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مهمقد  
هاي ادبي دانست كه از دل خود  ترين سبك توان رمانتيسم را يكي از مهمشايد ب
هايي كه به  ي سبكو حتّ. برد دهد و پيش مي د ديگري را شكل ميهاي متعد سبك

باز انگار كه در بعضي از ...) سوررئاليسم، دادائيسم و(ظاهر ارتباطي با رمانتيسم ندارند، 
در غرب، . كنند اصول و رويكردهاي خود با اين مكتب ادبي و فكري قرابتي پيدا مي

قال اقتصاد شدن دوران كالسيك و نيز انت آغاز رمانتيسم را با آغاز مدرنيسم و سپري
شمارند  و فريادي اعتراضي مي دانند و آن را قيام داري مصادف مي فئوداليستي به سرمايه

ي سنتي كه در آن نهادهاي ديني و اخالقي به تمام  بر ضد ماهيت كالسيسم و جامعه
ها اصول مكتب كالسيسم را به چالش  رمانتيك. دهد شئونات ذهني هنرمند جهت مي
داد كه  حد و حصري قائل شدند كه به او اجازه مي گرفتند و براي نويسنده آزادي بي

ه بود و جهان ا اين يك روي سكّام. ول و مباني فكري سنتي را زيرپا بگذاردتمام اص
ي  ي جديد را كه خود زاده توانست آرزوها و آمال طبقه مدرن و ماشيني شده نمي

پس  .ق بخشدانديشيد، تحقّ اي مي داري بود و با انقالب فرانسه به اميدهاي تازه سرمايه
شد و تمام سرگذشت  گراتر مي تر و درون هروز افسرد ي رمانتيك روزبه نويسنده

  .خورد رمانتيسم در چنين شرايطي رقم مي
  گيرد و با  تقريباً از اوان جنبش مشروطه صورت ميبه ايران ا ورود رمانتيسم ام

خصوص رمانتيك  به  نشريات آن عهد از شاعران غرب به هايي كه در لين ترجمهاو
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هاي مساعدي  نههاي مشروطيت، زمي انو از سوي ديگر شكست آرم .رسد چاپ مي
ي  ميرزاده. آورد ي ادبيات ما به وجود مي گونه تفكرات در عرصه گيري اين براي شكل

ي سي،  هايي هستند و از اوايل دهه هاي چنين گرايش لين بارقهعشقي و نيما يوشيج او
ي آن در شعر رمانتيك ايران با تبيين مبان فريدون توللي به عنوان تئوريسين رسميِ

شود كه  هاي خود آغازگر اين جريان در شعر معاصر ايران شناخته مي ي كتاب مهمقد
سپس اين نوع شعري با قدرت تمام به راه خود ادامه داده و  .ن خواهيم پرداختبدا

البته با رشد . گذارد و كودتاي آمريكايي به حياتي تازه پا مي 1332مرداد  28 همزمان با
هاي اجتماعي هم ميل  گاه به سويه  ه رژيم شاهنشاهي، شعر رمانتيكمبارزات مردمي علي

  .ب اسالمي تداوم داردكند و اين وضعيت تا انقال مي
در اين پژوهش ابتدا به رمانتيسم و سير آن در اروپا به طور مختصر پرداخته شده و   

ها  اخصهاي اجتماعي ظهور رمانتيسم در ايران مورد بررسي قرار گرفته و ش سپس زمينه
ي معاصر با نگرشي به شاعران و آثار اين جريان  هاي شعر رمانتيك در عرصه و مؤلفه

اي كه نويسنده بر آن  نكته. گيرد ي بحث و ارزيابي كيفي اين جريان قرار مي ادبي زمينه
هاي اين جريان است  آكادميك بودن و ساختاردهي به تعاريف و شاخصه ،تأكيد داشته

ي از اين جريان از اشعار شاعران مطرح معاصر در راه تبيين شمايي كلّبا ذكر شواهد الزم 
جا اشاره اي شود به كتاب  شايسته است كه در اين .ي عام و نيز اهل فن براي خواننده

با اين  ،كه پيشتر در اين وادي گام نهاده  از مسعود جعفري »سير رمانتيسم در ايران«
شك  بي.  يما را مورد ارزيابي قرار مي دهدن توضيح كه كتاب ايشان مقطع مشروطيت تا

نويسد، هزار نانوشته در جوهر نامريي دارد و  چه مي قلم انساني، قلمي ناتوان است كه آن
ـ خواني  پس اين الف ل و آخر است به وجود و صفات؛تنها قلم آفرينش است كه او

وح نيماي بزرگ و كنم به ر ، پيشكش ميـ  اگر كه قربتي داده باشد مرا به دانستگي
هايش، صبح و شب  الي برگ چشمي كه از او در من، جنگلي از تماشا برپاست و البه

  .غوغاست
  بهزاد خواجات
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  معنايابي براي رمانتيسم
اند  اي دانسته يسم را مخاطرهف رمانتجايي كه گروهي از منتقدان تعري

چنان  روي خود، گروهي ديگر با تعاريف متكثر و متنوع خود، آنفرا
ايم و  چه بگوييم، بسيار گفته  اند كه هر آن اين مفهوم افزوده اضالعي به
به راستي مسئله چيست؟ آيا رمانتيسم اصوالً بر . ايم آن را اندك يافته

جا  يا اين نهضت فكري، جابه ،وار استابهام و چندگانگي ماهوي است
گيرد و  هاي اقليمي و جغرافياي بروز، رنگ و شكل مي بر تشخص بنا

شدن و  سازد؟ نقش زمان چه؟ آيا گذشت زمان و تاريخي مؤلفه مي
ض تعاريف براي هاي اين مكتب منجر به تعوي اصرار به تثبيت شاخص

نگرش نگرديده  تري از شاعران متشبت اين نوعاشتمال بر حجم بيش
است؟ و آزادي، اصل بنيادين رمانتيسم كه اصوالً ميل ندارد به تثبيت و 
توقف تن بدهد و با فردگرايي شايع خود، به اجماعي براي اين نهضت 

  .كند فكري اعتنايي نمي
است عليه كالسيسم، اگر بپذيريم كه رمانتيسم، قيام و شورشي   

رمانتيسم در هر زماني هنر روز «: گويد سو استاندال مي چنان كه از يك
: گويد سو گوته مي و از يك» .ز قبل استاست و كالسيسم هنر رو

اگر بپذيريم، پس  1».رمانتيسم، بيماري است، كالسيسم، سالمتي است«
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تواند به  ي خصلت انقالبي و سركش خود نمي رمانتيسم به واسطه

و از طرف  ،كند تن بسپرد مقيداتي كه تعريفي علمي و دقيق ايجاد مي
چنان  ديگر بايد در نظر داشت كه مرز تعاريف ادبي و سبكي هرگز آن

ان و نويسندگان يك پررنگ و قطعي نيست كه يك دوره يا شاعر
وكاست در اين سو يا آن سوي خطوط سبكي قرار  كم دوره را بي

بدهد، چه، اساس كار هنري بر حركت و سيالن استوار است و 
كار خود، چندان به اصول  اهيت خالقهم ي نويسندگان به واسطه
  . نهند قراردادي وقعي نمي

تر،  ديدگاه صائب هايي البته نبايد از ياد برد كه در چنين بررسي
ي ادبي يا تمام  يعني پژوهش يك دوره شناسانه است؛ ديدگاهي پديدار

اي رسيدن به يك متعلقات و عوامل مختلف دروني و بيروني آن بر
بندي  جانبه كه بتواند غالب آثار يك دوره را طبقه منظر مستدل و همه

پس در يك كنكاش علمي، . كرده و هر يك را توضيح بدهد
نويسي  گرايي و برنامه هايي از اين دست به مانيفست كردن نوشته ميل

ي شخصي، هرگز محلي از اعراب   براي شعر يك برهه، بنابر سليقه
  . نخواهد داشت

ي رمانتيك شايد بيش از همه در تأمالت  اين ابهام معنايي در واژه
در سراسر مباحث نظري او، معناي «. شود ديده مي 2فريدريش شلگل

كننده در تغيير و نوسان  اي نگران به گونه» رمانتيك«ضمني كلمه 
نه تنها يك «ي رمانتيك بگويد كه  و عجيب نيست اگر درباره 3».است

 4».شود عر محسوب مينوع شعر بلكه همچنين يكي از عناصر هر نوع ش
بنابراين همان قدر كه المارتين رمانتيك است، شكسپير و دانته را هم 

  . توان رمانتيك دانست مي
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ي رمانتيك تاكنون معاني بسياري را در خود حمل كرده  كلمه

تاريخ   ي رمانتيك و رمانتيسم نويسد كلمه فرهنگ كادن مي«. است
انس به زبان بومي جديد در قرون وسطي رم. پيچيده و جالبي دارد

شد و آن را از زبان التيني كه  كرد كه از التين منشعب مي داللت مي
، romanceكلمات . نمود زبان آمرزش بود متمايز مي

Enromancienr ،romanzكتاب به زبان بومي  ، تصنيف يا ترجمه
شد  بدين ترتيب كارهايي كه در اين رديف ارائه مي. داد را معني مي
ناميده  roman ،romanzo ،romance ،romanz به اسامي

انگيز و  به عنوان كار خيال romantتا آن كه رمان يا رمانت . شد مي
» پسند عامه  كتاب«اين اصطالح همچنين در معناي . باوقار شناخته شد

كار رفت، سپس در مفاهيم چيزي تازه، غيرعادي استعمال  نيز به
از جمله انگلستان، آلمان و جز اين در كشورهاي مختلف  5».گرديد

جالب، مطنطن، : خود گرفته، از جمله ي بسياري بهفرانسه، اين واژه معان
شكل، پوچ، غيرعادي، باشكوه،  كار، احساساتي، ذاتي، بي محافظه

  6...آميز، لطيف، حساس، ماليخوليا و قتفنني، موهن، پوچ، اغرا

  
   تاريخچه و رمانتيسم اصطالح

ه هزار تعريف و معني براي اصطالح تاكنون در حدود يازد«
ي تعريفي جامع  رمانتيك ارائه شده است كه موجب دشواري در ارائه

اما به طور كلي رمانتيسم، نهضتي فلسفي . شود و دقيق براي اين واژه مي
و ادبي است كه از اواخر قرن هجدهم در كشورهاي انگلستان، آلمان، 

پيش رمانتيك يا  ت با دورهاين نهض. نسه پديد آمدشمال اروپا و فرا
رمانتيك از آغاز اصطالحي مربوط « 7».گري آغاز شد عصر احساسي

ديدگاهي بود كه با نظري مساعد  دهنده هنري نبود و اساساً نشان به نقد
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انتقال اين اصطالح به . نگريست هاي عاطفي و تخيلي مي به پديده

 1797را سال  توان تاريخ آن فضاي ادبي نسبتاً دير صورت گرفت و مي
اي فردريش شلگل به شمار  صفحه 125هاي  سنجي  و تأمالت و نكته

ي رمانتيك كه از قرن هفدهم در  كلمه«خوانيم كه  نيز ميو  8».آورد
وارد  1676رفت، از سال  انگلستان در مورد تعبيرات شاعرانه به كار مي

 و) انگيز خيال( pittolresqueمدت زيادي مترادف با . فرانسه شد
Romanesque )به  1775و تا سال شد  به كار برده مي) اي افسانه
خورده  هاي شكست در آن تاريخ كالسيك. كار نرفت معني امروزي به

ها به  ي آن كردن طرفداران رمانتيسم درباره اين كلمه را براي مسخره
بردند ولي نويسندگان جديد نيز اين كلمه را قبول كردند و آن  كار مي

  . راندند افتخار بر زبان مي را با كمال
رمانتيسم كه از اواخر قرن هجدهم در انگلستان به وجود آمده 

وارد فرانسه و  1830به آلمان رفت و پس از مدتي يعني در سال  ،بود
. بر ادبيات اروپا حاكم بود 1850اسپانيا و روسيه گرديد و تا سال 

مان به وجود آمد، رمانتيسم فرانسه تحت تأثير رمانتيسم انگلستان و آل
بار شاتوبريان آثار شاعران انگليسي و مادام دوستال   يعني براي نخستين

در اثناي تأسيس مكتب . آثار شعراي آلماني را به فرانسه ترجمه كردند
رومانتيك در فرانسه از طرفي آثار ريچاردسن و يانك و والتراسكات 

اثر دانته و » لهيكمدي ا«و از طرف ديگر آثار گوته و شيلر و همچنين 
ي ادبيات و فكر  تورات و انجيل مورد توجه قرار گرفت و در عرصه

رومانتيسم فرانسه براي سرنگون ساختن كالسيسم از . موثر واقع شد
كه نخست تحت  كرد ولي رومانتيسم فرانسه با آن ها استفاده تمام اين

سر و  تأثير ادبيات بيگانه بود، بالفاصله به صورت مكتب متشكل و پر
صدايي درآمد و تأثير آن به قدري قوي بود كه هنرمنداني از قبيل 
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پدر و ويكتور هوگو و  يالمارتين و آلفرد دوويني و آلكساندر دوما

بوو و ژرژسان را كه اغلب از لحاظ روحيه و  آلفرد دو موسه و سنت
وفاني از هيجان به دنبال ، در ميان تطرز تفكر خيلي با هم فرق داشتند

ي رمانتيسم، ادبيات انگلستان  كشيد، به طوري كه در اواخر دورهخود 
شان به سرآمده بود تحت تأثير ادبيات  ي رونق و آلمان نيز كه دوره

  9».فرانسه قرار گرفتند
هايي كه از رمانتيسم صورت گرفته  اما در تمام تعاريف و تحليل

بديهي است . اند ناميده» پيش رمانتيسم«شود كه آن را  از دوراني ياد مي
ي   ادبي به سبك پس از خود، به واسطه كه انتقال يك سبك هنري ـ

گيرد و  ماهيت فرهنگي اين آثار، به شكلي بطئي و آرام صورت مي
ها، مراحل گذاري را شاهد هستيم كه  همواره در مفاصل ميان سبك

عنوان پيش رمانتيك عموماً «. پايي در قبل و پايي در سبك نو دارند
رود كه به لحاظ  يسندگان و متفكران مشخصي به كار ميبراي نو

ها به شمار  انديشه يا سبك نگارش، پيشگامان بالفصل رمانتيك
كساني چون روسو، يانگ، مك فرسون، برناردن، دوسن (روند  مي
تر براي اشاره به روند  اما اين اصطالح به يك مفهوم گسترده) ير پي

هيجدهم نيز مناسب است  كلي پيشرفت و رشد اين جريان در قرن
چون كه به هرحال راه را براي تكوين و تبلور جنبش رمانتيك هموار 

  10».كرد
هاي  توان آغاز رمانتيسم را با ظهور و بروز خصلت پس مي

اين امر بدان معنا نيست . گري در شعر و ادبيات مقارن دانست  احساسي
 كه در ادبيات كالسيك و در مكتب كالسيسم احساسي يافت

با وجود برخورد بالغيش با زبان و به «چرا كه كالسيك  ،شود نمي
ي عقاليي و قراردادهاي آن به هيچ وجه خشك نيست و  رغم جنبه
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منتها آزادي احساس  11».هيچ وقت دور احساس را خط نكشيده است

اعتنا به ديدگاه سنتي و معطوف به نهادهاي  و فرديت اين آزادي، بي
كوشد  امعه دستاوردي است كه رمانتيسم ميرسمي عيني و ذهني در ج

پيش رمانتيسم در آغاز تقريباً مكمل روشنگري «. بدان دست پيدا كند
بود كه عمدتاً در جهت نوعي ارزيابي انتقادي از گذشته و عقايد و 

  12».كرد افكار متداول سير مي
گرايي دوران كالسيك تا شورگرايي  بنابراين حركت از عقل

با تحوالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه رمانتيك، ميزان 
افتد، پس  باره و دفعتاً اتفاق نمي رود و چون اين تحوالت يك پيش مي

گري آغاز شود و اندك  بديهي است كه رمانتيسم با تغليظ احساسي
هايي جديد دست  اندك با تحكيم و تعريف مرزهاي خود به مؤلفه

رمانتيسم ظهور   وران پيشحتي مكاتبي كه در د. يابد و تثبيت شود
به نوعي با تمايالت رمانتيسمي  13)نظير مكتب گورستان(كنند  مي

اند،  اند اما تا زماني كه اين تمايالت پراكنده يكپارچه نشده عجين
ترين و  توانيم از مكتبي سخن بگوييم كه به يكي از مهم نمي

  .تيسمرمان: شود هاي ادبي در تمام زمان بدل مي ترين سبك پردامنه

  
   رمانتيسم پيدايش هاي زمينه

ي فكري  بدون شك پيدايش هر سبك ادبي و بالطبع هر نحله
ي شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي است و تا در اين عوامل  زاييده

تحولي صورت نگيرد، هيچ سبكي حيات و ممات را تجربه نخواهد 
آيد، از  در مي گاه كه ناقوس مرگ يك سبك به صدا آن. كرد

هاي زوال آن ذره ذره ظاهر شده و به بار نشسته است  ها قبل نشانه دتم
گيرد اما لزوماً  و اين كون و فساد گرچه در دست نويسندگان شكل مي

www.takbook.com



  17 /بررسي جريان رمانتيك در شعر امروز فارسي  
دوران كالسيك دوران پايبندي به . ي تفرد ارادي آنان نيست زاييده

پادشاهان . اصول و قواعد است، چه قواعد آسماني و چه قواعد زميني
گويند، حرف خداست و  ها مي چه آن اند و آن دا بر زميني خ سايه

هرگونه . نويسند، اصول اليتغير براي سعادت جامعه قوانيني كه آنان مي
تخطي از اين قوانين مقابله با خداست و كيفري سخت دارد و فرد و 

شاه و ايادي و . پذير نخواهد بود اي هرگز تحمل تفرد در چنين جامعه
در چنين شرايطي نياز به آرامش، ثبات و تحديد  وابستگان به دربار

هاي  مرزهاي آزادي فرد دارند و هرگونه تفكر خارج از محدوده
  . تعريف شده جرم است و مستحق كيفر

اي از هرگونه تغيير و دخالت احساسات منفرد هراس  چنين جامعه
در اين . كند دارد و بازي بزرگان، سرنوشت رعيت را تعيين مي

 ،ات يك كاالي درباري و بالطبع پرزرق و برق استوضعيت ادبي
. همان طور كه شكوه شاهي و سلطنت بايد در جالل و تأللؤ ديده شود

يكي د ـ شو آن هم انضباطي كه توسط شاه و اغنيا تعريف ميـ  انضباط
اي است و  از اصول مهم و اساسي در سرشت جمعي چنين جامعه

  . لسرپيچي از آن هراسناك و غيرقابل قبو
ويژه آثار  هب ؛ادبيات كالسيك، ادبيات تقليد از گذشتگان بود

ها شكوهمندي ادبيات گذشته  از نظر كالسيك. يونان و روم باستان
ار بخشيد، اما تحوالتي چنان بدان استمر چنان اصالتي دارد كه بايد هم

چنان بزرگ است كه به تمام  كند آن غرب آن را تجربه مي كه جامعه
هاي ادبيات را  جويد و بنياد ري، فلسفي و هنري راه ميهاي فك حيطه

نظام فئوداليستي اندك اندك رو . كند دستخوش تغييراتي شگرف مي
ايجاد و ايجاب اي  داري نوآمده مناسبات تازه به افول داشت و سرمايه

اصلي اين جنبش نياز روزافزوني بود كه به ترك سنن  انگيزه«. نمود مي
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. شد احساس مي) ظام فئوداليستي و اشرافيت بودن كه زيبنده(كالسيك 

كوشيد تا به  د و هر دم ميمتوسط كه در كار قد برافراشتن بو طبقه
شعارهاي تجارت آزاد، وجدان آزاد، حكومت آزاد، مردم را  وسيله

برانگيزاند، احتياجي مبرم به هنرمندي داشت كه بتواند پرچم آزادي را 
رمانتيك، فرد آزاد  اين حاجت را نويسنده .برافرازد در اقليم ادبيات نيز

قيد و بند خود  توانست برآورد كه به دلخواه و مطابق تخيالت بي مي
بار  انقالبي داشت و براي نخستين  از اين لحاظ رمانتيسم جنبه. نوشت مي

  14».ها آزاد كرد پس از قرون وسطي، هنرمند را از زنجير سنت
ي اروپايي و نيز  معهشك اين تحوالت و دگرگوني در جا بي

گيري بورژوازي نوپا در اروپا،  تحقق انقالب كبير فرانسه و شكل
ال برد و راه ئوها را زير س هاي مورد توافق و مورد نظر كالسيك ارزش

ها و  ي نوآمده خواسته طبقه. گيري رمانتيسم فراهم نمود را براي شكل
داشت تا با  داري هم نياز اي داشت و سرمايه بالطبع احساسات تازه

برخالف فئوداليسم كه پول و رفاه و (تقسيم ثروت در ميان مردم 
ها را به چشم  آن) كرد  اي برگزيده متراكم مي قدرت را در دست طبقه

كوشند و در  ي مدرن مي نيرويي تماشا كند كه براي اهداف جامعه
ي مدرن جز سرمايه و چرخش آن چه چيز حرف اول را  جامعه
ي نو نياز داشت كه به فرد و فرديت احترام بگذارد و  زند؟ جامعه مي

با تأكيد بر دموكراسي به جاي فشار نهادهاي قدرت از باال به پايين 
اي باالتر ارتقا بيابند و نيازهايي  كاري كند كه طبقات زيرين به طبقه

پيدا كنند كه زندگي شهري مدرن بتواند براي آن برنامه داشته باشد و 
ي متوسط به شهر و نيازهاي شهري  وابستگي طبقه .بدان پاسخ دهد

كرد تا خود  داري نوپا بدان تكيه مي هايي است كه سرمايه يكي از اهرم
ي رمانتيك  رمانتيسم و نويسنده«و از اين رو، . را تثبيت و توجيه كند
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از سويي محصول . رو بود پيوسته در درون خود با تضادي نيز روبه

و از سوي ديگر، با نتايج آن مبارزه  انقالب فكري و صنعتي بود
  15».زد فرزند عقل بود اما تكيه بر احساس و عاطفه مي. كرد مي

گيري و يا حتي در ماهيت  سان رمانتيسم در بدو شكل و بدين
تواند از آن دوري  شود كه هرگز نمي رو مي خود با پارادوكسي روبه

يسم، ديدگاه انتمسئله اين است كه رم. بجويد و همواره بدان مبتالست
بورژوازي نوپاست كه از دل نوگرايي و شرايط  بورژوازي و حتي خرده

خيزد و همپاي فروپاشي  ي نو و شهري شده برمي و اقتضائات جامعه
كجي  هاي اجتماعي، اخالقي و ادبي دهن نظام فئوداليستي به سنت

كند اما در عين حال در همين جهان نوآمده و مدرنيستي كه در پي  مي
به . شود ن است به حس تنهايي، رهاشدگي و وحشت دچار ميآ

هنرمند به ضرورت عزيمت از كالسيسم پي برده و حتي بدان  ،عبارتي
چندان مطلوب او نيست   عمل كرده است اما چيزي كه بدان رسيده هم
سوق ) بحران هويت؟(ان و همين نكته رمانتيسم را ذاتاً به نوعي بحر

