا کرد؛ ولی لفظ نوستالژی اخیراً وارد ادبیات ترین ایّام در آثارشاناز قدیمتوان مفهوم نوستالژی را می

 فارسی شده است.
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های ادبی به .. در بررسی. نوستالژی»اند: نوشته، وستالژی ادبیدر مورد ن «روانشناسی درد»در کتاب 

خویش  یی آن شاعر یا نویسنده در سروده یا نوشتهشود که بر پایهاطالق می ای از نگارششیوه

و به  با حسرت و درد ترسیم کند، را که در نظر دارد یا سرزمینی را که به خاطر سپرده است ای گذشته

 .(250: 1389 ،یانشریف) «قلم بکشد.

، است ای ابداعی توسط فردی سوئیسیچند واژهنوستالژی هرفهمیم: می، چه بیان شداز مجموع آن

معنی یا نزدیک به این واژه به هایی همکلمه اند؛ ولی بانیز مردم به آن مبتال بوده های دورولی در گذشته

، کرد گذشتهیاد، دلتنگی، فراق، اشیاق، غربتغم ، حسرت رفت؛ به عنوان نمونه با الفاظی چون:کار می

از دست  -تغییر مکان دائمی - اشاره کرد:، توان به مواردیازعوامل احساس غربت می» خاطره و غیره.

 و مشکالت سازگاری -احساس تنهایی -دادن اعضای خانواده 

. این رفتار دارد اندوه و افسردگی، غم، احساس غربت مفاهیم مشابهی مانند: اضطراب جدایی 

در سوگ از دست دادن  ای دارد از قبیل: گریستن و مرثیه خواندنخودآگاه عوامل بوجود آورندهنا

، ان گذشتهردوآوری خاطرات یاد، از اوضاع زمان و مهاجرت گله و شکایت، حبس و تبعید شدن، عزیزی

 .(212همان: ) غم و درد پیری و اندیشیدن به مرگ و تحوالت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی

است؛ از جمله: از دست دادن  پر از مفاهیم نوستالژیکی، و جنگ تحمیلی علیه ایران ما دفاع مقدس

احساس تنهایی و غربت ، نارضایتی و شکایت از وضع موجود، یاراندر سوگ ، دوری از خانواده، عزیزان

فراق و اشتیاق به سرزمین ، وریغم د، اندوه از عوامل ایجاد که و بسیاری موارد دیگر همراه با ناامیدی

 شده است. خویش و محبوب آلایده یمادری  و روی آوردن به گذشته

ی های حذفی از نگارندهجمله، سه نقطه) اندچنین سخن گفته در جای دیگر راجع به نوستالژی

تدا به حالت شناسی و ادبیات شد. این واژه در ابوارد روان نوستالژی از علم پزشکی» :نامه است(پایان

شد. اندوه ناشی از عالقه به اطالق می، را داشتند افراد غمگینی که آرزوی بازگشت به سرزمین مادری

اگر افراد .. .. از مظاهر بارز نوستالژی است، که انسان آرزوی رسیدن به آن را دارد خاص یسرزمین

و  برندن به سر میآدست رفتن  همواره در حسرت از، ای زیبا و سرشار از موفقیت داشته باشندگذشته

، ها از بین رفته باشدها و کاستیآنان تباه شده و دوران جوانی و طراوتشان در اثر غفلتۀاگر گذشت

 .(1390، ی و نوریدصیا) «ای عالی هستند.و در آرزوی آینده خورندسف میأها تهمواره بر گذشته
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دکتر ان به نظر تومی، یابدتنگاتنگی می رتباطا شناسیی رواندر درستی اینکه نوستالژی با رشته 

از  (Psycnopathology) شناسی روانی استای از آسیبشاخهکه ، نوستالژی»اشاره کرد:  شریفیان

رفتاری  که نوستالژیجایی و از آن (221: 1389 ،شریفیان) «شناسی وارد ادبیات شده است.روان

شناسی در روان رفتارهای غیر ارادی() آگاهخودو نا های ارادی(رفتار) آگاهخودبحث ، آگاه گفته شدخودنا

گفته شده  اند.در این زمینه کار کرده ... نظران معروفی چون یونگ و فروید وصاحب و مطرح است

فراموش شده( و  یعنی عمالً) شامل خاطرات فراموش شده و واپسزده آگاه شخصیضمیر ناخود»است: 

نبوده است تا از مرز از حدت زیادی برخوردار، های حسی یعنی ادراکاست؛  تجسمات ناخوشایند

آگاهی شامل محتواهای روانی برسد و سرانجام این ناخودآگاهی  ۀو به گستر ناخودآگاهی فراتر رود

طور  به، ضمیر آگاه شود. ناخود آگاه شخصی ۀتا وارد حیطکافی پخته نشده ۀ که هنوز به انداز است

                      «شود و من آن را سایه نامیدم.پیدا می یاؤای که غالباً در رز این چهرهعبارت است ا، عمده

 .(88 - 89 :1385 ،یونگ)

اصطالح  در« غم غربت» نوستالژی یا»اند: نوشتهدر مورد نوستالژی چنین شناسی در روان 

ای از احساس به عنوان جلوه. این خویش است ۀها نسبت به گذشت حسرت و دلتنگی انسان، روانشناسی

.. در ایجاد این احساس . دوری از وطن و، مهاجرت، یابد. فقرآگاه انسان ظهور میخودرفتارهای نا

 .(153: 1393، صارمی گروی) «است.مؤثر

 شود.ارتباط دارد و بهتر درک می، اسیشنبا علم روان، فهمیدیم که این حس، پایان در

 

 دبینوستالژی و مکاتب ا .8 -2

 رئالیسم. 1 -8 -2

 گرفته شده است. « واقعی»به معنی  «real»  از، های ادبی است که به انگلیسییکی از مکتب، رئالیسم

ی واقعی شناخت چهره، افزایش بصیرت، آگاه ساختن، جایی که هدف اصلی ازگزارش جنگاز آن

را گفت و این با مکتب ادبی  هابنابراین باید واقعیت، باشدهای وقوع جنگ میدشمن و بیان علّت

 یابد.رئالیسم ارتباط نزدیکی می

نگاری تخصص در رمان رئالیستی در جزئیات» گوید:چنین میی رمان رئالیستی تودورف درباره

همین  با در پیش گرفتن، ی رمان مورد بحث نیزنویسنده، رضا بایرامیمحمد (190: 1371 ،اخوّت) «.دارد
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، های تلخ هشت سال دفاع مقدسمانبر واقعیت، و جزئیات هاکارییف ریزهروش  و با توضیح و توص

 صحّه گذاشته است.

دۀ رآلیسم با معرفی شود. نویسنی اثر بالزاک آغاز میبا انتشار کتاب کمدی انسان، مکتب رآلیسم»  

غافل شخصیتهای گوناگون و بیان حالتهای واقعی آنها در صدد نوشتن تاریخی شد که مورخان از آن 

در رمانتیسم دو مانع وجود داشت تا اثر هنری به کمال « تاریخ عادات واخالق جامعه»یعنی؛ ، اندبوده

، نزدیک شود. رآلیسم این دو مانع را در هم شکست. یکی: جنبۀ درونی دخالت احساسات نویسنده در اثر

 دیگری غلبۀ تخیّل بر واقعیت و تحت الشعاع قرار دادن آن.

آن بکشند و بلکه  اند خط بطالن بررو حایز اهمّیت است که مکاتب بعدی نتوانسته رآلیسم از این

 بنای ادبیات امروز بر روی آن استوار است.

قهرمان داستانهای رآلیستی شخصیتی است که از نمونه های واقعی انتخاب شده و بعضی از 

 های اخالقی و روحی او بزرگ جلوه داده شده است.جنبه

: 1392 ،نوری) «برای رسیدن به آگاهی است.عصر ارادۀ نامحدود ، «نیچه»ه قول عصر رآلیسم ب

185). 

ی رآلیست استناد ترین نویسندهی زیر به رابطه یا فرق رمانتیسم و رآلیسم و نیز بزرگنوشته در

 گردد:می

یسم توانست بلکه رمانت، نباید تصوّر کرد که رمانتیسم مکتبی است غیر واقعی و رآلیسم واقعی. »..  

 جهان محسوس را کشف کند.

، است. وی با انتشار شاهکارش به نام مادام بوواری« گوستاو فلوبر»بزرگترین نویسندۀ رآلیست 

شود که تخیّل نویسنده درآفریدن دهد و متذکّر میدی را در داستانش نشان میشخصیتهای طبیعی و عا

 .(186 :همان) «آنها نقشی نداشته است.