تاريخ شكل  ـ  فئوداليسم اروپايي پيش«عبارت ديگر  به. دهد مي
فئوداليسم ديگر دچار بحران نيست، چون كه مرده . بورژوازي است
تاريخ چيزي است كه در  ـ بورژوازي هم پيش. شود دچار بحران نمي

آينده خواهد آمد ولي تا آن چيز نيامده، شكلش در مقطع بحراني 
پي آزادي و تفرد نگاه از سوي ديگر رمانتيسم ذاتاً در  16».ايستاده است

توجه به فئوداليسم  آدمي است و احترام به احساسات فردي هنرمند، بي
پس طبيعتاً . هاي هنر كالسيك ادبي و نهادهاي قدرت فرهنگي و سنت

يعني چيزي كه تا پيش (تواند به بازخورد آثار خود در دربار  ديگر نمي
ي متوسط  طبقهخوش كند و آثارش بازاري جز همان  دل) از اين بوده
  . گاه اقتصادي خوبي براي آن باشد تواند تكيه طبقه هم نمي ندارد اما اين
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نكته اين است كه در اين وضعيت گرچه ديگر دربار و نهادهاي 

توانند براي هنر و هنرمند به طور مستقيم تعيين مشي كنند  قدرت نمي
تصادي هاي اق كننده تعيين«. ولي اين نظارت به طور كلي منتفي نيست

از طريق نظارت بر نهادهاي  ي ـهاي توليد فرهنگ ي حوزه در همه
اي  مشي هنرها يا حتي مالحظات گيشه فرهنگي، تعيين خط
توليد اجتماعي هنر را تنها در متن . دركارندـ  توليدكنندگان فرهنگي

به  17».توان به درستي درك كرد اقتصاد سياسي توليد فرهنگي مي
يك اصل بورژايي توليد براي بازار را به رسميت هنرمند رمانت«عبارتي 

كرد  شناخت و آثار خود را درست و در قالب چيزي كه محكوم مي
ها، گاه با  سويي فكري رمانتيك هم 18».كااليي براي بازار: ارائه داد

ي حاكم و گاه با مردم فرودست، عاملي جز اين امر ندارد، چرا  طبقه
هاي فلسفي و ارادي نيست و  شاخص كه رمانتيسم يك مكتب پالوده با

  . شايد بتوان آن را انفعالي ادبي در مقابل سنت ادبي در نظر آورد
البته بحران موجود در رمانتيسم تنها به اين موارد خالصه 

توان دوران گذار به اغلب مكاتب ادبي  اصوالً رمانتيسم را مي. شود نمي
: خص بسيار مهمپس از خود تلقي كرد و آن هم با تكيه بر يك شا

شايد بتوان . يعني يكي از مراحل مهم در تاريخ ادبي غرب. فردگرايي
. مقاطع ديگر را كالسيسم، سورئاليسم و پست مدرنيسم قلمداد كرد

كالسيسم، مكتب عقل است، رمانتيسم مكتب احساس، سوررئاليسم 
و پست مدرنيسم، به ) اعتنا به عقل و حتي احساس بي(مكتب جنون 

زگشت به آينده، يعني نوخواني و نوخواهي سنت و گوش نوعي، با
سپردن به صداهايي كه در مسير پرسرعت رمانتيسم و سوررئاليسم جا 

دو مكتب رمانتيسم و  ،به بيان ديگر. ماند و هرگز شنيده نشد
چنان با اتفاقات كالن اجتماعي همراه بودند كه تنها به  سوررئاليسم آن
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انديشيدند اما پست  پيش از خود مي هاي گيري از سنت سرعت فاصله

آرامش است و آشتي با سنت، اما در متن و شرايطي   مدرنيسم مكتب
اند كه مدرنيسم خلف صدق  بعضي پژوهندگان به اين نتيجه رسيده«نو 

كه عنوان جديدي است، از  پست مدرنيسم به رغم اين. رومانتيسم است
هاي اروپاي به  رومانتيكاگر ما آثار . اي ندارد لحاظ محتوا چيز تازه

هايي كه  يابيم حرف ميانتيك آلماني را مطالعه كنيم، درويژه روم
اند  ها زده هايي است كه رومانتيك زنند، همان حرف ها مي پست مدرن

  19».تر منتهي بسيار عميق
غولي   اي انتقالي است، هم كه مرحله ي اين پس رمانتيسم به واسطه

هاي خود را در تمام اركان جامعه  ريشه رو دارد كه  چون سنت را پيش
ي خود و  ارائهدوانيده و هم پايگاه مطمئني در جامعه براي 

در . چه، هنوز عمر چنداني از سر نگذرانيده است هايش ندارد؛ انديشه
كند و احساس شكست  اين شرايط هنرمند رمانتيك احساس تنهايي مي

شود  او انساني ميپس . چه كه هست خواهد و آن چه مي در مقابل آن
. ها زندگي خود را دارند هه كه هر يك از اين شقّه، دو تكّدو شقّ

و اين وضعيتي فرسايشي و جان ! توازي دو زندگي در يك تن
 20.دهد ها فرآيند آن را به خوبي نشان مي فرساست كه آثار رمانتيك

ها و پرداختن به ماورا و  گرايي و يأس مفرط رمانتيك شك درون بي
  . ا دليلي جز اين امر نداردناكج

هاي عصر  حاضر و آماده و قطعيت هاي غياب پاسخ در«
هاي  هوجو در زمين خردگرايي، رمانتيسم راه همه نوع كند و كاو و پرس

شناسي، متافيزيك، مذهب، سياست و علوم  گوناگون از زيبايي
هاي بيان ادبي را كامالً بازگذاشت و از سوي  اجتماعي گرفته تا شيوه

ها و مسائل كه غالباً  ديگر، مكتب رمانتيسم به بسياري از پرسش
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كه به  آن بي ،دهد آميز مي هاي مغالطه پاسخ ،اند ناشدني پاسخ و حل بي

با در نظر گرفتن اين نكات بهتر . ها را حل كرده باشد راستي آن
هاي بسيار معدودي در تاريخ ادبيات وجود  يابيم كه چرا دوره درمي

  21».انگيز باشد ي رمانتيسم بحث ي دوره اندازهدارد كه به 

  
   رمانتيسم اصول
هايي منجر  شك هر جستار علمي بايد به اخذ نتايج و مؤلفه بي

شود كه در تعريف و تحديد مرزهاي يك ژانر يا سبك يا جريان ادبي 
توان به تشريح و توضيح و  ، نميجز اين باشداگر ما را ياري كند و 

 وخت و از نتايج كسب شده بهره برد؛چشم د تكوين يك جنبش ادبي
به عبارت . چه براي خود پديدآورندگان ادبي و چه براي خوانندگان

هم خود شاعران و نويسندگان به وارسي تاريخي و تحليلي  ،ديگر
كه بتوانند با ديالكتيك تغيير و تكوين پي (هاي ادبي نيازمندند  جريان

ي شاخصي معرفتي در سير  ببرند و اين تجهيز فكري را به مثابه
و هم مخاطبان آثار ادبي با دقت به ) شان به كار بگيرند اي حرفه

دست به چشمي تازه  ،گذرانند سرگذشتي كه اين جريان از سر مي
رد كه با نگر و آمادگي دا  بين و ژرف يابند كه چشمي است باطن مي

را در آمده و اصيل همراهي بجويد و ادبيات هاي نو  پيشروترين جنبش
اما . بافتي از مسائل پيدا و پنهان اجتماعي، اقتصادي و سياسي بفهمد

ادبي اصوالً كار مشكلي است، نه  نويسي براي هر جريان هنري ـ اصول
از آن نظر كه حجم آثار خلق شده و متصف به هر جريان، غالباً 

بلكه از آن سر كه يك جريان خود،  ،دهد حجمي سنگين نشان مي
يزها و اوج و فرودهايي بوده و نيز خالقان آثار هم، به شاهد افت و خ

پس يافتن اجماع بر يك اصول متقن و ثابت گرچه گاه . سان همين
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رسد اما قانوني هميشگي نيست و الاقل در ادبيات  عملي به نظر مي

در اين وضعيت، سعي منتقد تنها بايد . توان چنين انتظاري داشت نمي
دگاهي كلي راه بجويد و با يافتن وجوه كه به دي معطوف شود به اين

ناچار، محلي در  هآمدهاي ب ها و خالف اشتراك ميان آثار، براي تفاوت
  . نقد خود در نظر بگيرد

 انگار كه وضع اندكي بهتر استا ـ ام در توضيح اصول رمانتيسم ـ
چنان 22،دگذارن رمانتيسم انگشت مي و گرچه بعضي بر ابهام خود واژه

مانتيسم از رمانتيك مشتق ر: گفت محقق امريكايي ميالوجوي «كه 
كه  شود، اال آن مه نوع معني حاصل مياما از اين واژه ه شده است،

خصوص اين هايي كه در ا تقريباً كتابام 23».خودش هيچ معنايي ندارد
اند  كمابيش اصول مشتركي را براي آن برشمرده ،اند مكتب سخن گفته

 دهد؛ گيري رمانتيسم منطقي نشان مي كه در تطبيق با شرايط شكل
گرچه همين اصول هم به پاي موازين پوالدين مكتب كالسيسم 

  :شايد بتوان اصول اين مكتب را در عناوين زير خالصه كرد. رسد نمي
  

   تنهايي ترويج و ستيزي جمع و فردگرايي ـ1
چرا كه تنهايي تقدير  ؛خواهد كه تنها باشد هنرمند رمانتيك مي

گيري روابط جديد و  ي شهر و شهرنشيني و شكل سعهتو. اوست
ها در خصوص زندگي و هنر،  طبقات اجتماعي جديد و تنوع ديدگاه

او خود . دهد كه همانا تنهايي اوست او را به شكاف عميقي سوق مي
خواسته كه از دنياي كالسيك خارج شود و خارج از اين دنيا به 

ي  ست كه شاعر و نويسندهگاه محكمي ني اش تكيه ي نو ظهوري واسطه
» او«توان گفت كه در كالسيسم اقتدار  مي. رمانتيك بدان تكيه زند

، مني كه در )انديويدوآليسم(» من«فرماست و در رمانتيسم اقتدار  حكم
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پي گريز از تمام كالسيك است و اين حركت يك حركت فردي 

ر فرد شناسي، اين تكيه ب هاي نوين روان چرا كه حتي در ديدگاه ؛است
پس از منظر  24.گيرد هاي فردي مورد توجه و دقت قرار مي و تفاوت

هايي تاريخي شكل  هنرمند رمانتيك جمع و جامعه گرد ديدگاه
اند كه دوران زوال آن فرا رسيده و هرچه او از اين جمع دوري  گرفته
  .تر شده است ، به راه صواب نزديكبگزيند
  

   پيرامون هاي واقعيت به توجهي بي و گرايي ذهن ـ2
بديهي است كه در تنهايي و گريز از جامعه و قطع ارتباط با 

گرايي است و  دهد ذهن چه رخ مي هاي تلخ پيرامون، آن واقعيت
هايي ذهني به جاي  پوشي بر واقعيت و يا الاقل تبيين واقعيت چشم

البته تمام شاعران همواره بدين كار دست . هاي عيني و ملموس واقعيت
سازي   هاي جهان را به درون كشيده و به خودي يعني واقعيتزنند،  مي
پردازند و نتيجه همين آثار متفرد است از موضوعاتي عام در   ها مي آن

اش  هاي ذهني ي رمانتيك يافته آثار نويسندگان، منتها شاعر و نويسنده
كند  اط ميپندارد و با واقعيت به طور كلي قطع ارتب را قطعيتي عيني مي

هاي ذهني از چندان ژرفايي  ويژه و واقعيتاً اين نگاه خودو ثاني
هاي ملموس را شكست دهد و يا  برخوردار نيست كه بتواند واقعيت

عرض اندامي بنمايد و ماحصل اين روند، ياس و نوميدي مفرطي است 
وقتي «البته منتقدي نيز عقيده دارد كه . يابد كه به او و اثرش راه مي

بردن به عالم هنر و نفس محرم خود، از واقعيت  شاعر بورژوا با پناه
كند، در واقع با  پندارد كه فرديت خويش را بيان مي گريزد و مي مي

گذر از جهان اجتماعي داراي واقعيت عقالني به جهان اجتماعي 
  25».رسد برخوردار از اشتراك عاطفي مي

www.takbook.com



  25 /بررسي جريان رمانتيك در شعر امروز فارسي  
   نوميدي و يأس ـ3

تمام آثار اين  ترين شاخص رمانتيكي است كه در نوميدي شايع
ي رمانتيك  اصوالً نويسنده. دهد مكتب به نوعي خود را نشان مي

بيند  هايش دره اي عميق مي ها و توانايي مأيوس است چون بين خواسته
كند انسان  چون فكر مي  رمانتيك«. كه قادر به پركردنش نيست

ن زند و چون ميان آ نامتناهي است، هميشه الزاماً از نامتناهي حرف مي
كنيد كه قادر به  چه شما تصور مي دهد و آن ه انسان عمالً انجام ميچ

انجام دادنش هستيد، همواره تضاد تلخي وجود دارد، بالطبع در 
شك نوميدي  بي 26».رسيد آخرين مراحل همواره به افسردگي مي

ها، هم به شرايطي بيروني مربوط است و هم به شرايطي  رمانتيك
  . روني را بايد تابعي دانست از شرايط بيرونيدروني و طبعاً شرايط د

ي  دوره«گيري رمانتيسم  ي اجتماعي و تاريخي، شكل در عرصه
روزگار يأس عمومي بود براي آنان كه تنها  ]هفرانس[ب بعد از انقال

آنان با اين انقالب كبير  27».اي سطحي با پندارهاي انقالب داشتند رابطه
بودند كه اين انقالب با تمام در پي آزادي، عدالت و مساواتي 

اندكي «اش نتوانست بدان دست پيدا كند، پس  هاي جاني و مادي هزينه
 وشنفكران ـكم ر يا دستاز انقالب هيچ كدام از مردم غرب ـ پس 

  28».احساس راحتي و امنيت در سرزمين خويش نكردند
ها چنان گسترش پيدا كرد  اين مسائل اجتماعي در ذهن رمانتيك

ي ذهنيت خالق نويسندگان  يأسي فلسفي منجر شد و ملكهكه به 
ي خامي  گير و در عين حال ماده دامن  رمانتيك قرار گرفت، غمي

آورد كه  ارزشمند براي آفرينش آثاري كه مجال وسيعي فراهم مي
  .نويسنده در آن خوش براند و خوش بدرخشد
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   انديشي مرگ ـ4

ها  رمانتيك. يكي استمرگ نيز مفهومي بنيادين در تفكرات رمانت
ها را وانهاده و پشت  در موقعيتي ويژه قرار دارند، از يك سو گذشته

اند و از سوي ديگر در حال و حتي در آينده  خود را خالي كرده
در اين شرايط مفهوم . يابند پناهگاهي براي روح پريشان خود نمي

 ترين فكري است كه در ذهن آنان نطفه ترين و بديهي مرگ، طبيعي
هاي گذشته را خشكانده و در سراب  ها چشمه چرا كه آن ،دبند مي

: گويد منتقدي مي. يابند كه عطش بنشاند و راه بنمايد حال، چيزي نمي
آگاه نيز گويي به ناچار،  دـنگر و خو دـخود، متون در خو متونِ درباره«

 به خاطر آن است كه متوني دربارهاند و اين دقيقاً  مرگ درباره
 29».اند شناسانه  شناسانه و درگذشتن از مرزهاي هستي  اي هستيه تفاوت

  . ت و كالسيك استشناسي ما معطوف به سنّ جا هستي و در اين
تي از حيات و ممات ي سنّجا كه تلقّ مرگ و نزديكي مرگ، آن

شود  گرايي مفرط بر ذهن انسان مدرن مسلط مي بازد و مادي رنگ مي
ماند، چنان  مياي دور  گرايي به افسانه و دنياي ديگر در پس اين مادي

ر، غيرقابل شود كه جدايي از اين تفكّ عجين مي با ذهنيت رمانتيكي
ها  مفهوم مرگ خأليي است كه رمانتيك. تصور خواهد بود

خواستند بدان برسند و تمام دانستگي و ماحصل اين دانستگي  مي
خود براي كردن  پذيري، ويران مرگ. را در آن محو كنند) مدرنيته(

هايي كه اساساً  يافتن دغدغه كردن جهان خود است و آرام ويران
  . تواند با سرعت و استعالي مدرنيستي كنار بيايد نمي

اين است كه در ديدگاه كالسيك نهادهاي ديني و اخالقي   مسئله
اش، تقريرات و  جويي همواره براي انسان و سير صعودي و كرامت

خواهي هرگز در  جويي و مرگ مرگ قوانيني در چنته دارند، پس
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چنين رويكردي قابل اعتنا نيست اما پريشاني جهان رمانتيك و وحشت 

شدن هنرمند  و ناباوري در مقابل تمام دستاوردهاي فردگرايانه و خالي
ي مرگ  هاي تاريخي، او را چنان به دامان خلسه از تمام اين وزنه

  .نيستر كند كه بازگشتي برايش قابل تصو پرتاب مي
  

   ناكجا و ماورا به گريز و سفر ـ5
آزردگي از محيط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها يا «
هاي ديگر، دعوت به سفر تاريخي يا جغرافيايي، سفر واقعي يا بر  زمان

 30».هاست هاي خيال، يكي ديگر از مشخصات آثار رمانتيك روي بال
 ،تواند با آن بسازد نميانتيك جا و اكنون همواره چيزي است كه رم اين

تواند با معيارهاي اخالقي و  او نمي. انگيز نيست دل كه برايشچرا 
به كجا؟ او خودش هم . پس بايد برود .اجتماعي موجود كنار بيايد

چه مهم است سرعت  آن.، چرا كه مقصدي در نظر نداردداند نمي
ني درو :يا الف ،سفري كه او بدان دل سپرده. دورشدن از مبدأ است

تاريخي  :يا ب كند؛ مي شهود شاعرانه بروز است و به شكل كشف و
هاي ملي شكل  گيري از قرون وسطي و رنسانس و افسانه است و با الهام

هاي  جغرافيايي است و با توجه به هنر شرق و سرزمين :گيرد و يا ج مي
سو  سو و آن ديگر و حتي سفرهاي خود نويسندگان رمانتيك به اين

ها با تكيه بر  سفر دروني و كشف و شهود رمانتيك. شود نمودار مي
شناسان عصر جديد، به طبيعتي انساني  ضمير ناخودآگاه توسط روان

خواهد  اشاره دارد كه با رهايي از اصول و قواعد دنياي كالسيك، مي
كالسيك همه چيز را  ،به عبارتي. كه آزاد باشد و به همه جا سفر كند

بديهي است كه در . يك همه چيز را در سفرخواهد و رمانت مستقر مي
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سفر، آن هم سفر ذهني، آزادي مطلقي مورد نياز است كه بتواند سدها 

  . را بشكند و به فضاهايي نامكشوف قدم بگذارد
ها غالباً با گرايش آنان به انسان و قرون  سفر تاريخي رمانتيك

 )pericles(موسه رؤياي عصر طاليي پريكلس «. وسطي همراه است
ها به سراغ قرون پر از  ي رمانتيك بيند و نه تنها او بلكه همه را مي

از اين رو زمان وقوع . روند احساس و جالل و جبروت رنسانس مي
، »هانري سوم«: هاي رمانتيك، همان دوره است اغلب نمايشنامه

رمانتيسم  و بيست نمايشنامه ديگر كه در دوره» لورنزاچيو«، »ارناني«
  31».افتد قرون وسطي اتفاق مي نوشته شده در

. انگيز بوده است ها همواره وسوسه دنياي شرق نيز براي رمانتيك
هاي داستاني و خيالي آن با  آشنايي اين نويسندگان با شرق و ظرفيت

جا كه كشورهاي  ارتباط شرق و غرب در دنياي جديد حاصل شد، آن
الطبع با منابع جا توجه كردند و ب غربي براي منابع طبيعي شرق به آن

ادبيات پررمز و راز شرق كه ريشه در تاريخ و . ادبي آن نيز آشنا شدند
مصالح خيالي مهمي بود كه تزريق آن به هر  ،نوع زندگي آنان داشت

امروزه «. انگيز بدان بيفزايد توانست جلوه و غنايي وسوسه متن ادبي مي
بابك قهرمانان  هاي ايراني را، ولز، صادق و روشن است مونتسكيو، نامه

هايش را از زبان حيوانات،  هاي خود را و الفونتن، داستان داستان
هاي قرون را، موريس برشور، عشق و دريا را و  ويكتورهوگو، افسانه

گوته، ديوان شرقي خود را به ترتيب تحت تأثير فردوسي و عطار و 
پديد الطير، خيام و حافظ  سعدي، گلستان و انوار سهيلي و كليله، منطق

  32».اند آورده
شان  هاي خيال، گاه با پاي مادي نويسندگان رمانتيك جز با بال

موسه به ايتاليا، مريمه به اسپانيا، الكساندر دوما به ايتاليا «. هم در سفرند
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و اسپانيا، تئوفيل گوتيه به اسپانيا و شرق و روسيه و ايتاليا، شاتوبريان و 

شرق سفر كردند و خاطرات اين المارتين و نروال و ديگران همه به 
ي اين سفرهاي رويايي در  همه. سفرها در آثارشان منعكس است

هاي تازه و باالخره آن زيبايي  آرزوي يافتن محيط زيبا و مجلل و رنگ
  33».كمال مطلوب است كه هنرمند رومانتيك آرزوي نيل به آن را دارد

  
   گناه به ميل و گونهديگر عشق ـ6

موجود در تفكر ترين مفاهيم  ي از اساسييك ،عشق ،بدون شك
هم عشقي آزاد و رها از تفكرات سنتي و معشوقي  رمانتيسمي است، آن

خواهد  و ميماورايي، عشقي كه شاعر آن را روياروي خود دارد 
هاي انساني و با  ببيند، معشوقي با تعين ـ نزمي همين ـ پاي او را بر زميندو

دهد  رمانتيك قدرتي مي دهنويسنعشق به . هاي انساني ضعف و قدرت
هاي  ل كند و بالي بسازد براي عزيمت به دوردستكه اكنون را تحم

اين عشق البته صرفاً معطوف به جنس مخالف نيست و گاه به . انگيز دل
رمانتيك در رد و اثبات شاعر . كند تمام عناصر هستي سرايت پيدا مي

از «. جز عشق ندارد سنگ محكي ،افتد  چه در پيرامونش اتفاق مي آن
. ترين عنصر پيوند بين دو جنس شد رمانتيسم به بعد، عشق، ضروري

عشق، عنصر الزم پيوندهاي عاطفي شد و پيوندي كه با عشق توأم نبود 
عشق، فقط در . پيش از آن چنين نبود. زيبايي خود را از دست داد

ري آن ناپذي كمال عشق در ابديت و زوال. شد ابديت آن، زيبا ديده مي
بين عشق و . شد عشقي كه با تغيير حس از بين برود زيبا ديده نمي. بود
. بود زيبا هم بودچه جاودانه  هر آن. ودانگي پيوندي برقرار بودجا
از ظهور امپرسيونيسم و خروج از مدار جاودانگي، عشق جنسي،  پس

آزادي . خورد شود و عشق با آزادي پيوند مي تبديل به ايدئولوژي مي
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نگرد كه  آن مي ها شده است و غرب چنان به ايدئولوژي ايدئولوژيكه 

درهم  جنسيي و صلح جزء الينفك آنند، با عشق گويا زيبايي و نيك
  34».خزد ها در جان عشق مي اين آميزد و بار ارزشي همه مي

داري موجود در غرب همواره تمايل داشته كه به فرد از  سرمايه
ش در جامعه بنگرد و با جذب فرد در ا منظر كاركرد و نقش اقتصادي

هايي ترتيب دهد كه اين  نهادهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، برنامه
اين فرآيند به اربابان . فرد مستحيل در جمع را راه برده و تمشيت كند

بيني كرده و براساس  دهد كه رفتار جامعه را پيش اقتصادي امكان مي
. بازار خود را سر و شكل دهند سازي ساليق، بتوانند ي همسان پروژه

او . انسان امروز با خودش، با همنوعانش و با طبيعت بيگانه شده است«
داند  به كاال مبدل گشته است، نيروي زندگي خود را نوعي سرمايه مي

روابط . كه بايد تحت شرايط بازار حداكثر سود را برايش تحصيل كند
نوعي از خود بيگانه است هاي مص ها اساساً همانند روابط آدمك انسان

شدن  ايمني خود را بر نزديكي به جمع و همرنگ و هر كس مي كوشد
ضمن آن كه افراد سعي . با آن در عقيده و عمل و احساس مبتني سازد

امكان به ديگران نزديك شوند باز هر يك كامالً  كنند تا سرحد مي
  35».ماند تنها و مجزا باقي مي

وفاني و خالق است و بيني، ت يشحال عشق، غيرقابل پ درعين
رفتند كه  ها در حقيقت با عشق به جنگ انضباطي تصنعي مي رمانتيك

عشق به . هم تفكر سنتي و هم جهان مدرن در پي تحكيم مباني آن بود
داري به عنوان اصول  پردازد كه توسط سرمايه هايي مي تحقير آرمان

در مقابل اين شده و  قطعي پيشرفت و ارتقاي معنوي انسان معرفي
ي آمال خود قرار  صدر توجه و كعبههاي دروغين، معشوق را در آرمان
اي كه از عشق و معشوق در آثار رمانتيك ديده  البته چهره. دهد مي
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شود، گاه افراطي و بيمارگونه است و اين امر دليلي جز زندگي در  مي

ر اي كه در ميان ذهنيت و عينيت هنرمند د ذهن ندارد، يعني فاصله
هاي او و  ارتباط با معشوق وجود دارد، موانعي كه ميان خواسته

گذارد كه تصورات او از  كند و نمي واقعيات موجود تعارض ايجاد مي
هاي  تازه بر غم عشق و معشوق به عمل در بيايد و همين نكته غمي

از همين سر است كه شاعر رمانتيك ميل به . كند رمانتيكي افزوده مي
اين گناه ظاهراً حركتي . كند ي بدان تظاهر و تفاخر ميگناه دارد و حت

انتحاري براي تخريب عادات مألوف و اخالق مستقر در جامعه است و 
. بندد هاي تازه مي در افتادن با عاداتي كه راه را بر آزادي و تجربه

ستيزي چيزي اشقانه اقتدار ستيز است و اقتداراصوالً عشق و تفكر ع
در حساب و كتاب . يستي بتواند با آن كنار بيايدنيست كه انضباط مدرن

آيا جايي براي عشق و  ،تر مبتني استنظام سرمايه كه بر سوددهي بيش
تر اين وضعيت هم به تنهايي بيشماند؟  ديدگاه عاشقانه باقي مي

هايي تازه  شود و هم به اهميت معشوق ظرفيت ها منجر مي رمانتيك
خانواده شدن نظام  اد برد كه سستنبايد از ي ،از سوي ديگر. بخشد مي

آسماني معشوق  تواند چهره نميمتوسط،  در زندگي مدرن و در طبقه
ها، نه يك  واري عشق در ميان رمانتيك كالسيك را حفظ كند و گناه

  .اصلي است پوشالي، كه گاه ابراز يك غريزه ادعاي
  
  
   آزادي ـ7

ل اختناق خواه در مقاب ي اول، ندايي آزادي رمانتيسم در وهله
در اين سال . سال انقالب ادبي است 1830سال «. كالسيك است

ي  ويكتور هوگو و رفقايش به پيروي از دستورهايي كه قبالً در مجله
خودشان درج شده بود، رمانتيسم را به عنوان مكتب آزادي هنر و 
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ها قوانين و اخالق موجود  از نظر رمانتيك 36».شخصيت معرفي كردند

طول زمان به عنوان اهرم هدايت و حفظ جامعه در دست در جامعه در 
مهم هاي  كه يكي از شاخص ـ اربابان ثروت بوده است و اين اخالق

بايد در حكم تماميت نگرش  آيد ـ مكتب كالسيسم به حساب مي
  . سنتي و فئوداليستي فرو بريزد

ها هر فرد خود جمعيتي مهم است كه بايد مركز  از چشم رمانتيك
ر بگيرد، پس هر مانعي كه بخواهد اين فرد را محصور كند يا توجه قرا

ساليق و فكرش را تحت نظارت بگيرد، ديدگاهي فاسد و باطل است 
رمانتيسم را به عنوان يك دوران «. كه بايد با آن از در ستيز درآمد

كنند كه در پي فروپاشي و  بزرگ دگرگوني و بازسازي معرفي مي
پذيري  آور انعطاف شود و پيام پديدار ميكهن  سقوط نظام و هنجارهاي

هاي گوناگون و بينش و  تر در فرم و صورت، آزادي در تجربهبيش
اندازهاي  دريافتن زنده و خالق از جهان است و امكانات و چشم

  37».گذارد شماري را در اختيار مي انگيز بي هيجان
در غرب خردگرايي رهاشده از مقيدات پيش از عصر روشنگري در 

ي  وم مختلف در كار نوبيني و نوخواهي بود و هيچ مرزي هم براي ارادهعل
جسم و ذهن انسان به . خود قائل نبود، نه منعي آسماني و نه سدي زميني

آزمايشگاه برده شد و آدمي به خود سفر كرد براي مالقاتي باشكوه با 
يات خود و تمام اين اعمال به بستري آزاد نياز داشت كه مرزهاي آن به ادب

امر كالسيكي عبارت از پرستيدن قواعد و از اين رو «. شد هم كشانده مي
پرستيدن تُنُك مايگي است، حال آن كه امر رمانتيكي تثبيت نظم براساس 

ي  آزادي الزمه«و به بيان ديگر  38».قواعد طبيعت و ذوق نبوغ است
ي سالم و منطقي بيان زندگي خصوصي و زندگي عمومي  برقراري رابطه

آزادي عامل پيوند . يابد حفظ استقالل فرد در آزادي تحقق مي. رد استف

www.takbook.com



  33 /بررسي جريان رمانتيك در شعر امروز فارسي  
از اين رو بصيرت و خالقيت . متقابل معرفت و موقعيت و فرديت است

  39».يابد بيند، يا تحقق نمي شاعر بدون آزادي آسيب مي
توان مكتب اصول و رعايت اين اصول دانست و  كالسيسم را مي

ول قطعي و پروبال دادن به تمنيات رمانتيسم را مكتب خروج از اص
عقل . تواند اتفاق بيفتد آدمي و احساسات او، كه در شرايطي آزاد مي

هاست و رمانتيسم بر آن است تا  ي تمركز كالسيك گرايي نقطه و عقل
از زير اين سلطه بيرون رود و زمام قلم را رها و آزاد به تخيل و 

ازي رها شده از وورژي اصلي ب آزادي دغدغه. احساس خويش بسپارد
تواند با تأللؤ اشرافيت كنار بيايد و طبيعتاً  قيد سنت است كه ديگر نمي

ها ديگر تنها  آن. آيد و البته با حفظ موجوديت خود به ميان مردم مي
كنند و زشتي و بدي را هم به دل  به خوشايندي اثر ادبي فكر نمي

جامعه و قوانين  ها اصوالً بر تمركز كالسيك .دهند آثارشان راه مي
كند، در  قطعي آن است و هميشه آن چه براي هنرمند تعيين مشي مي

خارج از او، در وراي تفردهايش، زندگي دارد اما رمانتيسم، با نفي اين 
» من«و مسائل اين » من«كردن  هاي بيروني بر آن است كه با كالن سلطه

» من«هاي موجود قامت بيفرازد و هرچه كه اين  در مقابل قدرت
تر خواهد بود و د، بالطبع، توازن اين مقابله بيشتر شو تر و غليظ بزرگ

  .شك آزادي چه چيز ضمانت اين فتح است؟ بي
  
  
   شهر اب ستيز و گرايي طبيعت ـ 8

ي عالقه به طبيعت و حيات ابتدايي و غيرمتمدن يكي و  توسعه«
 در بازگشت به. هاي رمانتيسم است شايد نخستين ويژگي از ويژگي

زيرا در اين ايام چنين تلقي  ،، بازيافت اصالت انساني مطرح بودطبيعت
شد كه نتايج حاصل از خردگرايي، انسان را از اصالت خود خارج  مي
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ها براي  حقيقت رمانتيكدر 40».ساخته و اخالق طبيعي او را فاسد كرده
توانست  نمي) تمدن و شهر(ي آن  چيزي جنگيده بودند كه اينك نتيجه

داري و فرزند  شهر محصول سرمايه. آنان را به آرامش برساندروح 
البته . هاي انساني داري نوين است و ماحصل دورشدن از اصالت برده

ها در بازگشت به طبيعت هرگز انتخاب يك زندگي  منظور رمانتيك
اين رويكرد در . روستايي و ستيز با پيشرفت و تكنولوژي نيست

يز هم مسخ انسان در جهان مدرن حقيقت نماد چيزي ديگر و آن چ
ي و جمعي وجود شدن صميميتي كه در زندگي روستاي است و گم
ادي است كه اي از روابط اقتص حقيقت مجموعهشهر در. داشته است

عدم پذيرش اين ـ  طبعاً ن ـتر ندارد و گريز از آوري بيش هدفي جز بهره
مين جاست ي تمام رمانتيسم در ه سرچشمه«. كند روابط را توجيه مي

هاست و اگر شما بتوانيد جامعه را  انسان يا فرد، منبع بيكران توانايي: كه
ها مجال ظهور به  توانايي  با نابودكردن نظم بازدارنده بازسازي كنيد اين

  41».شويد آورند و شما به پيشرفت نايل مي دست مي
معتقد «او . ژان ژاك روسو در اين خصوص مباحث بسياري دارد 

شود، مخصوصاً از مالكيت زمين و  فساد از تمدن ناشي مياست كه 
عدالتي و عدم مساوات  ها، زيرا اين وضعيت موجب بي ديگر دارايي

ها را دچار حسرت و حسادت و فساد و  شود و درنتيجه انسان مي
كند عبارت  اي كه روسو پيشنهاد مي راه عالج و چاره. كند انحراف مي

، بازگشت به آن چيزي كه آن را است» بازگشت به طبيعت«معروف 
ي اشتراكي اوليه كه بر  نامد، نوعي جامعه مي» حالت اجتماعي اوليه«

ي دموكراتيك براي  ي اين نظريه جاذبه. اشتراك اقتصادي استوار است
دار قرار دارد كامالً  ي شديد اشرافيت زمين دوراني كه تحت سلطه

گرايي  با نوعي طبيعت البته ما در كليت كالسيسم هم 42» .آشكار است
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خواهد كه  جا هنرمند مي يا تقليد از طبيعت مواجه هستيم، اما در آن

طبيعت را  تري از طبيعت ارائه دهد و با حذف حواشي، صورت كامل
بردن به  در شكوهي كه بايد باشد، بنماياند ولي در رمانتيسم پناه

مدرن ي  و روابط مستبدانهطبيعت، نوعي مبارزه در جهت نفي شهر 
بايد از نقوش در هم «ها معتقد بودند  كه كالسيك درحالي. است

طبيعت، جوهر هر چيز خوب يا بد را بيرون كشيده و اين جوهر 
كننده را به نحوي كه مطابق با حقيقت و واقعيت باشد، به  مشخص

رمانتيسم خاصه از اواسط قرن نوزدهم، «ا ام 43».صورت كامل بيان كرد
هاي  كردن زندگي و تخريب ارزش رمند به ماشينياعتراضي بود كه هن

ي مستقيم سيستم اقتصادي افسار  بشري و مسخ شئون انساني، كه نتيجه
آميز هنرمند  رمانتيسم فرياد اعتراض. كرد ي آن زمان بود مي گسيخته

ي  هاي فقرزده عليه بندگي انسان آزاد، عليه تبديل شهرها به اردوگاه
  44».رقابت آزاد بود ها و عليه اسيران كارخانه

هماني با طبيعت ـ  ناين سفر به طبيعت گاه در اشعار رمانتيك به اي
او بر آن . آيد شود و شاعر در پي استحاله در طبيعت برمي منجر مي

چون (اي  است كه از خود بگريزد و در نيروي اليزال و مادرانه
مانتيك تنها از اين طريق است كه هنرمند ر. به هم پويي برسد) طبيعت

ي دل نهاده به  تواند حقارت و كوچكي خود را در برابر جامعه مي
موضوع «. ثروت از ياد ببرد و در طبيعت بزرگ احساس بزرگي كند

ها عموماً طبيعت بيرون بوده است اما در اين اشعار  اشعار رمانتيك
كه شاعر را به تفكر و انديشه  اي است طبيعت هدف نيست بلكه انگيزه

گيري از طبيعت را به  جويي و پناه توان اين پناه البته مي 45».دارد ميوا
ي شكست تفكرات انقالبي دانست، انقالب كبير فرانسه كه  نوعي نتيجه

هاي جوانان انقالبي را نقش بر آب  پس از چندي تمام آرزوها و آرمان
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ها را در سرخوردگي و سردرگمي به گريز از شهر و تمام  كرد و آن

  .اشتمظاهر آن واد
  
  
   كودكي به رجعت ـ9

گرايي، فرآيندي است  كودكي و رجعت بدان هم، مثل طبيعت
ي اكنوني  خواهد اكنون زشت و جامعه كه در آن هنرمند رمانتيك مي

.  دانستگي پناه ببردزشت را واگذارد و به معصوميت كودكي و خأل
هاي متفاوت فلسفي و  انفجار دانستگي و ظهور نظريهدوران مدرن 

مكتب به عنوان متولي  ط ـمتوس شناختي است و بحراني كه طبقه يهست
خستگي مفرط كرده  ل ـبدان مبتالست او را چنان دچار عق رمانتيسم ـ

تمركز و  ي تواند نقطه است كه هر مفرّي براي گريز از اين شرايط مي
و  كه رمانتيسم اصوالً مكتب سفر استدانيم  مي. او قرار بگيرد عالقه

اش دارد و  كه هنرمند به كودكي ين سفرها رجعتي استيكي از ا
اجتماعي و اقتصادي خود، براي  هاي مفروض وانهادن تمام نقش

مهار،  محابا و بي اين واگشت بي. آداب رسيدن به بدويتي ساده و بي
شك نفي اكنوني است كه در آن هنرمند خود را در انبوهي از  بي

خواهد كه در كودكي و  د و ميبين واقعيات تلخ و غيرقابل تغيير مي
ها را تاب  وار آن، تشفّي خاطري بجويد و تلخي مسئوليتي خلسه بي

  . بياورد
ي صفر عزيمت است، روح تكاندن از تمام تاريخ و  كودكي نقطه

رجعت به كودكي اظهار ندامت از بزرگي است، . ي شروع دوباره نقطه
، سرشار از هاي يك كودك ديدن. وقتي كه بزرگي را جايي نباشد

طراوت و پاكي است، پالوده از هر منظر سودجويانه و اين چيزي است 
رجعت به كودكي . توان جذابيتش را به سادگي از دست داد كه نمي
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به عبارت . پذيرفتن يك تكامل دوباره و بازنويسي يك سرنوشت است

جستند كه  اي مي باكره» خود«ها با پرداختن به كودكي،  ديگر رمانتيك
  .ها ببخشد تولدي دوباره به آنتمام مفاسد قرن دورشان كند و از 

  
  پروري احساس و گرايي تخيل ـ10

رمانتيسم مكتب اصالت احساس است و اين احساس وقتي كه با 
ها بر ادبيات  انجامد كه سال خلق آثاري مي به ،تخيل هنرمند عجين شود

. گيرد مي جهان تسلط و تحكم دارد و مورد نقد و نظر منتقدان قرار
اگرچه غليان احساسات به اين شكل، ممكن است براي ما بيش از حد «

آميز به نظر برسد، ولي اين شيوه در روزگار خود، در سرتاسر  مبالغه
يكنواختي و  اروپا از جذابيتي عظيم برخوردار بوده و براي گريز از

 هاي اوايل قرن هيجدهم فرصتي مغتنم تر نوشتهحاصلي حاكم بر بيش بي
  46».شده است تلقي مي

ها در جهان  احساسات انسان چيزي است كه از نظر رمانتيك
رود كه  هاي ماشين و سرمايه، مي دنده مدرن وزني ندارد و در چرخ

ي اول احساسات  ها در وهله آزادي مورد انتظار رمانتيك. تكه شود تكه
 ها اعتقاد دارند كه اين احساسات دهد و آن آدمي را هدف قرار مي

دغدغه بايد كه در مسيري طبيعي، جاري شوند و  مهار و بي بي
حق ) خالق و هنجارهاي جمعيا(گونه قيد و بند دروني يا بيروني  هيچ

گرايي  اين احساسات در تقابل با عقل. احساسات را راه ببرند اينندارند 
كالسيك گريزي است به سوي آزادي و در اين آزادي است كه 

آلفرد دو «. گردد تر مي گشايد و موجد جهان تازه تخيل هنرمند، بال مي
يد بيان كرد چه با آن! بايد هذيان گفت«: گفت مي 1842موسه در سال 

  47».چه بايد به دست آورد هيجان مردم هيجان شاعر است و آن
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ي هنرمند رمانتيك است و تنها مجال  تخيل و احساس تنها سرمايه

تواند  رو شود وگرنه او هرگز نمي هقدرت او كه بتواند با جهان ناساز روب
جا  اما آن. هاي جهان برخيزد در واقعيت و با ابزاري مادي به مقابله با زشتي

كه پاي احساس و تخيل در ميان باشد، هنرمند رمانتيك ابرقدرتي است 
كشد تا با قواعد خود، آن را به  كه جهان را به درون شعر و داستانش مي

تخيل و احساس با نگاه ديگر، اصوالً . ن فاتح شودبازي بگيرد و البته بر آ
به عنوان موجوديتي (در مقابل تعقل كالسيك )با بدويت موجود در خود(

ي  خواننده  خواهد كه تارهاي دل كند و مي قامت افراشته مي) مدرن
اي است  تخيل عرصه. آثارش را بلرزاند و او را به درون خود متوجه كند

هايي  بازد و شرايط براي خلق زندگي رنگ ميهاي ناگوار  كه واقعيت
اي است كه  اين داشته. شود مهيا مي) اي ذهني ولو به گونه(تر  تازه

  .اند ي كافي برده از آن بهره دانند و ها قدرش را به خوبي مي رمانتيك
  

   گوتيك و ناشناخته فضاهاي ـ11
دهد و  ها به تخيل آنان عرصه مي گرايي مفرط رمانتيك احساس

پروا آنان را با تمام ياس و اندوهي كه در دل دارند به  ن تخيل بياي
كشاند كه ناشناخته و مرموز است، چرا كه در زير و  فضاهايي مي

  . گيرد شان شكل مي هاي روح تاريك بم
ي دوم قرن  در معماري و ادبيات نيمه» گوتيك«گرايش به «

يك هم در ي گوت جاذبه. هيجدهم نيز از همين جهت قابل توجه است
چند واكنشي كه ها نهفته است، هر ساسات و حساسيتهمين اح

ي نخست لرزش ناشي از ترس و اضطرابي  انگيزد در درجه برمي
انگيز  غيرواقعي است كه خواننده را به قلمروهاي فوق طبيعي و هراس

انگيز در  هاي شيطاني و هراس اين شيفتگي نسبت به پديده... دكشان مي
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هاي آن را از قبيل  دهم نيز ادامه يافت و جلوهسرتا سر قرن نوز

هاي هوفمان و  اثر ماري شلي، تعدادي از داستان) 1832(فرانكشتاين 
اين گرايش به ... مكني پو مشاهده مي هاي ادگار آلن برخي از داستان

ي بعد ديگري از  دهنده هاي تاريك و اسرارآميز زندگي نشان جنبه
چنين بيانگر اشتياق آن به العاده و هم قانتيسم به امور خاردلبستگي رم

سفر ذهني به اين فضاهاي  48».هاست جستجو و كشف ناشناخته
گيرد چنان كه  ها نشأت مي ناشناخته و غريب از روح بيمار رمانتيك

فراموش نكنيم  49».م اصل بيماري استرمانتيسم تجس«: گويد گوته مي
اسي هم هست و شن ها عهد نويني در علم روان كه عهد رمانتيك

هاي پنهان ذهن آدمي مناظر  مباحث مربوط به ضمير ناخودآگاه و اليه
جديدي پيش روي هنرمندان ايجاد كرد، جز اين، توجه به شرق و 

ها بوده  هاي پررمز و راز آن همواره منبعي مهم براي رمانتيك داستان
و هاي انگليسي  نه تنها در فرانسه و آلمان بلكه در رمانتيست«. است

توان ديد، نظير  امريكايي نيز تأثير صورت نوعي ادب شرق را مي
چه كه در كالريچ، شلي، دوكوئيني انگليسي و امرسون، ثورو،  آن

ها پيوسته  رمانتيك 50».ها قابل رؤيت است وايتمن امريكايي اين نشانه
جا و اكنون، چيزي جز شهر  جا و اكنون و اين در گريزند، گريز از اين

ي آن نيست، پس مقصدي كه  برنده ود در آن و تعقل پيشو نظم موج
، در حقيقت ناكجايي ها با روح پريشان خود به دنبالش بودند رمانتيك

تراويد و چنين مقصدي همواره  مي شان بر كه از ذهن ناآرامبود 
  . ناشناخته، عجيب، مرموز و حتي خوفناك جلوه خواهد كرد

ي جز اي چيز ن ورطهدر حقيقت گرفتارشدن رمانتيك در چني«
كه بيمار رواني نيز حتي در حالت بسيار  بيماري رواني نيست، كما اين

يعني عنصري است . ابتدايي آن يعني افسردگي داراي چنين مشكلي است
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گريزد و اين گريز  نه تنها او را  كامالً غيراجتماعي كه پيوسته از آن مي

د، تا جايي كه در افزاي ش ميا بخشد بلكه بر شدت بيماري نجات نمي
تر بيماري نظير مايناك، شيزوفرني و اسكيزوفرني به جنون  حالت پيشرفته

شايد بدين لحاظ است كه برخي . گردد شود و وحشي مي تر مي نزديك
  51».اند نجيب ناميده رمانتيسم را وحشيِ

توان به افراد ذيل اشاره  از ميان شاعران و نويسندگان رمانتيك مي
شاتو بريان، مادام دو استال، المارتين، آلفرد دو ويني، : فرانسهاز : كرد

الكساندر دوما پدر و پسر، ويكتور هوگو، آلفرد دو موسه، مريمه، 
برادران : از آلمان .و فلوبردو نروال، گوستاسنت بوو، ژرژ ساند، ژرار

از  .يست، هوفمان، هاينه، گوته، شيلرشلگل، نواليس، هنريش فن كال
دسن، وردزورث، كالريج، لرد بايرون، شلي، ويليام ريچار: انگلستان