که  در زیر عین رآلیسم را متحول کرده است و نیز از اثرش سخن گفته است ستوی تول       

 گردد:استناد می، نوشته

اول بسیاری این توصیف را افزود که در وهلۀ نامید و میمی« آیینۀ انقالب روسیه»توی را تولس، لنین

 .«دانستندعجیب می
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وفور قهرمانان با کمدی انسانی مقایسه کتاب عظیم و حماسه مانند جنگ و صلح از لحاظ تنوع و  

از روستایی تهیدست گرفته تا ، شده است. عظمت این رمان به این حقیقت است که گروه عظیم افراد

همه در تطور حوادث جای خاص دارند و هر شخصیتی مظهر یکی از طبقات یا ، اشراف زادۀ ثروتمند

روسیۀ قرن نوزدهم را به حقیقت به ، عظیم ی یک قشر طبقاتی است. تولستوی در این رماننماینده

 .(276 و 229 و 228 :همان) « آورده است. حرکت در

، های( افراد مختلف در آثار داستانی جنگیاحساسات و دلتنگی، رنج ها، دردها) انعکاس نوستالژی

  .گرایی در ارتباط استبا مکتب واقع

 /-/ romanticism رمانتیسم. 2 -8 -2

باشد. در زبان و ادبیات فارسی به عنوان مکتبی ادبی و لغتی خارجی و بیگانه می ، می رمانتیسکلمه

 چنین نوشته شده است:، زیر آید و معنی آن در فرهنگ لغتی داستان نویسی به کار میدر حیطه

.n1.احساساتِ عاشقانه، رفتار عاشقانه شور واحساس؛ 

 .(1473: 1381 ،حق شناس و دیگران) نتیکمکتب رما، مکتب( رمانتیسم) نیز باحرف بزرگ() .2

نگاه کلی به مکاتب  کبا ی»اند: چنین نوشته، خویش« روانشناسی درد»دکتر شریفیان نیز در کتاب 

تجلی یافته و نباید آن  نوستالژی یا حسرت گذشته بیشتر در مکتب رمانتیک توان گفت کهادبی اروپا می

 .(119: 1389 ،شریفیان) «را محدود به زمان و مکان معینی نمود.

شوق وعشق به دین و وطن بیان گردیده ، شور، وقایع و رخدادهای جنگی از سرِ احساس وظیفه

با شرکت در جبهه های ، درس و امور دنیایی، فرزند، زن، پدر، است؛ با وجود عشق و عالقه به  مادر

 به حفظ دین و دفاع از سرزمین اسالمی پرداختند.، جنگ

ی رحمانهزمینی و بی، گلوله و حمالت هوایی، تانک، سختِ شنیدن صدای توپ حتی درآن شرایط

 ی الهی نیزغافل نبودند.ز توجه و نجات حیوانات زبان بستها، شیمیایی دشمن

 د.زآنان موج می در، لهیاین یعنی: دوست داشتن و عشق به همه ی مخلوقات ا

«  تجزیه و تحلیل»مانتیک بیشتر مایل به ررمان »گوید: می ی رمان رمانتیکو تودوروف درباره

صیف در تو، ( محمدرضا بایرامی نیز190: 1371 ،تاخوّ) «هاست.روانی و درونی شخصیت حاالت

 چنین کرده است.، حاالت سربازان رمان
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Abstract: 

Nostalgic mode is set up by the disire to return to the mother land.Our eight year war 

with the enemy-Irag-was defensive shape.This war is the most important nostalgia for the 

past three decades.In this research which uses a library method- both real and virtual-and 

type of copying and shaking-virtual storage-and based on content analysis, the nostalgic 

elements were explored and and analyzed in the novel voluntary fire by Mohammad Reza 

Bayrami that they are:,Avoiding their families and their nostalgia, seeing the martyrs’s 

bodies , and feeling sorrow, despair, etc.This novel is about some Iranian soldiers who lost 

their way to the enemy after the attack, during the retreat.They are thirsty, hungry,stricken 

and tired. After along distance, and seeing scary and painful scenes such as: the bodies of 

warriors who have fallen on a hot and burning land and feed on the ants, They do not finally 

find a way and die. The name of the novel tells of the unfortunate very destructive and 

disrupted low forces of Iran, against the criminal enemy. Our goal is to get acquainted with a 

great author, whose works, including the novel voluntary fire, can be analyzed in a variety of 

ways, extending the scope of resistance literature and is applicable to all people. From this 

realistic novel, one can conclude that: the  writer has used the formulation to express the 

mood and mood of the soldiers, the reduction of pain, the suffering and the causes of war, 

the oblivion of psychological pressure during the operation, and lack of a sense of hard time 

passing and expressing a sympathy of memory:To some extent, they overcome some kind of 

binomayyah: they have skilfully spoken about self-awareness, subconscious, personality and 

other psychological traits which is related to the field of psychology, Because the actual 

description, in addition, is related to the individual’s mental and psychological states, and the 

war also involved the apparent and psychological part of the soldiers. 
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