گوگول، : ز روسيها). ويليام سر(بليك، كيتز، هازليت، اسكات 
شارلوت تمپل، امرسون، كوپر، : از امريكا .لرمانتف، پوشكين

: از دانمارك .النگ فلو، وايتمن، هريت بيچراسنوهاوثرن،  ايروينگ
: از مجارستان .تگز: ز سوئدا. گور، هانس اندرسن يركه اوهلنشلگر، كي

: از لهستان. الساندرومانزوني: از ايتاليا. كيشفالودي، شاندرو پتوفي
  .خوزه دواسپرونسدا، زوريال: از اسپانيا. ميسكه ويچ
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  :ها نوشت پي

نشر مركز، : رمانتيسم، چاپ سوم، تهران ،)1380(ي مسعود جعفري ت، ليليان، ترجمهرسـ فو1
  .13-14صص 

  .Friedrich schlegel ـ2
  .19فورست، ليليان، رمانتيسم، ص ـ 3
  .19همان، ص ـ 4
  .50-51سخن، صص : هاي ادبي، چاپ اول، تهران آشنايي با مكتب ،)1385(ثروت، منصورـ 5
  .50همان، ص ـ 6
  .244ص ، مرواريد: فرهنگ اصطالحات ادبي، چاپ دوم، تهران ،)1383(داد، سيماـ 7
  . 17، ص فورست، ليليان، رمانتيسمـ 8
  .84-85صص ،زمان:چاپ دوم، تهران،1هاي ادبي،ج مكتب،)1365(رضاسيدحسيني،ـ 9

  .29فورست، ليليان، ص ـ 10
نشر مركز، ص : ، كالسيسيزم، چاپ دوم، تهران)1380(حسن افشار تان، دمينيك، ترجمهسكرـ 11
55.  
  .43فورست، ليليان، ص ـ 12
  .Graveyard schoolـ 13
: رئاليسم و ضدرئاليسم در ادبيات، چاپ سوم، تهران ،)1345( )كتر ميتراد(رحيمي، مصطفي  ـ14

  .20نيل، ص
  .57هاي ادبي، ص  ثروت، منصور، آشنايي با مكتب ـ15
  .81مرغ آمين، ص : كيميا و خاك، چاپ دوم، تهران ،)1366(براهني، رضا ـ16
نشر مركز، : اول، تهرانتوليد اجتماعي هنر، چاپ  ،)1367(ي نيره توكلي ولف، جانت، ترجمه ـ17

  .62ص 
  .57هاي ادبي، ص  حسيني، رضا، مكتبسيد ـ18
  .26جنوب، ص آئينه:اول، تهران اپپسامدرن، چو مدرن،)1386(عبدالعليغيب، دست ـ19
  .202نشر مركز، ص : ر اروپا، تهرانسيررمانتيسم د ،)1378(جعفري، مسعود ـ 20
  .94فورست، ليليان، رمانتيسم، ص  ـ21
  .49-50هاي ادبي، صص ، منصور، آشنايي با مكتبثروت ـ22
  .49-50همان، صص  ـ23
شناس  و يونگ، روان) 1939-1856(پزشك اتريشي مثالً در مباحثات زيگموند فرويد روانـ 24

ي ناخودآگاه فردي و جمعي همواره مورد توجه و تأكيد قرار  مسئله) 1961-1875(سويسي
  .گيرد مي
، كتاب شعر، »هاي شعر خصلت« ،)1371(ي محمدعلي موسوي كادول، كريستوفر، ترجمه ـ25

  .43مشعل، ص : تهران
، كتاب »ديدگاه رمانتيك و كالسيك نو« ،)1371(ي محمود نيكبخت اي، ترجمه. م، تيهيو ـ26

  .20شعر، تهران و مشعل، ص
، ، چاپ اول3، ج )جلد 4(تاريخ اجتماعي هنر ،)1362(ي امين مؤيد هاورز، آرنولد، ترجمه ـ27

  .212دنياي نو، ص : تهران
  .207همان، ص ـ28
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  .174ص  ،نشر مركز: ادبيات پسامدرن، چاپ دوم، تهران ،)1381(يزدانجو، پيام ـ29
  .22رز، ص:عي امپرسيونيسم، چاپ دوم، تهرانبررسي هنري و اجتما ،)1354(پاكباز، روئين ـ30
  .90، ص 1هاي ادبي، ج  حسيني، رضا، مكتبسيد ـ31
  .66، ص 1هاي ادبي، ج صور، آشنايي با مكتبثروت، من ـ32
  .90، ص 1هاي ادبي، ج  حسيني، رضا، مكتبسيد ـ23
  .اختران: ماتريس زيبايي، چاپ اول، تهران ،)1381(بازرگاني، بهمن  ـ34
  .110ص  ،مرواريد: ورزيدن، چاپ نوزدهم، تهران هنر عشق ،)1378(فروم، اريك  ـ35
  .88، ص 1ج ي،هاي ادب حسيني، رضا، مكتبسيد ـ36
  .102فورست، ليليان، رمانتيسم، ص  ـ37
  .296ص  ،نيلوفر: ، چاپ سوم، تهران)جلد دوم(تاريخ نقد جديد  ،)1388( ولك، رنه ـ38
  .130توس، ص : چشم مركب، چاپ اول، تهران ،)1378(مختاري، محمد  ـ39
  . 71-72هاي ادبي، صص  ثروت، منصور، آشنايي با مكتب ـ40
  .18ص ،شعر ،كتاب»ديدگاه رمانتيك و كالسيك نو«، محمود نيكبخت اي، ترجمه .هيوم، تي ـ41
  .55، ص  فورست، ليليات، رمانتيسم ـ42
  . 27، ص 1هاي ادبي، ج حسيني، رضا، مكتبسيد ـ43
  . 21، رئاليسم و ضدرئاليسم در ادبيات، ص )دكتر ميترا(رحيمي، مصطفي ـ44
  . 245داد، سيما، فرهنگ اصطالحات ادبي، ص ـ 45
  . 47فورست، ليليان، رمانتيسم، ص ـ 46
  . 89، ص 1هاي ادبي، جلد  حسيني، رضا، مكتبسيدـ 47
  . 47-48فورست، ليليان، رمانتيسم، صص  ـ48
   216، ص 3ي امين مؤيد، تاريخ اجتماعي هنر، جلد  هاورز، آرنولد، ترجمهـ 49
  . 67هاي ادبي، ص  ثروت، منصور، آشنايي با مكتبـ 50
  .93ان، ص هم ـ51
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  يسم ايراني؟رمانت

ي تاريخي مشخصي در  ايم كه در محدوده رمانتيسم را مكتبي دانسته
شود كه در ادبيات جهان  دهد و به خلق آثاري منجر مي غرب رخ مي
چه در غرب اتفاق  آن. اي به خود اختصاص داده است جايگاه ويژه

بكشيم و با  به زواياي آن سر ،افتد و ما در فصل قبل تالش كرديم مي
هاي موجود در اين  بندي ديدگاه ي نظرات متفاوت به جمع عرضه

شود كه در چنين آثاري كمابيش  به اصولي منتهي مي ،حيطه بپردازيم
اين اصطالح در خود غرب و در فراموش نكنيم كه . قابل تماشاست

ه ـ گا ي ـطول زمان دچار دگرگوني و دگرديسي بسيار بوده و مرزها
بندي شاعران و اشعارشان مشكالتي  رنگ تعاريف موجود، در طبقه كم

كه چه چيز رمانتيك است و چه چيز نيست،  اين. را ايجاد كرده است
كند  منتفي مي گيري را عمالً هاي مختلف، قطعيت نتيجه در چالش ايده

آثارشان در طول زمان، رمانتيك  سير طبيعي شاعران و جريان خالقهو 
  . دهد  ها را در معرض نسبيتي بديهي قرار مي يا غيررمانتيك بودن آن
مدرن  دانيم كه جغرافياي زميني الاقل در دنياي از سوي ديگر مي

دبي يعني يك تفكر يا سبك يا جريان ا لزوماً جغرافياي ذهني نيست؛
هاي ديگر هرگز معطل روابط سياسي، اقتصادي  براي سفر به سرزمين
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پس سفري كه ). پذيرد ها تأثير مي گرچه طبعاً از آن(ماند  نمي... و

ما كرده است، نه يك ) و مشخصاً به شعر معاصر(رمانتيسم به ايران 
تقليد صرف از سوي نويسندگان ماست و نه يك استراتژي غربي براي 

مادي و واقعي   سو داليلي چرا كه از يك ؛ه اهدافي احتمالييابي ب دست
ي ايراني موجوديت پيدا  گيري چنين تفكري در جامعه  براي نضج

در ) تي با مرزهاي شناور خودح(كرده و از سوي ديگر رمانتيسم غربي 
 يها اش را اغلب چنان در پاي خصلت ما وجوه غربي  ادبيات تنه

كند كه براي ديدن اين آناتومي جديد،  ار مياش ذبح يا الاقل نث ايراني
بايد به فرهنگ و تاريخ ايراني نقب زد و رمانتيسم را گاه تنها نامي 

اي از آثار شعر معاصر ما  ناچار دانست كه نگاه منتقدان را به نوع ويژه هب
يكي از «: گويد كدكني مي كه دكتر شفيعي چنان. رساند به اجماع مي

ي ادبيات عصر رضاخاني، مسئله   ابل مطالعهمسائل بسيار عمده و ق
من داخل بحث در مباني رمانتيسم . اي از رمانتيسم است پيدايش شاخه

ي  دهم و كلمه ي رمانتيسم را با توسع انجام مي شوم و اطالق كلمه نمي
ي نيما  شود و در دوره رمانتيسم را بر آن نوع شعر كه با نيما شروع مي

نوع شعر كه حتي بخشي از آن را در  م، آنكن شود اطالق مي ديده مي
رمانتيسم را با آن معناي دقيقي  حتي كلمه. بينيد عشقي مي ]ي ميرزاده[

به كار بردن اين كلمه از . برم كه در ادبيات اروپايي دارد به كار نمي
  1».ناچاري است، پس اين را با رمانتيسم اروپاي اشتباه نكنيد

خاص و به مصرف رسيده با معناي  حال اطالق يك كلمههر اما به
آن هم در ديار و (اي از آثار ديگر  تاريخي، بر مجموعه در يك دوره

ي تصميم فردي يك  تواند اتفاقي باشد يا نتيجه نمي) اي متفاوت زمانه
براي اي  شك عوامل مشخص و قابل اشاره آري، بي. منتقد يا پژوهشگر

، اما غرض نگارنده اين است وجود داردنام يا ماهيت ـ  در اين تطبيق ـ
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ناچار در دو جريان و  هتوان به صرف مشابهتي اسمي و ب كه هرگز نمي

هاي  در دو فرهنگ و دو عهد، ضرورتي در تطبيق شعائر و مشخصه
هايي در  ها هرچه كه باشند، مشابهت وجو كرد و مشابهت ها جست آن

  . شوند روي هر دو جريان تلقي مي ايجاد و پيش عوامل
كه رمانتيسم در غرب يك مكتب هنري است كه  ي ديگر اين هنكت

توان سير كودكي تا پيري و مرگش را رصد كرد و عوامل ايجاد و  مي
كه سنت  ديد و به ديدن آورد اما در ايران ـامحايش را در بستري روشن 

در پي  ادبي هرگز جاي خود را به نو ادبي نداده و تنها بزرگوارانه آن را
توانيم رمانتيسم خود را مبرا از  ما نه مي ن پذيرفته است ـجدالي سهمگي

  . كالسيك بدانيم و نه حتي پست مدرنيسم خود را مبرا از رمانتيسم
زيستي  در هنر ايراني سنت دركنار نو و نو در كنار سنت به هم

هاي  نبودن جريان دست  ي آن يك اند كه نتيجه آميزي رسيده مسالمت
  البته وقتي كه ما از يك دست. گان استادبي و حتي خود نويسند

دهد كه هنرمند يا اصالً يك جريان بايد  زنيم، معنا نمي نبودن حرف مي
توان هم انتظار  اما نمي! مو به مو از موازيني قطعي تبعيت كند، هرگز

ي يك جريان ادبي با هم تعارض و  دهنده داشت كه عناصر تشكيل
كه در كشور ما گاه در  تناقض داشته باشد و اين اتفاقي است

شايد بتوان دليل اين امر را در «. هاي ادبي قابل رؤيت است جريان
وجو كرد كه هرگز نه از فئوداليسم دل  ساختار اقتصادي ايران جست

هاي موجود ميان  پس تفاوت 2».داري پيوست كند و نه كامالً به سرمايه
ي خلق و تكوين را  رمانتيسم ايراني و رمانتيسم اروپايي تفاوت در زمينه

كند و مشتركات اين دو بر وجوه مشترك انگشت  يادآوري مي
  ي فئوداليسم ناچار جوامع از پس سلطه هشدن ب گذارد، مثالً ماشيني مي

حال هر چه قدر كه اين دو جامعه در اجزا و در كليت . مادي و فكري
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ربي گيرند، رمانتيسم ايران هم از رمانتيسم غ حركت، از هم فاصله مي

  . شود تر مي گيرد و بومي فاصله مي
ي رمانتيسم يا  از طرف ديگر نبايد از ياد برد كه خود واژه
ان ي يك جري رمانتيك هم گاهي در منظر منتقدان ما صرفاً نه به مثابه

ي  رود و هر نوع نوشته تري به كار ميادبي و فكري، كه با تعميم بيش
گيرد و  در بر مي) ندازي منفيا غالباً در چشم(سوزناك و احساساتي را 
اش،  اي توان گفت هر شاعري در عمر حرفه شايد از اين روست كه مي

كند، چرا كه شعر رمانتيك گاه  خواه ناخواه از پيچ رمانتيسم عبور مي
به تقليل برداشت دچار شده و شعري » ي سطحي شعر عاشقانه«تا حد 

شاعري، حتي آن كه  هر«با اين حالي . رسد جوانانه و سطحي به نظر مي
اجتماعي و متعهد و اهل واقعيات روزگار خويش خوانده شود، معموالً 

  3».وبيش از رمانتيسم را در خود دارد هايي كم و عادتاً مايه

  
   ايران در رمانتيسم بروز هاي زمينه

شايد بتوان رمانتيسم را نخستين سبك مدرن ادبي چه در غرب و 
راه نيست چرا كه اصوالً رمانتيسم  عا بياين اد. چه در شرق قلمداد كرد
رو شدند  روبه  شود كه جوامع سنتي بالمĤل با آن با عصر نويني آغاز مي

داري سپري كنند،  ي گذار خود را از فئوداليسم به سرمايه تا مرحله
منتها طبيعتاً اين سير در غرب و شرق به يك شكل روي نداد و در 

  . توانست باشد مينتيجه، برآيند آن هم به يك شكل ن
ي جديدي از  در آغاز قرن نوزدهم ميالدي، غرب، پا به مرحله

را بايد در  هاي آن گذارد كه ريشه حيات اجتماعي خود مي
اشراف و . وجو كرد هاي اقتصادي و فكري عميقي جست دگرگوني

شد و بالطبع ديدگاه اشرافي در هنر هم مورد  اشرافيت مضمحل مي
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هاي  نويسندگان و شاعران از ديار و كاخ. تگرف تجديدنظر قرار مي

جا  مجلل بيرون آمدند و به ميان مردم رفتند و آثار خود را هم به آن
گرفت كه گرچه  ي جديدي شكل مي در بيرون از دربار طبقه. بردند

ي خوبي  داري بود اما با مشي آن چندان ميانه ي سرمايه خود، زاده
تر بدان اشاره  ت كه ما پيشنداشت و اين همان پارادوكس مهمي اس

رسيد،  اي كه پس از مشروطيت به ظهور مي اما در ايران، طبقه. ايم كرده
اين طبقه كه اندك اندك از . اش باشد توانست مانند تابع غربي ذاتاً نمي

اواخر عهد قاجار موجوديت خود را اعالم كرده بود به جاي اين كه 
عوامل مادي تغيير در كشور دگرگوني و تحول را به طور مستقيم و با 
ها و در سفرهايش آموخت و  خود به تماشا بنشيند ، آن را در كتاب

لوژي به ايران البته از اواخر قاجار، مظاهر جديدي از تكنو. تجربه كرد
اما اين ) شاه ويژه توسط عباس ميرزا وليعهد فتحعلي به(راه يافته بود 

رانيان نداشت چون ها چندان تأثيري در حيات اجتماعي اي كوشش
صرفاً صنايعي وارداتي براي حل مشكالتي روزمره و اوليه بود، اما 

هاي فلسفي و فكري،  غرب، در كنار چالش  نيمي از پيشرفت شگفت
  .هاي تكنولوژيك و علمي بوده است شك مديون پيشرفت بي

بيني نسبت به آينده در اروپاي  پيشرفت علم و تكنولوژي و خوش«
هاي كوچك  ان پيش آورد كه گذشته از برخي واكنشقرن نوزدهم چن

رمانتيك، پيشرفت همچون قانون مقدس جهان و تاريخ انسان ستايش و 
سم «ها بود و هم  رمانتيك» عزم فاعل«اين پيشرفت ، هم  4».پرستش شود

ها  ها هم موجوديت خود را مديون اين پيشرفت ، يعني رمانتيك»قاتل
اما در ايران چنين انقالبي در صنعت اساساً تاختند،  بودند و هم بدان مي

قابل تصور نبود، چه برسد به اين كه بخواهد چنين دستاوردها و منازعاتي 
مسئله اين بود كه با تأسيس مدارسي به سبك اروپايي در . را پي بريزد
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اي از جوانان با علوم  خان اميركبير، عده توسط ميرزا تقي) دارالفنون(ايران 

اي ديگر از جوانان هم براي تحصيل اين  شدند و عده ا ميروز دنيا آشن
ي تأسيس مدرسه به سبك اروپايي در  البته تاريخچه. علوم راهي فرنگ
هجري قمري در زمان محمدشاه  1255تا  1254هاي  ايران به حدود سال

اي تأسيس  اولين بار كشيشي امريكايي در اروميه مدرسه«. گردد باز مي
اي در  به ساخت مدرسه» بوره«يشي فرانسوي به نام كرد و پس از او كش

  5».اي را خودش پرداخت تبريز همت گماشت و هزينه
ي رو به روشنفكري ايران با  پس ارتباط ايرانيان و بالطبع طبقه

تكنولوژي و شرايط و اقتضائات اين نوع زندگي با واسطه صورت 
ي  كهتوانست مثل غرب به عنوان يك نيروي محر گرفت و نمي مي

ر ادبيات ايران تا حدود سال ي ديگر اين كه د نكته. قوي عمل كند
 ز رمانتيسم و تفكراتي از اين دست ـتظاهري ا ـ اواخر مشروطه ـ1300

ي  توان سراغ گرفت، چرا كه جامعه نمي د ـهايي معدو جز در ترجمه
. كند ايران مسائل ديگري دارد كه با تفكرات رمانتيسمي الفتي پيدا نمي

ترين اين مسائل تحوالت منجر به انقالب مشروطه و خود اين  ممه
را از آن قالب است كه تمركز فكري ايرانيان ـ به ويژه اهل سواد ـ ان

ي همه جانبه  خود كرده و همه چيز در جهت اثبات يا نفي اين مبارزه
  . يابد جويد و معنا مي معنا مي

ترين  را مهم گرايي موجود در مكتب رمانتيسم شايد بتوان درون
اين سفر دروني در ميان ما . قلمداد كرد يميثاق رمانتيسم غربي و ايران

ما «: گويد ي طوالني دارد چنان كه محققي مي ايرانيان شرقي سابقه
مردمان شرقي برخالف غربيان نسبت به راه و رسم زندگي مردمان 

ر ايم و كمابيش د ديگر در طول تاريخ درازمان كمتر كنجكاوي داشته
كرديم، اين سير و سفر  ايم و اگر سير و سفري مي الك خودمان بوده
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اما از قضا در مكتب رمانتيسم غربي هم  6».اغلب عمودي بوده است

رود،  هاي مهم به شمار مي غايب نيست و جزو مؤلفه» سفر عمودي«اين 
اما از حق نبايد گذشت كه سفرهاي . تر ذكرش رفت چنان كه پيش

مواره از جذابيت و اش ه ت بومي و غناي اساطيريشرقي به خاطر باف
  . تري برخوردار بوده استرمز و راز بيش

ي رمانتيك در غرب اغلب به خاطر سرخوردگي  گريز نويسنده
داري  ها و باورهايي است كه انقالب فرانسه و سرمايه از شكست آرمان

) ليسمآ ايده(نوخاسته نويدش را داده بود و چون ميان تحقق اين باورها 
ي  توازني عملي و عيني حادث نشد، پس نويسنده) رئاليسم(اش  و نتيجه

» اكنون«و » اين جا«رمانتيك با روحي مشوش و مأيوس به گريز از 
خوش كرد و چون مقصدي ديگر براي او قابل تصور نبود، در پيچ  دل

  . هاي هولناك روح بيمارش يله شد و تاب
 1332مرداد  28ملي در  در ايران هم شايد بتوان شكست نهضت

ها و  گر چه نشانه(ي عطف شعر رمانتيك ايران تصور كرد  را نقطه
اما شاعران ) شود هايي حتي قبل از اين برهه در شعر ما ديده مي نمونه

چنان انقالبي نبودند و ثانياً گريزشان به طبيعت  اوالً آن«رمانتيك ايران 
كم غيرسياسي  و كودكي و جغرافياي خيال، علت فردي يا دست

آوريم اما او  هر چند ما نيما را يك شاعر اجتماعي به شمار مي. داشت
در افسانه يك شاعر مبارز اجتماعي نيست و بعدهاست كه به شعر 

آن هم نه خيلي جدي و نه در حد كساني مثل اخوان و  ي ـاجتماع
عشقي است كه هم شاعري  ]ي ميرزاده[ا تنه... آورد  روي ميو ـ شامل
در مورد . شود هاي رمانتيك در شعرش ديده مي رز است و هم جلوهمبا

او هم مطمئن نيستيم كه گريز او به جغرافياي خيال، آگاهانه و همچون 
  7».اجتماعي عميق باشد ي ـشاعران اروپايي براساس يك بينش سياس
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هاي اجتماعي  نفي اكنون براي رسيدن به شرايط بهتر، در جلوه

عصر رضاخاني است و آغاز رمانتيسم هم در  خود، يك صفت بارز در
همچون  ]يخان[امدرنيسم رض«. ايران تقريباً مصادف با همين عهد

گرا، ضلع  ضلع اول، ناسيوناليسم باستان. مثلثي بود كه سه ضلع داشت
دوم، زدودن فرهنگ ديني و جدايي دين از سياست و ضلع سوم، 

نيم در همين سه ضلع بي چنان كه مي. كردن ايران از سر تا پا غربي
گرايي  بيگانهـ گرايي  ناسيوناليسم با غرب. تناقض فاحشي وجود دارد

اش  شدن آن هم از نوع غربي گرايي با مدرن خواند و باستان نمي
اي بهتر همان طور  اين عزيمت و سفر اجتماع به آينده 8».سازگار نيست

ن عهد هم كه ذاتاً داراي تناقضي آشكار است در وجود نويسندگان اي
نهد كه در شعر رمانتيك به يكي از اصول و  هايي را بنا مي پارادوكس
چنين نبايد ناگفته هم. گردد رز و قابل اشاره بدل ميهاي با مشخصه

نظر و در  گذارد كه مكتب رمانتيسم غربي با كلي نظريه و صاحب
 كند اما رمانتيسم ايراني شود و تداوم پيدا مي اي فلسفي آغاز مي زمينه

تصميم در بستري از مسائل اجتماعي رخ  اراده و بي جرياني است كه بي
گيرد و هر كدام از  دهد و از عواملي اجتماعي سروشكل مي مي

هاي آن هم در كار خود رويكرد مجزا و منفردي دارند و به  شخصيت
  . هيچ وجه به وجوه فلسفي و نظري منسجمي مجهز نيستند

رو  ريز و درشت تاريخي روبه در ايران رمانتيسم با اتفاقات
اين ايده ) انقالب، اختالف، مبارزه(هاي تاريخي شود و فراز و نشيب مي

. كند رنگ و گاه پررنگ مي هايي اجتماعي گاه كم را در كش و قوس
ي پارلمانيسم و فردگرايي در حيات  از سويي، مشروطه و اولين طليعه

شكست اين تجربه و اجتماعي ايرانيان در شرف وقوع است و از سويي 
رود مظاهر مدرنيته كشور ما را از سويي و. هاي موجود در آن چالش
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و از سويي جامعه و حتي  كند و بالطبع مسائل مدرن آشنا ميمظاهر به 

توانند بخش اعظمي از  هاي اعتقادي نمي خصوص در شاخص هنرمند به
ان وا بگذارند و بد) خصوص در باورهاي ديني و ايماني به(سنت را 

چنان  اي بخواهد چنين كند، آن اعتنايي كنند و اگر هم نويسنده بي
اي و نيروي  ي اين برخورد باالست كه بايد تمام زندگي حرفه هزينه
  .اش را در دفاع از اين رويكرد به مصرف برساند خالقه

گي و پيشرفت علم و ي تغيير شكل زند واسطه در غرب به
شود  ي شكلي و عيني مواجه ميبا بحران) سنت ادبي(تكنولوژي، سنت

چرا كه بازخورد  ؛دهد يو امكان استمرار خود را عمالً از دست م
داده است اما در ايران به را از دست ) دربار و اشراف(اش اجتماعي
) داري سرمايه ـ فئوداليسم(ديگرهاي اقتصادي در يك تداخل دوره واسطه
بالكل كنار مردگي هر يك در آن واحد، نه سنت ادبي  ـ  و زنده

چالش وقت فرسايي . شود شود و نه نو به تمامي قبول مي گذاشته مي
كنند و ظاهراً تا به اكنون هم ادامه  كه اين دو با يك ديگر آغاز مي

در . تر در حيات اجتماعي ماست هايي زيرينه ي چالش دارد، نتيجه
 مركز قدرت سياسي(ادبيات ما، شعر و ادبيات، در سه مرحله از دربار 

اول در حدود قرن شش هجري و پيدايش : شود خارج مي) و اقتصادي
شعر عارفانه و راه يافتن شعر به خانقاه، دوم با جنبش مشروطه و نقشي 

گيرد و  در پيش مي) شاه(كه شعر در مبارزه عليه مظاهر سنتي حكومت 
سوم با ظهور نيما و شعر نو كه شعر و ادبيات به عنوان يكي از توليدات 

  . آيد ي متوسط جديد و مسائل اين طبقه درمي بقهمهم ط
ترين اين مراحل آخرين مرحله، يعني ظهور شعر نو  اما شايد مهم

كند  افتد و استمرار پيدا مي اي اتفاق مي يا نيمايي باشد، چرا كه در برهه
كه ايران در مقابل يك تحول و تكامل اساسي جهاني قرار دارد و بايد 
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هاي اين تغيير  يايد و ادبيات هم يكي از جلوهبه شكلي با آن كنار ب

زنيم، لزوماً در همه عناصر  است، منتها سنتي كه ما از آن حرف مي
ي  تواند از نوزايي خود با پشتوانه  سنت مي. خود، نقش بازدارنده ندارد
هاي نو را تسهيل و پشتيباني كند و با ايمان  فرهنگي عظيمش، حركت

آن هم به منطق و اصالت تغيير متصف  اگر(به اصالت خود، از نو 
شايد از همين سر و با تكيه . نهراسد و در كنارش بماند و بپويد) باشد

حاكميت «: گويد ي سنت است كه منتقدي مي بر همين نقش بازدارنده
تجدد پرچمدار خردمداري، اقتصاد كااليي و . سنت ايستاست

. مدني است عهداري، فروپاشي سنت و پيدايش جام جهانگشاي سرمايه
زمان تاريخي تجدد، ... اي است ظام سنتي حركت زمان دايرهدر ن

ناپذير از آن  جويي جدايي ي پيشرفت حركت خطي دارد و انديشه
  9».ديگرند ساعت و تجدد همزاد يك... است

  
   مشروطه عصر در يابي رمانتيسم
شاه  تا ناصرالدين )ش. هـ 1212( زمان سلطنت فتحعليشاه از

مقام و  ميرزا، ميرزا ابوالقاسم قائم هايي نظير عباس چهره) ش. هـ  1264(
ي خود، نياز ملت  انديشي دلسوزانه خان اميركبير، با روشن ميرزا تقي

پويي با جهان غرب حس كرده و در اين راه  ايران را به نوگرايي و هم
اختر، (رسد  ها به چاپ مي نخستين روزنامه. دارند هاي مؤثري برمي گام

اولين دانشجويان ايران براي تحصيل ...) المتين و قانون، حكمت، حبل
شود، زبان فارسي به دليل  روند، دارالفنون تأسيس مي به فرنگ مي

. گذارد سادگي مي مدارس و سپس تأسيس ادارات رو به گسترش
اي،  العابدين مراغه نويسندگاني چون آخوندزاده، طالبوف و زين

خان و بعدتر  ملكمرزاحبيب اصفهاني، ميرزاميرزاآقاخان كرماني، مي
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مبارزه با . دارند هاي محكمي برمي دهخدا در اين راه قدم اكبر علي
گرايي  هشاخص سياسي كهن. شود گرايي در تمام شئون آغاز مي كهنه

گرايي، شعر و  هاي مهم فرهنگي كهنه شاه است و يكي از شاخص
ي كهنه و  براي مبارزه ادبيات در اوان مشروطه ميداني بزرگ .ادبيات
باور «شعر پيش از مشروطيت پر از صداهاي واپسگر است و . نو است

نين صداي عصر غزنوي و ط ،رسد كنيد صداهايي كه به گوش مي
  :اين است ،رسد يك صداي آن دوره كه به گوش مي .سلجوقي است

  به كيوان سودافسر خوارزمشه كه 
  با سرش آمد بدين مبارك ايوان 

اشعار مدحي، سراسر شاهكارهاي امثال صبا، سروش و اين نوع 
هايي كه در قرن پنجم و  قاآني را پر كرده است، يعني تكرار مديحه

 800ها بعد از  ششم بر ادبيات درباري زبان فارسي حاكم بوده، همان
شود، يعني در حقيقت در اين دوره كاريكاتور آن ها  سال تكرار مي

ر اين دوره، جهان چيزي است ايستا، از لحاظ شاع... شود تكرار مي
گونه تغييري در پيرامون و روابط اجتماعي جهان اطرافش  براي او هيچ
حركت، اگر هم حركتي . نيست  به نظر او جهان پوينده. شود حس نمي

انسان در : وجود داشته باشد در شعر اين دوره هيچ انعكاسي ندارد
. ي خود را داردطلميوسمركز كائنات ايستاده و كائنات همان حركت ب

كه داشت يكي  ش ـكلي شاعر اين دوره از جهان وسيع پيرامونطور به
گذاشت يعني قرن  ترين ادوار تاريخ بشري را پشت سر مي از متحول

ترين اطالعي  كوچكـ ... گ اروپا وهيجده و نوزده، انقالبات بزر
اطرافش  بيند و از ندارد و به همين دليل كه جهان را ايستا و ساكن مي

   10».اي نيز در آثار او وجود ندارد خبر است، طبعاً تجارت شخصي بي
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اين عهد در . اند اما شاعران مشروطه در موقعيتي ويژه قرار گرفته

چون وطن و آزادي به حيات فكري ايرانيان وارد مفاهيمي جديد هم
ي ناسيوناليسم با نوعي تحول در  گيري انديشه با شكل«شود و  مي

شويم كه تأثير بعدي آن را در  رو مي نگارش در اين دوره روبهي  شيوه
  11».توان نشان داد بخشي از ادبيات مشروطه و معاصر نيز مي

روشنفكران مشروطه در مفصلي تاريخي قرار داشتند و اين 
ها محل بحث  داد كه مدت جايگاه در درون آنان تناقضي را شكل مي

بدين سان روشنفكر «. گرفت ار ميو نقد در ميان آنان و نيز منقدان قر
از يك سو، با پذيرفتن فرهنگ غربي، متجدد و نوخواه بود و از سويي 

آميز افتخارات كهني  ديگر در مبارزه با استعمار، در پي احياي اغراق
. خواني نداشت هاي تازه هم بود كه با واقعيت موجود جامعه و واقعيت
ها و  ي را با اغراق و مجاملهتازه او ناگريز بود كه حاصل چنين تناقض

ها به مردم  ها و به نعل و ميخ زدن ها و رو در بايستي كاري مالحظه
ي آزادي، حقوق فردي، حفظ يا گذار  اين ابهام در مسئله 12».برساند
چيزي نبود كه در آراي روشنفكران متوقف بماند و به تمام ... سنت و

ود در شعر مشروطه، زدگي موج شتاب. جست اركان ادبيات هم راه مي
ي انديشه است،  زدگي در ارائه و عرضه در حقيقت بازتاب همين شتاب

  . سازي براي آن كردن و مؤلفه توجه به دروني بي
از سوي ديگر طبيعت هر انقالبي شتاب است و مشروطه 

توانست معطل ادبيات بماند و تنظيم بستري ادبي براي خود، گرچه  نمي
غالباً قلم ورز باشند و اهل مصرع و  ا ـاز قض ش ـا هاي انقالبي چهره
زنند به  از همين رو وقتي كه آنان از وطن يا آزادي حرف مي! دل

بودن شناخت شاعران، معلوم نيست  خاطر نوآيي اين مفاهيم و سطحي
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احساسات شديد . ها و مرزهايي دارد كه واقعاً اين تعابير چه مؤلفه

  : بخشد موجبيت مي انقالبي است كه به اين كلمات جهت و
  خواهد و بس ملك يك انقالب مياين 

  بس خواهد و حساب مي ريزي بي خون
  امروز دگر درخت آزادي ما

  13 خواهد و بس از خون من و تو آب مي
است كه اصوالً تفكر رمانتيسمي را در شعر مشروطه   همين نكته

شعر مشروطه به ناچار شعري است . كند جز تجاربي معدود منتفي مي
تريبوني و مبتني بر تفكر حركت و ترغيب به ساختن دنياي جديد، اما 

  اي هم گرا و مأيوس و درمانده است و به آينده رمانتيسم اساساً درون
هاي  جا كه به طبقات و گروه ادبيات مشروطه از آن«. دل نبسته

اي است كه  اجتماعي رشد يابنده، متعرض و رزمجو تعلق دارد و حربه
ها عليه طبقات ممتاز به كار برود و در تمام  اي اين گروه لهبايد به وسي

هاي خودش، شكل هنري، شكل فلسفي و شكل ژورناليستي،  شكل
ادبياتي كه در اين زمان رنگ تند سياسي ندارد، . جا، سياسي است همه

رئاليسم موجود در  14».مطلقاً از رديف ادبيات مشروطه بيرون است
شعر . آليسم رمانتيسمي كنار بيايد  ا ايدهتواند ب اشعار مشروطه نمي

مشروطه شعر كوچه و خيابان و هياهوست، برخالف تفكر رمانتيسمي 
  . كه شعر تنهايي و انزواست و شعري انفسي

ها و نهادهاي  ي انقالب غالباً افراد، گروه كه در دوره چنان هم«
بدل  آيند، شعر نيز به وسيله و ابزار اجتماعي به خدمت انقالب درمي

نمايي  شود و به تصويركردن و بزرگ آينه مي. شود سالح مي. شود مي
شعر مشروطه شمشيري است بركشيده از نيام كه هر . پردازد واقعيت مي

همچنين . تر است باشد، كاراتر و كاري تر چه عريانتر، تيزتر و كوبنده
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عي را كه بتواند حوادث و تحوالت پرشتاب اجتما شعر براي اين

در حال دگرگوني و تجدد،  چون جامعهدهد، ناگريز است همبازتاب 
نزآميز باشد، گرا باشد، ط در محتوا و شكل نو شود، انتقاد كند، واقع

 ترين عرصه به ويژه چون مهم. بندمردم آن را دريا ساده باشد تا عامه
اي و  است، شعر هم روزنامه ها و مجالت نشر اين شعرها، روزنامه

  15».شود منظوم بدل مي اه به مقاله مقفي يا بيانيهگونه است و گ گزارش
هايي كه از  اما نبايد ناگفته گذارد كه شاعران ما به دليل ترجمه
نظير بودلر، (آثار شاعران و نويسندگان غربي به انجام رسيده بود

رمانتيكي آشنا شده  از اواخر عهد قاجار با آثار...) بومارشه، المارتين و
هايي چون كنت مونت كريستو، سفرهاي  ا رمانطور ببودند و همين 

هاردهم، لوئي پانزدهم، نسو كروزو، سه تفنگدار، لوئي چيگاليور، روب
مترجماني كه زبان فرانسوي  در ايران به وسيله«به عبارتي ... ژيلبالس و

آشنايي جدي اهل . دانستند، شعر و نثر اين مكتب به فارسي درآمد مي
به ويژه بايد از . مشروطه بود ادبيات از دوره نگ ايران با اينادب و فره

و  »بهار« الملك در مجله فهم يوسف اعتصام هاي روان و قابل ترجمه
 1310، 1300، 1290هاي ترتيب در دهه بدين. ديگر ياد كرد چند نشريه

ويسندگان مكتب آثار شاعران و نخورشيدي، مجالت فرهنگي و ادبي،
البته نياز به ترجمه و نسل اول  16».يدندپوشان فارسي مي رمانتيسم را جامه

د و متوني كه بايد وجو كر مترجمان ايراني را بايد در دارالفنون جست
  . شد زبان فارسي برگردانده مي براي استفاده دانشجوي ايراني به

مسعود جعفري عقيده دارد كه در شعر بعضي از شاعران مشروطه 
با اشاره (الممالك فراهاني   بتوان سراغي از رمانتيسم گرفت، از ادي مي

آلود و ديدگاهي  هايي نوستالوژيك و حسرت به شعري از وي با مايه
تا عشقي و عارف قزويني و الهوتي و ) گريز گرايانه و تمدن بدوي
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الشعراي بهار و تقي رفعت و شمس كسمايي و جعفر  دهخدا، ملك

ت تمام توانس رمانتيسم نمي البته بديهي است كه اين 17.اي خامنه
هاي قابل انتظار از رمانتيسم غربي و حتي رمانتيسم ايران پس  مشخصه

گذاشت، يعني  هايي را برجا مي از اين را دارا باشد اما به هر حال نشانه
كه انقالب مشروطه از مبناي نظري محكم و منسجمي  چنان هم«

ي ادبي  برخوردار نبود، نوگرايي شاعران هم برخاسته از نظريه
شاعران مشروطه از نظر دوري يا نزديكي به سنت به  18».نبودمنسجمي 

اديب (ها گرفته  شوند، از كالسيك هاي مختلفي تقسيم مي گروه
بهار، دهخدا، (كار  تا نوگرايان محافظه) پيشاوري و اديب نيشابوري

تا ) الهوتي و نيما يوشيج(و نوگرايان آگاه و تندرو ) ايرج ميرزا
شعرشان لفظاً و معناً در معرض حوادث  شاعران مركز مشروطيت كه

  19 )نسيم شمال، عارف قزويني و عشقي. (زمان قرار دارد
چنين توجه به زن به عنوان يك شخصيت انساني از مشروطه هم
ها به طور كلي آهسته و محتاطانه است اما  البته اولين قدم. شود آغاز مي

توان  كه نميقرارگرفتن زن در يك موقعيت جديد مدرن تبعاتي دارد 
تا پيش از اين و در دوران سنتي معشوق شعر . از آن به سادگي گذشت

شود تشخيص  غنايي ادب فارسي، موجودي است كلي كه حتي نمي
نيافتني  معشوق موجودي است قدسي و دست«. داد كه مرد است يا زن

و ظالم و جابر و خونخوار كه تقريباً نوعي بيماري ساديسم دارد و 
دهد و  آزار مي  معشوق. بيماري مازوخيم دچار است عاشق هم به

اروپائيان ... برد عاشق هم آدمي است كه از آزار معشوق لذت مي
تحقيقات زيادي راجع به كليت و الفرديت معشوق شعر فارسي 

در » انسان كامل«اند و مقداري زياد از اين مسئله را به تئوري  كرده
تصوف را به » انسان كامل«گردانند و خود آن تئوري  تصوف برمي
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ي اوستايي آن و  گردانند تا مايه هاي قبل از اسالمي قضيه برمي زمينه

  20».در تفكر ايرانيان پيش از اسالم» انسان نخستين«
هاي زندگي  برداشت جديد از زن و واردشدن زنان به حوزه

كند كه با نگاه سنتي تفاوت  مدرن طبعاً نگاه جديدي را ايجاب مي
كند و كيفيتي زميني  جا مي اش جابه ن را از موضع آسمانيدارد و ز

بخشد و همين امر، به شعر غنايي و رمانتيك هم سرايت يافته، آن را  مي
منتها در شعر رمانتيك معشوق نامريي، . دهد به شرايطي جديد سوق مي

 گرايانه و حتي در بينانه و واقع شود و برخورد شاعر با آن، واقع مريي مي
كه نزار قباني شاعر معاصر عرب  از مسائل اجتماعي، چنان اي كوره
دانند عشقي نيست كه  عشقي كه مرا بدان مربوط مي«: گويد مي

پذيرم كه خودم را در  من نمي. جغرافياي پيكر زن، محدودش سازد
هاست  اي از قاره چنين گور تنگ و مرمريني پنهان سازم، زيرا زن، قاره

عشقي كه مد نظر من . ي جهان نيست بته همهام و ال كه به آن سفر كرده
اين عشق در خاك، آب، شب، . كند است با تمامي هستي معانقه مي

هاي رزمندگان انقالبي، چشمان كودكان، اعتصابات دانشجويان  زخم
  21».و خشم خشمگينان وجود دارد

  
   ايران سرايان  رمانتيك نخستين

فارسي،  ي سرنوشت بعدي و كيفيت آتي شعر بحث درباره«
اجتماعي، حدت و صراحت پيشين خود را  زماني مطرح شد كه مبارزه

از دست داده يا سركوب شده بود، مسائل اجتماعي و فرهنگي به 
. تأثير نبود پيچيدگي بعدي گراييده و اين مسئله طبعاً بر ادبيات و هنر بي

گذشته از آن، اين بحث زماني شدت يافت كه شاعراني صاحب تجربه 
از ميدان ... رزه همچون الهوتي، عشقي، عارف، فرخي يزدي وو مبا
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به دور بودند و نتوانستند به پيشرفت بحث و برخورد عقايد و آرا 

 آستانهبغرنجي شرايط اجتماعي، در تيرگي و . تشريك مساعي كنند
ات را با چرخش از قرن سيزدهم شمسي به قرن چهاردهم، هنر و ادبي

صراحت بيان و انتقاد مستقيم . ساخت رو بهجو اجتماعي متفاوتي رو
بايد جاي خود را به كنايه، به سخن وساطت يافته و ابهام هنري  مي
ي اجتماعي پيدا  گرايي و حديث نفس، زمينه گرايش به درون. داد مي
شك با  گرايي منبعث از شرايط اجتماعي بي اين درون و 22».كرد

ها در فضاي ادبي آن  هاين ترجم. شد ي آثار فرهنگي تقويت مي ترجمه
ي با سواد را به  اي جديد بود كه روشنفكران و طبقه پنجره  روز ايران،

در اين ميان، شخصيتي كه قريب به اتفاق منتقدان . كرد خود جذب مي
كنند،  گذار معرفي مي ثيرتأنقش او را در اين خصوص نقش مهم و 

امي است و پروين اعتصپدر ) الملك اعتصام(يوسف اعتصام دفترميرزا
ه عالم مطبوعات پا ب. ق. هـ 1328كه از سال » بهار« صاحب جريده

ي كامل  الملك به زبان عربي، تركي و فرانسه احاطه اعتصام. گذارد مي
خود   هاي بسيار در كارنامه ، مترجمي زبردست بود و ترجمهداشت
 اثر ويكتورهوگو، »بختان تيره«اثر شيلر،  »خدعه و عشق«از قبيل  ؛دارد

تولستوي، هانري  »ي حال ترجمه«اثر ژول ورن،   »ي غواصه سفينه«
  ...كنت دو مونتگمري و چهارم،

پرداخت و  ي آثار رمانتيك غربي مي غالباً به ترجمه »بهار«ي  مجله
يكي از منابع مهم آشنايي شاعران و نويسندگان ايران با چنين آثاري 

نيز يادي كرد كه محل هاي ادبي  توان از انجمن مي  جز نشريات،. بود
گرفت كه تا  هاي ادبي چنان باال مي تضارب آرا بود و گاه اين مجادله

داشت و رونقي  مي ها نشريات و فضاي ادبي را گرم نگه مدت
الشعراي  دار تقي رفعت با ملك آرايي دامنه مانند صف بخشيد،  مي
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هران در ت. ش.هـ  1294كه انجمن ادبي دانشكده را در دي ماه  24.بهار

اي در  بهار را عده. ي دانشكده را منتشر كرده بود تأسيس و بعدها مجله
ي  در همين مجله 25.اند كار خوانده پردازان محافظه اين اوان رهبر نو

ي ادبيات فرانسه به  دانشكده است كه رشيد ياسمي مقاالتي درباره
 كه به شكلي مختصر مروري است» انقالب ادبي« رساند با نام چاپ مي

او در اين مقاالت سعي . بر تاريخ ادبيات و البته جنبش رمانتيسم فرانسه
هايي براي شاعران ايران  كند با تحليل و تشريح اين جنبش درس مي

بهار . فراهم آورد كه بتوانند در نوگرايي و نوجويي خود به كار بندند
يد ترويج معاني جد«كند كه به  ي انجمن دانشكده اعالم مي نامه در مرام

 26»وضرورت اقتباس محاسن نثر اروپايي... در لباس شعر و نثر قديم
شود  مطلقاً نمي«اما شمس لنگرودي معتقد است كه . ورزد اهتمام مي

ي قاجار  او آخرين بازگشتيِ دوره. الشعري بهار را نوپرداز دانست  ملك
شود، ولي دو شعر  و دست باال از شاعران جنبش مشروطه محسوب مي

نمايي  تنها دو شعر دارد كه ظاهراً به تفنن يا براي قدرتمدرن و 
. فرق بهار با عشقي نيز در همين است. ساخته و خالي از لطف نيست
او حتي خود را باني قالبي جديد . كوشيد عشقي به جد در نوآوري مي

  27».دانست در ادبيات معاصر مي
 ،ار دادتوان مورد ارزيابي قر ه ديگر هم مياما بهار را از وجو

من ناسيوناليسم با آن شكل  به نظر«: گويد شفيعي مي چنان كه دكتر
كم از شكل  در بهار وجود دارد، اما اين وطن هم كم قشنگش ـ

و منتقدي  28».آمد و گهگاهي به شوونيزم گرايش يافت معقولش در
نوز قائل به تفكيك صورت و محتواي آثار ه... بهار« :گويد ديگري مي

ه تلقي ارگانيك از اثر ادبي كه از دستاوردهاي مهم ادبي است و ب
البته او معني يا محتوا را . رمانتيسم اروپايي است، دست نيافته است
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ها و صنايع و  ي لفاظي شمارد و معتقد است كه غلبه مقدم به صورت مي

فنون ادبي موجب شده تا ادبيات فارسي دچار نوعي جمود و انحطاط 
در واقع بهار ... تيافتن معني و سادگي بيان اسبهار خواهان تقدم . شود

هاي رمانتيك و نئوكالسيك است و از يك سو  در پي تلفيق ديدگاه
ثير محيط و اجتماع بر ادبيات سخن گويد أهمچنين مادام دواستال از ت

. و از سوي ديگر خواهان حفظ زبان غير احساساتي كالسيك است
توصيف و تشبيه نيز آشكارا  نظريات بهار در باب شعر وصفي و مسئله

  29».ثير ميراث رمانتيسم قرار داردتحت تأ
داني  خواني و زبان ه حائز اهميت است كه اصوالً زباناين نكت

ي آن عهد بوده از مختصات بسياري از شعرا و ادبا) ويژه زبان فرانسه به(
ي  الملك، رشيد ياسمي، پژمان بختياري، ميرزاده يوسف اعتصام. (است

فريدون توللي   دكتر صورتگر، پروين اعتصامي، نيما يوشيج،عشقي، 
نثر . و همين امتياز، موجد آشنايي اين دسته با ادبيات غرب گرديد ...)و

فارسي هم در اين اوان به شدت در حال دگرگوني است و 
هايي كه از ادبيات ترك، روس و فرانسه در اختيار شاعران و  ترجمه

بع بسيار مهمي در خلق آثاري نو در ادبيات گيرد من نويسندگان قرار مي
ها مشخصاً از رمانتيسم  اي آثار و نوشته ها در پاره در اين سال«. فارسي

دهد كه فضاي ادبي دوران تا  سخن به ميان آمده و همين امر نشان مي
ي جالب اين است  نكته. حد زيادي به اين مفهوم آشنايي داشته است

اي  هاي بعد، رمانتيسم عموماً پديده كه در اين دوره برخالف دوره
شود كه در بسياري موارد بهترين تبلور  مثبت و نوگرايانه تلقي مي

مفهوم محوري و اساسي اين دوران يعني مفهوم انقالب ادبي به حساب 
ها نام چهار شاعر بيش از ديگران از چشم  و در همين سال 30».آيد مي
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تقي رفعت، عارف : شود انداز تكوين جريان رمانتيسم، شنيده مي

  .ي عشقي و نيما يوشيج قزويني، ميرزاده
» آزاديستان«و سپس » تجدد«مدير دو روزنامه مهم  تقي رفعت

او يك . است. ق. هـ  1339تا . ق. هـ  1336هاي  ل ي سا در فاصله
خصوص شعر فارسي شكن در عيار و داراي آرايي سنت انقالبي تمام

نيز تركيه بر او و نظرياتش غيرقابل انكار  بود و تاثير ادبيات فرانسه و
نقش ) تر ذكرش رفتكه پيش(الشعراي بهار ي او با ملك مجادله. است

رفعت در اين . كند انقالبي او را در تحول شعر مشروطه مسجل مي
در زمان خودتان اقأل آن قدر استقالل و تجدد به « :گويد  مجادله مي

در زير قيود . به خرج داند ها در زمان خودشان خرج دهيد كه سعدي
هيچ . اثبات موجوديت نماييد. يك ماضي هفتصد ساله پخش نشويد

منتها بايد توالي و تناسب در . چيز در دنيا مانع از بودن چيز ديگر نيست
و سپس  31».ميان باشد و شب در پي روز و ماه در پي آفتاب سير كند

رمانتيك فرانسه را ـ هوگو آن شاعر ي ويكتور  ما اين عقيده«: گويد مي
 نماييم ـ مي  ه مصداق آن را مشاهدهي تاريخ ملل حاضر كه در فلسفه

ي مستقيم يك  ترين نتيجه قاطع: گويد هميشه در نظر داريم كه مي
انقالب سياسي، يك انقالب ادبي است و در تحوالت و تجددات 

پس وقتي كه رفعت  32».مادي شركت نجوييد مگر با انقالبات معنوي
كنيم و با درج اين نكته كه  از چشم يك شاعر رمانتيك تماشا مي را

رمانتيسم يك حقيقت انقالبي است در فضاي ادبي اين عهد، او را 
هاي رومانتيكي  يهاش با سو بينيم ممتاز كه شعر انقالبي حائز نقشي مي
هاي شعر  ترين نمونه هاي رفعت، به عنوان مهم غزلواره«. بيگانه نيست
اند، بيش از  هاي ادبي اروپايي سروده شده در تطابق با نوعفارسي كه 

ها  اند كه عمدتاً تشخص آن اي به حساب آمده هاي تازه هر چيز، شعر
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هاي صوري موجود در سنت بومي فاصله  در اين است كه از طرح

هايي از شعر غنايي داراي  در عين حال، همين نمونه. اند گرفته
اند كه خوانندگان تنها زماني  آمده ر ميگيري اجتماعي نيز به شما جهت

ز جانب آنان اشتياقي براي كردن آن خواهند بود كه ا قادر به تجربه
. هاي بياني ابراز شود اي از شگرد هاي تازه كردن گونه تجربه
مند  نظام  كنند كه وابستگي اي عمل مي نيز به شيوه  هاي تازه گونه اين

  33».به حداقل برسد شعر به عالم مقال شعر غنايي فارسي
هاي رفعت است و   ي تمركز انديشه خواهي نقطه آزادي و آزادي

دانيم كه  از سويي مي. اي جز اين ندارد تقابل او با مظاهر سنتي انگيزه
اما . جايگاه مهمي دارد  ها چه در آراي رمانتيك) آزادي(همين اصل 
هاي  دي با شكست انقالب دموكراتيك مردم و گير و بن اين روحيه

و يك  شود كه در سي سياسي در رفعت به ياسي چنان مهيب بدل مي
  .زند سالگي دست به خودكشي مي
  دهد همي نوروز روزگار تكان مي

  بانوجِ بخت را شب و روز اندر آسمان
  رسد اقبال شايگان يك شب به ماه مي

  است خرميروزي در آفتاب هويد
  امسال گفته بودم ندارم دگر غمي

  ين به حفيدان خود نهاندهقان نيك ب
  راهي گرفته پيش به دلخواه ما زمان
  جبران ماجرا شود از بيش يا كمي

  ز اعماق ماورا نوروز آمدي تو
  اميد زنده شد سرافكنده شده فرا

  به كمر دامن قيام دهقان راد
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  نوروز چون شد اندر ارومي بنات جم

  با حكم نينوايي شوريده قتل عام
  34.به غم دهقان آذري ز نو آلفته شد

سرا  تر شاعر تصينف و ترانهرا شايد بتوان بيش عارف قزويني
چرا كه چندان شعري هم از او باقي نيست اما نقش او در شعر  ،دانست

. مشروطه در كنار عشقي و نسيم شمال نقشي پر رنگ و قابل اعتناست
از اين رو كه تصنيف و  .زبان شعر عارف زباني ساده است

رسد كه عارف  به نظر مي. كند زي را اقتضا ميسازي چنين چي تصنيف
مانند عشقي چندان با ادبيات غرب ارتباط ندارد و اين چيزي است كه 

  .دهد تر از عشقي يا رفعت نشان مي تر و سنتي شعر او را بومي
اين   ترين ويژگي هاي رمانتيك عارف كه برجسته نخستين جنبه«

ي او نمود  آشفتهشود در روحيه و شخصيت  شاعر نيز محسوب مي
نظران، شعر عارف راآميخته از سياست  يافته، همچنان كه يكي صاحب

توان تركيبي از قهرمان  شخصيت عارف را نيز مي. و عشق دانسته است
دون ژواني كه . ي رمانتيك دانست پيشه رمانتيك و شخصيت عاشق

پروا و  ي بيها ي اجتماعي و انقالبي را با شور و سوداي عشق دغدغه
رمانتيسم عارف عمدتاً وجهي . آميخته است همهاي دروني در شفتگيآ

انقالبي دارد و به هر حال بيش از آن در سوداي گذشته باشد، با 
  35».تحوالت انقالبي عصر و اميد به آينده همنوايي دارد

اما با شكست جنبش مشروطه وجه انقالبي شعر عارف به سمت 
عارف قزويني از « .كند مي گرايي رمانتيكي ميل ياس و نوعي درون

نابودي اميال و آرزوهاي خود كه به انقالب وابسته بودند به شدت 
متاثر بود ولي اين تاثيرات هم چنان كه پس از كودتاي ضد انقالبي 

رخ داد به يك طغيان و اعتراض شديد عليه خشونت رژيم  1908سال 
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وب اي كه پس ازسرك غم و اندوه و سراسيمگي. مرتجع مبدل نشد

انقالب، اكثر نويسندگان و شاعران وطن پرست را در بر گرفت، در 
  36».شود ي شاعر نيز احساس مي آثار اين دوره

  تلباس مرگ بر اندام عالمي زيباس
  ماست قامت چه شد كه كوته و زشت اين قبا به

  باده كه تا راه نيستي گيرمار بي
  تام آخر بقاي من به فناس ودهمن آزم

  ي خراب و گه از ميي ساق گهي زديده
  خرابي ماست خرابي از پي هم در پيِ

  پرسد كسي نمي ، يدز حد گذشت تع
  كجاست ا زخانمان م ي بي حدود خانه

  براي ريختن خون فاسد اين خلق
  كجاست ز پي خجستهخبر دهيد كه چنگي

  شي سر زلف بگو به هيئت كابينه
  ...دست شماست ا بهكه روزگار پريشان م

  چه محكم است، شكست تبناي محبببين 
  به طاق كسري خورده است و بيستون برپاست

  يبين اگر كه پرده بيفتد ز كار مي
  37 .به چشم عارف و عا مي در اين ميان دعواست

ترين شاعر  توان مهم را در كنار نيما يوشيج مي عشقي ميرزاده
ي  رمانتيك فارسي در اين برهه قراول شعر رمانتيك و شايد پيش

و يك  38»قرن بيستم«ي  او مدير روزنامه. نظر آورد خصوص در به
ي تحليل  عشقي از نظر قدرت شاعرانه و بنيه. عيار است انقالبي تمام

ترين شاعر  اش، شايد مهم  هاي بجاي ادبي يگير مسائل ادبي و جهت
ي انتقالي شعر فارسي و نيز از منظر  مشروطه باشد از حيث دوره

توسط  ش. هـ 1303شقي در سال ع. ايراني گيري رمانتيسم شكل
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ها بر سر شعر  ي او تا سال شود اما سايه حكومت رضاخان ترور مي

ي مقاالت سياسي و اجتماعي  او هم نويسنده. ماند معاصر ايران باقي مي
نويس و هم شاعر انقالبي و هم شاعري رمانتيك  نامه است و هم نمايش

سه تابلوي «آثار عشقي ترين مهم. ورز  و البته همواره نوگرا و تجربه
گويد  او خودش مي. است) ش. هـ1303(» سه تابلوي مريم«يا » آل هايد

ي انقالب شعري اين عصر  آل بهترين نمونه اين تابلوي ايده«كه 
پرست كه در انقالب  قهرمان اين داستان مردي است ميهن 39».است

 ين غم مرده وزنش از ا. مشروطه دو فرزندش را از دست داده است
خورده و در عين  ي اعيان فريب جواني از طبقه دخترش هم به وسيله

تابلوي اول اختصاص دارد به  .زند بختي دست به خودكشي مي سياه
اغفال مريم به دست اين جوان، تابلوي دوم به مرگ مريم و تابلوي 

كشد اما اين اثر در حقيقت  آخر سرگذشت پدر مريم را به تصوير مي
  :ايران و نتايج تلخ آناز وضعيت مشروطه در نماد و نمودي است 

  چه خوب روزي آن روز، روز كشتار است
  شوي بسياري است گر آن زمان برسد، مرده

  ر دار استب  ي اين رجال، ي همه حواله
  كار استبراي خائن، چوب و طناب در 

  نسزاي جمله شود داده از يسار و يمي
  رددز، زير و رو گت آن روام مملكتم
  رو گردد بهت با ظلم روله قهر مك

  به خائنين زمين، آسمان عدو گردد
  رددو گش زمان كشتن افواج مرده

  يندشان رنگبسيط خاك ز خون پلي
  ها، برفراز دار روند وزير عدليه
  ها، سوي آن ديار روند رئيس نظميه
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  زار روندده در مها، زن فيل ماليهك

  ان كنار روندا، از جهه هر خارجوزي
  ان نشان به روي زمينايشد از ه تا نمانك

  ه همس خورد بشرفي، ز آن پ بساط بي
  مود، نيز قاتل مريفر خرسد به كي

  شويان كم ريدار مردهت خسپس چو گش
  بيل آدمن قر نماند در اين ملك از ايدگ

  40زمين، بهشت برين رانر ايهمي شود دگ

گيري از توصيف و روايتي  بار با بهره عشقي در اين اثر براي اولين
آفريند و با تكثير راوي به نوعي  ايشي فضايي غنايي و رمانتيك مينم

كند كه تا آن زمان  كمپوزيسيون و تركيب در روايت دست پيدا مي
چنين توصيفاتي كه  هم. اي ندارد ايي ما چندان سابقهالاقل در شعر غن

ي ما بدعتي قابل توجه  اند، در شعر عاشقانه پيراسته از مبالغه و اغراق
در فضايي كه جستجو براي «. ها پنهان بماند نبايد از ديده است كه

اعتنايي  اي از شعر عموميت داشته است، بي دست يافتن به نوع تازه
ي آشكاري از تمايز  عشقي به ساز و كارهاي بياني مرسوم، خود نشانه

آمده و عمالً شعر فارسي را  در توصيف شاعرانه و ادبي به شمار مي
  41».نزديك كرده استيك گام به شعر نو 

دور  حواشي به بندي و از آذين» سه تابلو«توصيفات موجود در 
كند و  هاي معنايي و دراماتيك شعر را تقويت مي است و وجه فعاليت
دهد كه از نظر او شعر يك بافت زنده و ارگانيك  همين نكته نشان مي

 است كه بايد در طول و عرض به انسجامي مناسب و منطقي دست پيدا
شود و اين در  زبان عشقي در اين شعر گاه به نثر نزديك مي. كند
ن و مكلل سنتي مورد استفاده نوپردازان قرار اي كه شعر مزي دوره
ي و ايجاد تلقي جديدي است كه سعي  گريز گذشتهنوعي  ،گرفته

  ايراني سيسم رمانتي/   70
او با . اي از شعر و توصيف در شعر ارائه دهد كند تصور تازه مي
، باز هم گويي كه به يك استان از طبقه عادياب قهرمانان اين دانتخ

اصل مهم رمانتيك عمل كرده، يعني همان اصلي كه قهرمانان اثر ادبي 
  .گزيند ي فرودست برمي برگزيدگان و اهل دربار، از طبقه را به جاي

گري در  گراست اما انقالبي شاعري انقالبي و آرمان عشقي فطرتاً
توان  وني ندارد، پس ميمشروطه سرانجامي جز ياس و شكست در

ي  گفت كه تقريباً تمام انقالبيون مشروطه در اواخر عمر يا كار خالقه
هايي با يك  ند، اما رمانتيكهايي منفعل بدل شد خود به رمانتيك

شد كه تمام  بار آرمان سوخته و همين نكته مانع از آن مي كوله
از طرف «. ها بروز و ظهور پيدا كند مشخصات رمانتيسم غربي در آن

ديگر ديدگاه عشقي دقيقاً با رمانتيسم انقالبي و اتوپياپي همخواني دارد 
هم عشقي در ديگر آثار م 42».و گاه به قلمرو آناريشسم وارد مي شود

ما با ناسيوناليسمي مواجه هستيم ) كفن سياه رستاخيز شهرياران ايران ـ(
. است ي تاريخي در ميان شاعران كه ظاهراً وجه غالب اين برهه

جوه بارز آثار گرايي و احياي تاريخ پرشكوه گذشته يكي از و ايران
كه از قضا همين رويكرد هم با احساسات  شاعران مشروطه است

 ؛پرشور رمانتيك همراه است و اين موقعيتي است پرچالش و پرتضاد
ي انقالبي با درازدستي به گذشته و احياي آن  چرا كه انقالب و روحيه

انداز و  اما مسئله اين است كه شاعر در آينده چشم سنخيتي ندارد
دكتر . اش ندارد گاهي جز تاريخ گذشته يابد و تكيه ساحل نجاتي نمي

ي اصلي شعر متجدد اين دوره رمانتيسم است  صبغه«: گويد شفيعي مي
اند به  دانيد ناسيوناليسم و رومانتيسم خواهران توأمان كه مي و چنان

خورد و در  نالسم در عشقي بيشتر به چشم ميهمين مناسبت اوج ناسيو
  43».ترين شاعر رومانتيك عصر خود نيز باشد عين حال او شايد موفق
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ترين شاعر به نيما در اين عهد است، اما كار او در  عشقي نزديك

 با اين حال. رسد كه كار نيما تازه آغاز گشته است بست مي جايي به بن
ي تازه به  ش را براي يافتن يك شيوهترين تال كار او در مجموع، اصيل«

ترين بخش نوآوري عشقي مربوط باشد به  شايد اصيل. گذارد نمايش مي
اش كه مدام در پي آن  ي تفكر شاعرانه اش و شيوه ي هنري همين ديد تازه

  44».كند به شعر درآورد بوده است تا آن چه را كه خود تجربه مي
اش آغازگر شعر رمانتيك »افسانه«توان با شعر  را مي نيما يوشيج

اش را در دامان طبيعت و  او دوران كودكي. در ايران قلمداد كرد
آيد و بعدتر به  اش به تهران مي گذراند و سپس با خانواده شبانان مي
شعرهاي . كند رود و با زبان فرانسه آشنايي پيدا مي لوئي مي مدرسه سن

اندك با مطالعاتش  دكي نيما غالباً به سبك خراساني است اما ان اوليه
يابد و به  ي شعر و ادبيات فرانسه راه اصلي خود را باز مي در زمينه

ي  قصه« ظاهراً نخستين اثر منظوم نيما .جويد اي نو راه مي شيوه
اين منظومه هر چند از آثار دوران ناپختگي اوست «. است» پريده رنگ

فاهيم ها و مسامحات لفظي و ابيات سست و م و در آن ناهنجاري
قسمتي شود اما وقتي  تكراري وخاصه روح فردگرايي به وفور ديده مي

محمدضياء هشترودي در » هاي خونين دل«از اين منظومه را به نام 
آورد خشم و خروش برخي از ادبا و شعرا  كتاب منتخب آثار خود مي

را » اي شب«ي  پس از اين است كه نيما قطعه 45».انگيزاند  را برمي
» نوبهار«ي هفتگي در روزنامه ش.هـ  1301ر پاييز سال و دسرايد  مي

ادبا گفتند انحطاطي در ادبيات آبرومند قديم رخ داده «. كند منتشر مي
اما در اين ميان ايران  46».ها در تجدد ادبي بحث كردند مدت. است

درگير مسائل سياسي و اجتماعي مهيبي بود و شاعر ما كه خصلت و 
بود و دوري از هياهو و جنجال، عزلت و روستا گرايي  اش درون خوي
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گيري هر جريان ـ اگر اصالت  دانست شكل ا كه ميچر ؛را انتخاب كرد
  .به زمان و عمر سپاري و سر به خود بردن نياز دارد داشته باشد ـ

  اي كاو در شب تيره، ديوانه
  دل به رنگي گريزان سپرده

  ي سرد و خلوت نشسته در دره
  ي فسردهي گياه همچو ساقه

  آور           مكند داستاني غ مي                  
  در ميان بس آشفته مانده

  اش هست و دامي ي دانه قصه
  وز همه گفته ناگفته مانده
  از دلي رفته دارد پيامي

  داستان از خيالي پريشـان                      
  !اي دل من، دل من، دل من«

  !بينوا، مضطرا، قابل من
  وبي و قدر و دعويبا همه خ

  نـاز تو آخر چه شد حاصل م
  ي غم  جز سرشكي به رخساره                     

.........................  
  »اي؟ تو يك قصه«: عاشق
  آري ري،آ«: افسانه
  قراري ي عاشق بي قصه

  نااميدي، پر از اضطرابي
  داري زنده اندوه و شب كه به

  و انزوا زيست    ها در غم  سال                   
  ممر زبيي عاشقي پ قصه 
  و حصاريـو ديـم چبر مهيگ

  ور مرا پيرزن روستايي
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  غول خواند ز آدم فراري

   ي اضطراب جهانم زاده                   
ماحصل  ،سرايد مي 1301ماه در ديكه نيما آن را » افسانه« شعر

. مروز ايراني عطفي است بر آغاز شعر ا نقطه »افسانه«. اين دوران است
ي عشقي  ميرزاده» قرن بيستم«ي  نيما بخشي از اين شعر را در روزنامه

دهد و طبيعتا  مورد طعن و لعن شعرا و ادبان معظم قرار  انتشار مي
ي  به مثابه ـ يا نه ـ دي كوك كردن ساز بو افسانه به منزله« اما. گيرد مي

اهان شعر انگيزگ لي و اعجابهاي عا آمدي بود كه گوشهكرشمه و در
منتشر شد و بگو مگوهايي  »افسانه«از سالي كه . ن بودي آ نيما در دنباله

هاي شكفتگي و بلوغ شعر نيما، كه به نظر من از  راه انداخت تا سال
ي خودگويي چله نشسته بود  به بعد است، نيما در خانه 17و  1316سال 

به  هاي گوناگون خويش كه چنداني هم از آن ي آزمايش و در بوته
اين . ساخت كرد و باز دوباره مي ساخت و ويران مي بازار نفرستاد، مي

ي انقالب كيفي و اصيل او را  حقيقت نطفهنشيني در هاي چله سال
) فاعلن فعفاعلن فاعلن (ي نيما هم وزن افسانه 47».پروراند و به بار آورد

  .كاربرد نبوده استدر شعر فارسي چندان پر
اين   اي شاعر جوان،«: نويسد ين شعر ميي ا نيما خود در مقدمه

ي من در آن جا گرفته است و يك طرز مكالمه طبيعي »افسانه«ساختمان كه 
ي تو نباشد و شايد   ي اول پسنديده دهد، شايد براي دفعه و آزاد را نشان مي
اين قدر گنجايش دارد كه اين ساختمان ... ي من نپسندي تو آن را به اندازه

وصف، : پذيرد الب خود را در آن جا بدهي از تو ميتر مطهر چه بيش
اين ساختمان از اشخاص مجلس . هرچه بخواهي... تعزيه، مضحكه رمان،

ها را  كه آن براي اين. كند، چنان كه دلت بخواهد داستان تو پذيرايي مي
گذارد در يك يا چند مصراع يا يكي دو كلمه از روي اراده و  آزاد مي
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تر مرا به اين چيزي كه بيش... ند صحبت بدارنداهطبيعت هر قدر بخو

ساختمان تازه معتقد كرده است همانا رعايت معني و طبيعت خاص هر چيز 
است و هيچ حسني براس شعر و شاعر يا باالتر از اين نيست كه بهتر بتواند 

و در جاي  48».طبيعت را تشريح كند و معني را به طور ساده جلوه بدهد
البته براي . ام بينيد كه من در افسانه به چيزها اسم داده يم«: گويد ديگر مي

چند . اين كار مختصات چيز هاي خارجي را از نظر دور نداشته باشيد
كند و آن را با چيزهاي  ي مختصر كه مختصات چيزي را جمع مي كلمه

با اين كار . حرف زيادي الزم نيست. سازد كافي است ديگر ممتاز مي
زيرا حالت دروني شما و . توانيد نمايش بدهيد بهتر ميحالت دروني را هم 

بعد . به رفيق همسايه باز اين را گوشزد كنيد. ي آن چيز ديگر نيست نتيجه
او » كشم آه و فغان، آخ مردم، آخ رنج مي« خودش روزي خواهد دانست

  49».اند ديده جان مي چه قدر زيادي بوده است و چرا مردم شعر او را بي
را تحت تاثير شعراي رمانتيك فرانسه  »افسانه «تقدان شعربعضي از من

حقيقت اين شعر در 50.دانند خصوص المارتين و آلفرد دو موسه مي به
رويا، (و افسانه ) كشيده و مايوس اي رنج با چهره(وگي است بين عاشقديال

ها و تدوين  آرايي و بافت دراماتيك آن و نيز صحنه 51)تخيل، ناخودآگاه
ها و طبيعت  ي نيما در ايجاد ارتباط بين حاالت دروني شخصيت هنرمندانه
هاي  سامان بخشي طبيعي به ديالوگ. بسيار هنرمندانه و بديع است  بيرون،

نويسي در شعر فارسي است  موجود در اين شعر برخالف سياق ديالوگ 
ي عاشق در يك مصراع با پاسخ افسانه در همان مصراع  چنان كه گاه گفته

دليل نيست كه ما اين شعر را در ابتداي بحث، ماحصل  بي .شود كامل مي
دگي در آن جا دانستيم دوران تنهايي نيما و پناه بردن به روستا و سادگي زن

گزيني او ظاهراً مثل شاعران رومانتيك يا شاعران دوران اين روستا«
ياس از صنعت آن را به طبيعت   ويكتوري بريتانياست كه به نوعي،
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توضيحاتي طبيعي ساده و » افسانه«تمام توضيحات موجود در  52».كشاند مي

گرايي بوده و تنها براي پيشبرد حاالت  عاري از هر گونه تصنع و تزيين
نيما با پناه بردن به طبيعي . كنند ها موجبيت پيدا مي احساسي، شخصيت

در حقيقت از ساختاري  ه ـچه در زندگي شخصي و چه در افسان بدوي ـ 
اي دروغين احساسات طبيعي شاعر را در بند كشيده  زد كه با هندسهگري مي

اين ساختار ناساز در زندگي عيني نيما . و شكلي خود خواسته بخشيده است
  .نثر است و در زندگي ذهني او، شعر

سرايد كه ذهن او از انقالب مشروطه،  نيما افسانه را در شرايطي مي«
در . يگر تاثير الزم را گرفته بودهاي فكري سياسي د نهضت جنگل و جريان

هايي براي ايجاد تغييرات اساسي در  در ايران تالش 1301حوالي سال 
گرفت كه هيچ يك به نتيجه نرسيد، به عالوه نظام  اجتماع صورت مي

ي ارباب بر مردم نه تنها تضعيف نشده بلكه تقويت  ارباب و رعيتي و سلطه
پس  53».وناگون مردم گرديده بوداين جريان باعث ايجاد فقر در اقشار گ

  بيني او نثر و ماشين، گريز نيما در حقيقت رجعتي به اصل است، در جهان
 :گويد  او مي. ساز است براي بلعيدن پاكي و بكارت احساس غولي دست

تر ترقي كرد و در ها هر قدر كه ماشين بيش بندي چشم اين قبيل احساسات و«
ي ناشي از آن را به مردم  ركردن و مبارزههاي اقتصادي زيادتر و كا خواست

وقتي كه جامعه با شتاب به  54».يادآور شد، از ارزش اجتماعي خود كاستند
صفر كردن   بيند، رجعت به طبيعت، سوي هيچ در سفراست و نيما اين را مي

براي نيما . آمدني بهترهاي ناصواب است و رفتن براي  زيمتتمام ع
ي چنداني ندارد  وطن گسترده) در مشروطيت(برخالف شاعران پيش از او 

ايستاده و عزلت و  ي يك نسل چرا كه او بر تلي از آرزوهاي سوخته
به او آرامش  كوچك كردن وطن ـ حتي به قدر روستايي چون يوش ـ

از ديگر سو، نيما با بومي كردن فضاي شعرهاي . بخشد تري ميخاطر بيش
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نگري، انگار كه اقتدار ادبيات  يحضار كلمات و تعابير محلي و جزئخود و ا

گيرد و كلمات غير شاعرانه را در شعرش ذوب  رسمي را به چالش مي
هاست براي خروج از زبان و  كند و اين نكته يادآور كوشش رمانتيك مي

دوربين شعر به ميان مردم و بيان و مناظر درباري و فضاهاي مجلل و بردن 
  . زدايي از تعابير شاعرانه رسميت

هاي »آخ و اوف«رمانتيسم نيما هرگز در چارچوب  اين است كهمهم 
هاي شاعرانه و  شود، بلكه او در تمام كوشش رمانتيكي سطحي گرفتار نمي

تئوريكش در پي ايجاد نوعي رمانتيسم اجتماعي است كه چندان عنان خود 
نيما در موقعيتي قرار دارد . دهد را به دست احساسات پوچ و ويرانگر نمي

تواند يك رمانتيك تمام عيار باشد چرا كه باني شعري است  الً نميكه اصو
كه براي اثبات خود، هم به سنت نياز دارد و هم به خردروزي هنرمندانه و 

نيما از سنت ملي استفاده كرد اما در آن «. هم به استراتژي و هم به نوگرايي
صل كارش هم حا. برد اما در بيگانگان محو نشد نماند، از شعر بيگانه بهره

يابيم كه نه  سنتزي از تناقض مذكور بود، يعني ما در شعر نيما، تركيبي نو مي
، يك شعر ايراني »بيگانه مدرن ـ«نه كامالً  است و» ـ بومي تيسن«  كامالً

نيما صداي آغاز رمانتيسمي ايراني است با رنگ و بوي  55».مدرن است
عصر و در تن شاعر ايراني نشسته اليه در تن  هايي كه اليه ايراني و زبر و بم

  .و او را به بستري تماشايي، دوانيده است
  Ĥواره بماندهمرغ آمين دردآلودي است ك  

  رفته تا آن سوي اين بيداد خانه
  بازگشته رغبتش ديگر ز رنجوري نه سوي آب و دانه

  نوبت روز گشايش را
  56.در پي چاره بمانده
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  فريدون توللي، پيشواي شعر رمانتيك
شعر امروز ايران همپاي حوادث و  ش.هـ 1332تا  1320از سال 
هاي اجتماعي و سياسي يكي از پربارترين مراحل خود را طي  چالش

نشريات آزاد  خاني نه مجالي براي انتشار در دوران سياه رضا. كند مي
  . ي شعر امروز گاهي براي جريان زنده وجود داشت و نه نفس

گرچه رضاخان ظاهراً با پز مدگرايي بر آن بود كه ايراني نو بسازد 
. هنري را به دنبال دارد ي ـليبرالسيم اقتصادي، ليبراليسم ادب«اما 

حكومت رضا شاه در سطح وسيعي به سمت ليبراليسم اقتصادي پيش 
كه همانا نشريات آزاد بود   ي ابزار به فعليت در آمدن اين نظامرفت ول

به بيان ديگر شخصيت متناقض رضاشاه از سويي در پي  1».را محو كرد
هايي شديداً  و اجتماعي بود كه شاخصه تحقق اهدافي اقتصادي

كه (گرا  مدرنيستي داشت اما از سوي ديگر با نوعي ناسيوناليسم گذشته
صدايي و يادآور نوعي نوستالوژي  ي تك آن جامعه هاي يكي از مؤلفه

هيچ حركت ي فرهنگ  توانست در زمينه عمالً نمي) رمانتيكي است
  .اي را تاب بياورد تازه
به ] مشروطه[با به قدرت رسيدن رضاشاه انقالب  1304در سال «

هاي  با از بين رفتن زمينه. شود سمت اهداف مشخصي كاناليزه مي
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سركوب احساسات آزادي و به ويژه » سرايي انهافس«طبيعي و عيني 
هاي سال زير خاكستر پنهان  مانتاليزم طبيعي و سالم، سال هنري، سانتي

نيما كه شخصيتي برجسته و كتاب خوانده و آگاه از زير و . ماند مي
ا و اميدها و ه هاي تاريخي است در همان اوائل بر باد شدن آرمان بم

سيسم  ه افتادن بگير و ببندها، از رمانتيشاه و راظهور ديكتاتوري رضا
گيرد و به طرف نوعي  گرايي است فاصله مي كه وجه غالب احساسات
رود و اشعار درخشان غراب و ققنوس را  سمبوليسم اجتماعي مي

هاي بيست ساله و  بدون توجه به تجربه[...] نويسد اما آن ديگران مي
 سيسم خام و ابتدايي ـ همان رمانتي سخت دردناك، مجدداً سر در بند

نهند و پا در جاي شاعران  مي ها زير خاكستر پنهان شده بود ـ سالكه 
  2».گذارند نو پرداز انقالب مشروطه مي

در چنين فضايي كه جامعه در كشاكش سنت و مدرنيته دست و پا 
ماند و ما در  زند، شعر و ادبيات هم از اين كش و قوس در امان نمي مي

اين عهد و حتي بعدتر، هم با شعرهايي شديداً سنتي  ي شاعران مجموعه
پروين اعتصامي، رشيد ياسمي، لطفعلي صورتگر، (مواجه هستيم 

و هم با شعرهايي شديداً مدرنيستي ...) شهريار، رعدي آذرخشي و
ـ  بهترين استفاده را از اين پارادوكس«اما نيما ) محمد مقدم و تندركيا(

شعر نو . گذاري نمود كرد وشعر نو را پايه ي ـگراي گرايي و بيگانه بومي
كنيم فرزند مبارك همين پارادوكس  ازاين منظر كه ما بررسي مي

نيما از سنت ملي استفاده كرد اما در آن نماند، از شعر بيگانه . است
حاصل از كارش هم سنتزي از . بهره برد اما در بيگانگان محو نشد

يابيم كه نه  ، تركيبي نو مييعني ما در شعر نيما. تناقض مذكور بود
يك شعر ايراني » بيگانه ن ـمدر«است و نه كامالً » بومي ي ـسنت«كامالً 

  3».مدرن است

www.takbook.com



  83 /بررسي جريان رمانتيك در شعر امروز فارسي  
و مقارن با سقوط رضاشاه و فراهم شدن  ش. هـ  1330از سال 

ي تازه فضاي مناسب براي انتشار نشريات، شعر و ادبيات هم رونق
ي  ت جديد در عرصهتر مرهون وضعياين فضاي مناسب بيش. يافت

شوك سقوط رضاشاه حكومت و حاميان و . سياست و اجتماع بود
گر را دچار نوعي وارفتگي سياسي كرده بود و آنان با   كشورهاي سلطه

نشيني  درك موقعيت خطرناك كنوني مجبور شدند كه اندكي عقب
  .كنترل دراختيار روشنفكران قرار دهند ، فضايي نسبتاً باز اما تحتكرده
است كه محلي » سخن«ي  ي از نشريات مهم اين عهد مجلهيك
شود براي تضارب آرا پيرامون شعر مدرن و ميان دار اين مباحث را  مي

ي مهمي از شعر نو را   بايد دكتر پرويز ناتل خانلري دانست كه شاخه
شوند  معروف مي» ها نئوكالسيك«كند، همان كه بعدها به  رهبري مي

نوآوري اعتقاد داشتند ولي سقف معيني براي يعني گروهي كه به اصل 
ي  من به عنوان مدير مجله«: گويد خود مي. اين نوآوري قائل بودند

گرفته بودم و دو طرف كار را مالحظه   تري پيش سخن، راه معتدل
  4».ي دو طرف بودم كردم و به اين سبب مورد حمله و حتي معارضه مي

از » باران«چون  است كه اشعار نويي »سخن« در همين مجله
شعري كه  رسد، به چاپ مي) گلچين گيالني( مجدالدين ميرفخرايي

قابل اعتنايي از شعر نو مورد نظر و توجه قرار   ها به عنوان نمونه مدت
  :گيرد مي

  با ترانه / باز باران 
  با گوهرهاي فراوان

  .خورد بر بام خانه مي
  من به پشت شيشه، تنها 

  در گذرها/ ايستاده 
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  شاد و خرم  /راه اوفتاده رودها

  يك دو سه گنجشك پرگو باز هر دم
  پرند اين سو و آن سو مي
  خورند بر شيشه و در  مي

  مشت و سيلي، آسمان امروز ديگر
  نيست نيلي
  روز باران يادم آرد

  گردش يك روز ديرين
  خوب و شيرين 

  هاي گيالن  توي جنگل
  كودكي ده ساله بودم

  نرم و نازك  /شاد و خرم
  / ...و چابك چست 

  گوارا بود باران  بس 
  چه زيبا بود باران! به
  شنيدم اندر اين گوهر فشاني  مي

  هاي آسماني رازهاي جاوداني، پند
  !بشنو از من، كودك من 

  زندگاني/ پيش چشم مرد فردا 
  خواه تيره، خواه روشن
  !هست زيبا! هست زيبا هست زيبا

نو دارند و تماماً از نظر البته پيداست كه چنين شعرهايي تنها ظاهري 
محتوا و حركت ذهني شعر و نوع نگاه به طبيعت اساساً با تفكرات نيما 

گرايي نيما با رويكردهاي  طبيعت«كنند، چرا كه  همسويي پيدا نمي
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اي ندارد، بلكه   لوكس و مقلدانه يا سنتي و نوستالوژيك و منفعل ميانه

موجود بر طرف شود، مبين آن است كه تنها اگر كل موانع اجتماعي 
پس گرايش او در مقام . رسند انسان و طبيعت به يگانگي زاينده مي

گرايي است و در مقام يك  گرايي رو به كمال انسان يك طبيعت
اين شعر با احضار  5».گرايي است گرايي تكامل يابنده، طبيعت  انسان

نوعي نوستالوژي معطوف به كودكي و تصاوير عيني مبتني بر يك 
باراني و ابراز تقريراتي كلي در خصوص زندگي و پند و روز 

اندرزهايي در همين حيطه و نيز وزني پرشتاب و به كارگيري عنصر 
بر آن است كه خوانندگان عادي ) در فقدان ساختاري نيرومند(روايت 

كه اين شعر در  حاليشود، در كند كه البته موفق هم ميرا مجاب 
ژرفا، با  مضموني احساساتي و كم حقيقت بحر طويلي مدرن است با

پذيرش . هايي عمدتاً دم دستي و ساده فضايي باراني و لطيف و واژه
بعد از ظهور نيما و انتشار تئوري شعر نو در  و ـبه عنوان شعر ن »باران«

  6».اندكي دشوار است ي ـي موسيق مجله
ا ايد مرا به لذت ب در اين قطعه كه شما خواسته«: گويد نيما نيز مي

همه چيز حساس و از . آن هم آغوش كنيد همه چيز دلچسب است
حيث نتيجه هم ممتاز، اما مال جهان شاعر نيست، به اين جهت در نظر 

البته  7».ي شاعرانه ساخته نشده است زيرا با رويه ،مردم خيلي زيباست
آنان در حقيقت . ي سخن جايي براي نيما و اشعار او نيست در مجله

ان شاعري نوگرا قبول ندارند و معتقدند كه آن چه او نيما را به عنو
ي علمي و اصيلي  كند تخريب شعر فارسي است و بن مايه كرده و مي

اي  توان اين تعارض و چالش آشكار را با دامنه شك مي بي. ندارد
وجو  و نيما جست» سخن«تر در جايگاه اجتماعي و فكري اهالي  وسيع
شناسانه و ايدئولوژيك  ف هستياختال«چرا كه اين اختالف  ،كرد
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نفس اختالف نيما با اصحاب سخن همان اختالف تقي رفعت و . است

اي معتقدند كه  از سوي ديگر عده 8».بهار در عصر مشروطيت است
ي شعر رمانتيك يا شعر تغزلي  پس از عشقي، مهمترين شاعر در عرصه«

از نخستين  به سبك جديد، دكتر پرويز ناتل خانلري است كه او را بايد
  9».پردازان اين جريان محسوب داشت نظريه

كه (در اين سال . گيرد شعر رمانتيك اوج مي. ش.هـ  1325از سال 
) ي نويسندگان ايران هم است سال برگزاري اولين و آخرين كنگره

به  »سخن«ي  در مجله» مريم«به نام  فريدون توللينخستين شعر 
  :رسد چاپ مي

  ن زمان كه ماههان آگاي شامه در نيمه
  دمد از طرف خاوران زرد و شكسته مي

  استاده در سياهي شب مريم سپيد
  خاموش و سرگران

  
  هاي كوه دندانه  از پس او مانده تا كه
  د از چهر شب نقابشد، كـمهتاب سرزن

  تابد بر او فروغ و بشويد تن لطيف
  در نور ماهتاب

  
  دزدد آشكار بستان به خواب رفته و مي

  تـم اسر هر آن گل كه خرّدست نسيم، عط
  دار شب شب خفته در خموشي و شب زنده

  چشمان مريم است
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  هاي بيد كمك ز پس شاخه ممهتاب ك
  افكند نگاه، كشد سر و مي ه ميـدر الن

  جوياي مريم است و همي جويدش به چشم
  در آن شب سياه

  كشان ز پرتو مهتاب، تيرگي دامن
  دستار دورـي اشج ايهـرو مي نهد به س

  دلكش است و پرتو نمناك ماهتاب شب
  آور است و مست باخو

  م و گوياي بوستاناندر سكوت خرّ
  زند چو پرندي به جويبار مه موج مي

  به شست و شوست خواندآن دقيقه كه مريم مي
  مرغي ز شاخسار

  )54كبود، ص  شعله(                                    
: خوانيم آثار توللي، ميكه منتخبي است از  »شعله كبود«در كتاب 

استاد دانشگاه كمبريج به  A:j.Arberryي مريم توسط پروفسور  قطعه«
ي  مجموعه 148 در شماره. م1949ه و در دسامبر شعر انگليسي ترجم

مريم اثر : چاپ لندن با اظهارنظر زير انتشار يافته life and lettersادبي 
كند  اروپايي جلوه مي توللي با آن كه از نخستين نظر يك شعر كامالً

شاهكار نظامي » آب تني شيرين«اي از موضوع  در حقيقت تعبير تازه
كلمات . است كه همواره مورد توجه هنرمندان و نقاشان  بوده است

اندازد  رنگين و جذاب اين قطعه نيز خواننده را به ياد آثار نظامي مي
شبانگاهي  ولي طرز پرداختن شعر مزبور و نكاتي كه در توصيف مناظر

ها و نواها آن به كار رفته است، در  ها و سكوت ها و سايه با تمام روشني
  10».ي ابتكار و تازگي دارد ادبيات ايران كامالً جنبه
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ديدگاه توللي نسبت به شعر و هنر و نوآوري تقريباً «شك  اما بي

همان ديدگاه خانلري است با دقت بيشتري در جزئيات و اجراي 
ي نقد  اگر خانلري را در عرصه[...] نظريات در كار شعر تر همان  موفق

ي شعر  و نظر پيشواي نوگرايان سنتي بدانيم، توللي را بايد در عرصه
ي اشعار خود تأثير  پرچمدار اين گونه شاعران بشماريم كه با ارائه

اي بر شاعران جوان معاصر خود گذاشت و بسياري از آنان را  گسترده
شان به فضاي شعر رمانتيك  از فعاليت شاعرياي  دست كم در دوره

در شعر توللي هم، چون خانلري ما با طبيعتي آرام و رام  11».كشاند
  .وايي و برخورداري عاشق از معشوقمواجه هستيم و كامر

در سال » رها«و سرانجام توللي اولين مجموعه شعر خود را با نام 
ي  پرداز در حيطه يهرساند و با اين كتاب شاعري نظر به چاپ مي 1329

او در اين كتاب با زباني كه از طنز و . شود شعر رمانتيك شناخته مي
كنايه خالي نيست ابتدا به كهن سرايان مقلدي كه با نوبيني و نوخواهي 

ماند كه ناتواني هوس پرداز، در  اين بدان مي«: تازد اي ندارند مي ميانه
هاي تخت   اريي گذشتگان از حج آرزوي ايجاد سرايي به شيوه

هاي  هاي چهلستون و كاشي جمشيد، آجرهاي طاق كسري، پوشش
هيچ شرم و خجالتي  اهللا استفاده كرده و تازه بي نفيس مسجد شيخ لطف

از ارتكاب اين جنايت بزرگ كوشش ديگران را نيز كه با پاسداري 
اين ذخائر ارجمند از مصالح معمول اين زمان دست به كار ساختن 

و سپس  12»!اند به باد ريشخند گيرد زندگي امروز گشتهنيازي درخور 
  :دهد ي خود را در چند جهت بسط ميشناس در اين خصوص آسيب

سرايي به اساتيد كهن  اينان برآنند كه هنر شعرگويي و چكامه ـ1
  .پايان گرفته و هيچ كس نخواهد توانست به گردپاي آنان برسد
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اتيد مسلم شعر قديم رفته و با اين حال اينان دائم به استقبال اس ـ2
  .د كه تالي اين شعراي بزرگ باشندبرآنن
اينان شكوه شاعران قديم را در تسلط آنان بر چند صنعت بديعي  ـ3

كوشند تا با رديف كردن اين صنايع به كار  خالصه كرده، پس مي
  .خود جاليي ببخشند

ي شكل زندگي  تمسك ايشان به عرفان و شعر عرفاني نه نتيجه ـ4
  .مايه است پايه و بي ردي و اجتماعي آنان، بلكه نوعي اداي بيف

شاعر و  توصيفات اينان به هيچ وجه مبتني بر محيط زندگي ـ5
  .شرايط اقليمي جديد نيست

سرو آزاد است، (نمادهاي شعر اينان دقيقاً مبتني بر تقليد است  ـ6
ند، نشي سوسن ده زبان دارد، الله داغدار است، بلبل بر گل سرخ مي

و البته هر گونه تمرد از اين .) ..كند و سرايي مي صلصل بر چنار نغمه
  .مذهب ادبي، كفري است نابخشودني

تنگي عرصه ي قوافي، گاه اينان را به احضار كلماتي مهجور وا  ـ7
  .زندگي امروز جايي براي آن نيست دارد كه به هيچ وجه در مي

يد است و عيب بزرگ اينان عدم ورود به مضامين جدـ  8
  .ي ديد و توليد پوشي بر نوآوري در عرصه چشم

آرا و عقايد موجود براي  ،»بايد كرد؟ چه «توللي ذيل  ،پس از اين
  :كند بندي مي برون شد از اين وضعيت را به ترتيب زير تقسيم

اي معتقدند كه بيان مسائل امروزين با لغات و تركيبات و  عده) الف
  .ستپذير ا اصطالحات قديم امكان

از قبيل نايلون، ژيلت، (گروهي ديگر تنها به آوردن الفاظي نو ) ب
  .اند دل خوش كرده...) رب دوشامبر، تلويزيون، نارنجك و
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اي هم، چنان سرگرم يافتن و پرداختن مضامين جديد  عده) ج

اند و با  اند كه از ابداع الفاظ و تركيبات خوشاهنگ غافل مانده گرديده
زبان فارسي و با آوردن عبارات غلط از قبيل اطالعي از قواعد  بي

افكار زيباي خود را » روزهاي زمستانيش«به جاي » روزانش زمستاني«
  .كنند پيچيده و مغشوش بيان مي

هاي فوق پيشنهادهاي خود را براي خلق  و سپس او با طرد رويه
  :كند شعري امروزين به اين شرح اعالم مي

ي مضامين و تشبيهات و تازگ ـ2ـ هماهنگي دقيق اوزان و حاالت؛ 1
ـ پرهيز از 4ي در به كار بردن صنايع بديعيه؛ قيد بي ـ3استعارات؛ 

هاي دشوار؛  رديفپرهيز از آوردن قوافي و  ـ5آوردن سكته در اشعار؛ 
 ـ7؛ آهنگ و استفاده از لغات زنده هاي تازه و خوش ايجاد تركيب ـ6

گذاري در  از پوشال خودداري ـ8؛ شناسايي و انتخاب بهترين كلمات
 ـ9؛ )عدم استفاده از كلمات زياد براي پر كردن وزن عروضي(بحور 

او در انتها به انتقاداتي در خصوص . توصيف دقيق حاالت و مشاهدات
  13.دهد شعر نو پاسخ مي

توللي با اين كتاب، هم خود و هم شعر رمانتيك ايران را به تثبيت 
كند  نيما و نيمايي سرايان جدا مي رساند، هر چند كه راه خود را از مي

ترديدي نيست كه من در آن «: گويد تازد و مي و حتي به نيما مي
هنگام، ويرانگري نيما را كه وجه اشتراكي هم با احساس من داشت، 

هاي شعر او را از آن جهت كه به  شمردم ولي نمونه ارج مي كاري پر
تور زبان سروده كالمي سست و ابياتي معلول و پيوندي خارج از دس

شعر  دانستم كه در برافراشتن كاخ رفيع ي آن نمي شده بود، شايسته
من بسيار بسيار «: گويد نيما نيز مي 14.»گيردقرار» طرح تجديد بنا«امروز 
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. ها را ديدم كه به من گرويدند و بعد به من تف انداختند از اين جوان

  15».ها بود توللي يكي از آن
» نافه«، )1331(»كاروان«: عبارتند از» رها«از  آثار ديگر توللي پس

البته  ؛)1370(»شگرف«و ) 1369(»بازگشت«، )1345(»پويه«، )1341(
و در  16كه به قولي بهترين مجموعه شعر اوست » رها«توللي پس از 

ي اين  گردد اما سايهتواند به اين اوج باز اش نمي عديهاي ب كتاب
. كند ر معاصر ايران سنگيني ميهاي سال بر سر شع مجموعه شعر سال

هر چند او . گمان يكي از مؤثرترين شاعران نوپرداز ما بود توللي بي«
سيسم در شعر نو ايران شد كه به گمان بسياري  ي اصلي رمانتي سرشاخه

براي مدتي شعر را از حركت بازداشت ولي اوالً اين عده به آن چند 
ي  رو را در شعر نو دههي تاريخي كه رهبري نوپردازان ميانه  نكته

كرد توجه ندارند، ثانياً توجه ندارند كه فقط  ناپذير مي بيست اجتناب
در اين . قدرت توللي، شاعران نوپرداز تازه كار را به دنبال خود نكشيد

امل مؤثر در قضيه ضعف تأليف ديگر شاعران از جمله نيما هم از عو
سيسم تر از همه مگر رمانتي لثاً و مهمثا. توللي بود كشيده شدن شاعران به

هاي روح آب  ترين ريشه اش سمبوليسم از عميق و در شكل پخته
  17»ترين شاعران جهان نيست؟ خورد؟ و مگر بودلر هنوز از بزرگ نمي

ي شعر، دچار  ها شعر توللي هم مانند عقايد او در حيطه ي اين با همه
تناقض در بندي اين  تناقض و تعارضاتي چند است كه نشان از ريشه

كه (گراست  توللي از طرفي رمانتيكي گذشته: افكار و روحيات او دارد
، توللي رمانتيكي 18)ي خود دارد را در كارنامه» التفاصيل«كتابي چون 

دهد و به  هايي ارائه مي كه براي نوگرايي مؤلفه و شاخصه(نوگراست 
 كه گرچه(گراست  و توللي رمانتيكي ميانه) تازد گرايان مي سنت
كند اما نوجويي را تا جايي كه خود در نظر  هاي شعري را رد مي سنت
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ترين عنصر مفقود در آراي توللي تفكر و نگاه  مهم.) كند دارد تأييد مي

بيند و  او شعر را تنها در اعيان و مناظرش مي. نو به جهان و هستي است
كند و توجه ندارد كه اصالً حرف نيما و نوگرايي او  بررسي مي

با نگاهي كوتاه به . اندازهاي عميقي است ف به چه چشممعطو
ي او را  تكه توان ذهنيت تكه مي) كه ذكرش رفت(هاي توللي  پيشنهاد
شود  گونه ديالكتيكي ديده نمي ها، هيچ چرا كه در اين توصيه ؛دريافت

ي نگرش به جهان است كه  در حالي كه از نظر نيما، تفاوت در نحوه
توللي براي بيماري شعر . دهد ر جاني تازه ميبه تمام ساز و كار شع

ر امروز بيافريند اما دهد كه شفا ببخشد و شاع اي ارائه مي دوران نسخه
خواهد به  جاست كه او به جاي اين كه ديدن بياموزد مي مشكل در آن

هاي  ها ممكن است كه بنيادي اين فرمول. شاعر بگويد كه چه ببيند
ي تواند شاهراهي مطمئن برا اما نمي ادبي شعر توللي را توضيح دهد
  .شعر و شاعران ديگر دانسته شود

هاي شعر  ي نيما و توللي يكي از عبرت آموزترين موقعيت مقايسه
تر و  نتيسم و رما( »افسانه«روند تكامل فكري نيما از . امروز است

 در نهايتروندي طبيعي و رو به اعتالست كه ... تا ققنوس و) اش تازه
چه نگارنده سمبوليسم گر(شود سمي اجتماعي منجر ميبوليبه سم

اما توللي پس از كش و ) داند اجتماعي را اعتالي يك شعر نمي
نيما . زند گذرد و در جا مي هاي بسيار سرانجام از خير نو شدن مي قوس

كند اما ميعاد توللي با شعر تنها  شعرش را از دل زندگي استخراج مي
شك شاعري  توللي بي. افتد مي ي سفيد دفترش اتفاق در صفحه

شايد . مانند نشان مي دهد ي كارش استادي بي تواناست كه در محدوده
داشت، چندان  ي شعر امروز نظراتي مكتوب نمي حتي اگر او درباره

شد اما او در  ضرورتي در نقد وجوه تئوريك عقايدش احساس نمي

www.takbook.com



  93 /بررسي جريان رمانتيك در شعر امروز فارسي  
و يك مفصلي تاريخي و با اشعاري استراتژيك يك نقطه ي عزيمت 

تر  مكان حساس را در شعر روزگار خود اشغال كرده كه نصيب كم
  .شود شاعري مي

توان گفت كه مشكل توللي مشكل اغلب شاعران رمانتيك  مي
او از يك سو خواهان كلمات «. تكه و احساساتي شخصيت تكه: است
بخش و لطيف و پاكيزه است و از ديگر سو از دهانش بخار مرگ  فرح
از   19».ين تناقضي و تعارضي براي شاعر نابودكننده استچن. خيزد بر مي

طرف ديگر او گاه با خروش بسيار بر بدكاران و بدعهدان روزگار 
گاه كتابش را به كسي نويسد و  را مي» فرداي انقالب«تازد و شعر  مي

اين شخصيت دو ! كند تقديم مي) نخست وزير وقت(علم  اهللا چون اسد
ي بورژواست كه به همان شدت  ماعي طبقهي خاستگاه اجت تكه، زاده
شود و چون آرمان  گراست، به همان شدت هم سرخورده مي كه آرمان

خود را با صبر و متانت و براساس تجهيز فكري و دانستن اصول مبارزه 
ان نسبت پيگيري نكرده و براي رسيدن به هدف تعجيل هم دارد، به هم

درشت عقب مي نشيند و اين هاي ريز و  بست در برخورد با موانع و بن
كند، يعني او  شناسي او هم سرايت مي وضعيت حتي به دستگاه زيبايي

خواهد با معيارهاي شعر سنتي به مبارزه برخيزد و اين كار را هم  مي
كند اما چون كارش بازتاب و بازخورد مناسبي در جامعه پيدا  مي
. بخشد مي زند و عطاي نو و نوگرايي را به لقايش كند، پس مي نمي

ي هستي  ي الزم براي درك مسائل پيچيده چنين شخصيتي فاقد پشتوانه
ي  طور كه نوگرايي را در حيطه و اجتماع است و از سوي ديگر همان

ي  پذيرد، در حيطه اش تا جايي كه منافعش به خطر نيفتد مي زندگي
پناه بردن به . شعر هم براي اين نوگرايي سقف معيني قائل است

ني كردن آن، تعين، وصف طبيعت در حد آرما موهوم و بيهاي  عشق
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پردازي و ميل به گناه و خودكشي و احساس   گريز به ناكجا، سكس

پايه و بي اساس  سرگشتگي و هراس، همه و همه از سر احساساتي بي
  .شود تي تك بعدي و منقطع منجر ميگيرد و به تفكرا شكل مي
كشي بين عناصر فرهنگي و اي كه در آن كشا ي ايستا، جامعه جامعه
اش نيست و نهادهاي دموكراتيك و نهادهاي فكري را به  اقتصادي

ي عزلت چه منزل  كلي تعطيل اعالم كرده است، براي شاعر جز گوشه
آورد با  و منزلتي دارد؟ از اين فقر فكر و فقر كنش، يا نيمايي سر بر مي

وكار جهان  فرهنگي كه در خود ورز داده و با حوصله آن را با ساز
اعتال بخشيده است و يا كسي چون توللي كه به ناچار در اين برهوت 

انگيز و دلبرانه، هوش از سر  هايي دل بافي مضمون، با كلي بي
اي كه از لحاظ معرفتي و اجتماعي و  جامعه«. ربايد خوانندگانش مي

ي رمانتيك خود را نگذرانده يا سپري نكرده بود،  رفتاري و ادبي، دوره
كه  به رغم اين. يافت كه قبالً نيما را داشت، توللي را مي ه رغم اينب

اختالف نيز تنها بر . آورد هدايت را ديده بود حجازي را به وجود مي
ها و تنظيم قافيه نيست بلكه اختالف  يابي مصرع سر اعتدال وزن و قرينه

اندازش از شعر و  در اصل گرايش و موقعيت فرهنگي است كه چشم
  20».انداز نيما متفاوت و ناهمگون است با چشمزندگي 

او در آخرين . سير سقوط توللي دقيقاً با سير صعود نيما ميزان است
دكتر عبدالحسين . كند اشعار خود به تمامي به گذشته رجعت مي

درست است كه «: گويد كاري توللي مي ي محافظه كوب درباره زرين
ي درخشان به بار نياورده  شكني شعر نو هميشه و همه جا نتيجه قالب

بر    است اما بيم از قالب شكني هم بعضي از استعدادهاي آفريننده را بي
شكني را  جاهايي هست كه ذوق سليم اين قالب. كرده است و متحجر

و قالب در دست و در زندگي توللي  21».كند و حتي ايجاب تجويز مي
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است كه او  نه يك شاخص ادبي بلكه فراتر از آن يك فرهنگ مسلط

ي شعرهاي  با اين حال توللي به واسطه. خورد را مقابل آن شكست مي
  .ود هميشه نامي است در خور اعتنازيبا و پرمخاطب خ

  
  ي راز دخمه

  پنهان به كنج كشور هستي
  در تنگناي سينه،سرايي است

  كز وحشت سكوت در آن جا 
  هرگزنه جنبشي،نه صدايي است

  
  غمناك، تيره، سرد، گرانبار

  در بهت خود فرو شده خاموش
  كه گشته است  هاي بسته چون دخمه

  وشاز ياد  روزگار، فرام
  

  هر گوشه، مات و غمزده جغدي
  دم در كشيده چون بت پوالد

  چشمان سرخ او به سياهي
  دادي ح رخشنده همچو كوره

  
  ، خفاشزده هاي غم در سايه

  بر سقف جان سپرده نگونسار
  افسرده سوسمار به دهليز

  واره عنكبوت به ديخشكيد
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  افكنده پوست افعي و ديري است
   كز وي دگر به دخمه اثر نيست

  نقشي به جا نهاده و كس را 
  ر نيستزان نقش هولناك خب

  
   بس گورها كه بسته دم از گفت

   ي غمناك در آن سياه دخمه
  ها كه در دل هر يك  تابوت

  اكه موحش و غمنرازي نهفت
  

   بس آرزو كه خفته جوانمرگ
  ي افسون  زير خاك تيرهدر 

   مرگ آرميده بر سر تابوت
  ابوسهول آرميده در دل ك

  
  ي راز است؟  اين دخمه چيست، دخمه
  يا بارگاه اهرمن است اين؟

  ي دل است خدا را؟ اين حجله
  ن است اين؟هاي م يا گور عشق

  
  هر شب اميد غمزده، آرام

  نور كشد به اين دل بي سر مي
  در نور شمع خاطره، پويان

  ي هر گور شود به سينه م ميخ
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  ي هر سنگ  خواند از فسانه مي

  نامي ز عشق گم شده نامي
  ي هر گور گيرد از كتيبه مي

  از همرهان رفته پيامي
  

  اين آن دو زلف بور دل آر است
  خيز اين آن لبان گرم هوس
  اين آن نگاه تند شرر بار
  اين آن نگار شوخ دالويز

  
  اين است آن گناه كه يك چند

  به سينه ماند و به گل رفت پنهان
  اين است آن هوس كه به ناگاه

  !ي دل رفت نابرده دل، به دخمه
  

  دردا كز آن ميانه يكي نيست
  تا سر برآورد به جوابي

  در گور سرد خود همه آرام
  اند و چه خوابي در خواب رفته

  
  ايستد اميد، به افسوس مي

  كند آرام و ز درد، ناله مي
  هوش جوشيده مغز و تند و سبك

  سوزدش نهاد، به فرجام مي
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  :كشد ز دل تنگ فرياد مي

  »هاي مرده كجاييد؟ اي عشق«
  پيچد آن صدا به دل سنگ مي

  »هاي مرده كجاييد؟ اي عشق«
  

  لرزنده از نهيب خود آن گاه 
   رود از هوش نوميد و خسته مي

  چند گردد از پيش به دمي  مي
  فانوس گرم خاطره خاموش

  
  سنگدر دخمه همچنان به سر 

  بنشسته جغد چون بت پوالد
  ديري است تا به ظلمت سرداب

  اداز گوش هول گم شده فري
  )63كبود، ص شعله(                                                              

  
  پس از فريدون تولّلي

پس از توللي شاعران بسياري تحت تأثير عقايد و اشعار او قرار 
ي تغزلي و رمانتيك توللي بود كه سخت  وحيهر«گرفتند، البته اين 

بيني  تيره انديشي و عران پس از او قرار گرفت، نه مرگمورد توجه شا
است كه پس از توللي  نادر نادرپوريكي از اين شاعران  22».او
هاي قابل توجه در شعر رمانتيك محسوب  شك يكي از چهره بي
سبب جوهره و خصلت رو نادرپور به  شعر نو قدمايي ميانه«. شود مي

رمانتيك و تصاوير زنده، رنگ تند عاطفي، سادگي، پرداختن 
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روان و راحت  هاي اساسي آدمي و زبان ها و دغدغه احساسي به انديشه

آثار نادرپور  23».ي سي، بيشترين خوانندگان را جلب كرد در دهه
شعر «، )1334(»دختر جام«، )1333(»ها ها و دست چشم«: عبارتند از

گياه و سنگ، نه، « ،)1339(»سرمه خورشيد«، )1336(» انگور
 ).1356(»شام بازپسين« ،)1356(»از آسمان و ريسمان« ،)1356(»آتش
در نشريات مختلف به چاپ  1320چه شعر نادرپور از حدود سال گر

شود  رسيده و از همان ابتدا به عنوان شاعري جدي و خالق شناخته مي
است كه نادرپور به عنوان يكي از » اه ها و دست چشم«اما با انتشار 

واقعيت «. كند هاي شعر رمانتيك ايران خود را در اذهان تثبيت مي قطب
يك حادثه بود و  1333ها در سال  ها و دست اين است كه انتشار چشم

حادثه نه الزاماً به لحاظ عمق اثر بلكه به لحاظ برد سالم و 
  24».كارسازش

به ) ها ا و دسته چشم(ي كتابش  قدمهنادرپور نيز مانند توللي در م
كه  پردازد اما بيش از آن ر امروز ميخصوص شعبيان آراي خود در

گيري شعر نو  مانند او راهكاري ارائه دهد به تشريح وضعيت شكل
پردازد و او نيز معتقد است كه نوجويي و نوخواهي در شعر امروز  مي

ديدگاه نادرپور  رسد كه به نظر مي. ناچار و الزم است هيك راه ب
تر است، گر چه او نيز دست به  تر و اجتماعي بينانه اندكي از توللي واقع

قرن ما، قرن «: گويد مي. شود مي هاي شعارآلود گويي دامان كلي
هاست و كار شاعر اين قرن، بيان سريع  ها و شتاب ها و دلهره وفانت

. دزن ارواح معاصران او موج مي هزارگونه احساسي است كه در
آشوب و گذاري كه سرنوشت احساس اضطراب از اين لحظات پر 

ها نفر را در بر دارند، احساس اضطراب از بالهاي  نامعلوم ميليون
ايي كه نصيب مردم اين ه ها وآوارگي جنگ، از خانه فرو ريختن
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اند  پيروزي از آن كساني است كه روح زمان را دريافته... روزگار است

  25».روند و پايه پاي آن پيش مي
  

  اي در سكوت ناله
  اش خوانند زين محبسي كه زندگي

  هرگز مرا توان رهايي نيست
  بندم دل بر اميد مرگ چه مي

  ديگر مرا ز مرگ، جدايي نيست
  

  ي جان سوز است مرگ است، مرگ تيره
  گذرد آرام اين زندگي كه مي

  كشدم تا صبح ها كه مي اين شام
  كشدم تا شام ها كه مي وين بام

  
  است، مرگ تيره جان سوز استمرگ 

  هاي مستي و هوشياري اين لحظه
  گذرد در خواب ها كه مي اين شام

  و آن روزها كه رفت به بيداري
  

  تا چند اي اميد عبث تا چند
  دل برگذشت روز و شبان بستن؟

  گر هستي با اين دو دزد حيله
  پيمان مهر بستن و بگسستن؟
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  تا كي برآيد از دل تاريكي

  ي خورشيد؟ زدهچشمان روشني 
  تا كي به بزم شامگهان خندد

  ي جمشيد؟ ه اين ماه، جام گم شد
  

  در حيرتم كه چيست سرانجامم
  زيرا از آن چه هست، حذر دارم

  زين مرگ جاودانه گريزانم
  در دل اميد مرگ دگر دارم

  
  اينك تو اي اميد عبث باز آي

  وينك تو اي سكوت گران بگريز
  اي ماه آرزو كه فروخفتي

  !كنان برخيز گر، كرشمهبار د
  

  جوي خدايان است  دندان كينه
  ي اخترها چشمان وحشيانه

  خندد چو دست مرگ فرو پيچد
  طومار عمر بهمن و آذرها

  
  دانم شبي به گردن من لغزد

  اين دست كينه پرور خون آشام
  دانم شبي به غارت من خيزد

  آرام آن ديدگان وحشي بي
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  تا كي درون محبس تنهايي

  ظار فرومانمعمري به انت
  تا كي از آن چه هست سخن گويم؟

  رانم؟  تا كي از آن چه نيست سخن
  

  ها سوخت  غم  جانم ز تاب آتش
  ، فريادي ي گداخته اي سينه
  هاي وحشي مرگ آلود اي ناله

  آخر فرا رسيد به امدادي
  

  ي بيمار سوز تب است و واهمه
  مرگ است و راه گمشدگان در پيش

  ناشك شب است و آه سحرگاها
  هاي تيرگي و تشويش وين لحظه

  
  جانم به لب رسيد و تنم فرسود

  ي شب وا كن اي آسمان دريچه
  اي چشم سرنوشت هويدا شو

  !او را كه در من است هويدا كن
  )107ها، ص چشم ها و دست(                                             

را » البفرداي انق«البته نادرپور هم درست مانند توللي كه شعر 
بر خالف ذهنيت تغزلي فاخرش به » كند سعي مي«دارد وقتي كه 

چنين شكلي ) سرود خشم(اش  مسائل اجتماعي توجه كند شعر انقالبي
  :كند پيدا مي
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  خواند به پاس روز ظفر، باد شامگاه

  ي گسستن زنجير بندگي شكرانه
  ها به دست آهنگران پير، همه پتك

  ...ي خورشيد زندگي ن طليعهدر چشمشا
  )149ها ص ها و دست چشم(

من از حديث نفس آغاز «: گويد مي» شام بازپسين«او در كتاب 
نرسيده باشم و اگر  كردم اما معلوم نيست كه به حسب حال جمع

محكومم كند در » من«بينان فقط به گناه استعمال ضمير ي ظاهر محكمه
شعر « بعدتر نادرپور با مجموعه 26».انتظار داوري زمان خواهم ماند

رسد كه به شكل  و با شعري دقيقاً به همين نام به نظر مي» انگور
هاي  مايه ه با همان بنالبت شود؛ تر به شعر اجتماعي نزديك مي طبيعي

  :رمانتيكي
  كجا شهد است اين آبي كه

  ي شيرين انگور است؟ در هر دانه
  كجا شهد است؟ اين خون است

  خون باغبان پير رنجور است
  !ريدشچنين آسان مگي

  !چنين آسان منوشيدش
  )103شعر انگور، ص(

ي  ي اين كتاب به تكميل نظريات خود درباره نادرپور در مقدمه
گويد كه شعر نوي كه مورد اعتقاد  دهد و مي شعر امروز ادامه مي

اول ديد تازه و دوم : ي اصولي متصف باشد ماست بايد به دو جنبه
ادراك تازه از اشياء و او سپس ديد تازه را احساس و . بافت تازه

كند و معتقد است كه اين احساس و ادراك تازه  موجودات معني مي
از طرف ديگر نادرپور با تأكيد . ناچار به بافتي تازه منجر خواهد شد هب
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گنگي و ابهام خاصي كه «ي وي معتقد است كه  »افسانه«بر شأن نيما و 

» افسانه«شود و در  مي ي بيان او ديده از همان آغاز شاعري نيما در شيوه
هم تجلي داشت، سخن او را يكسره از رواني و سادگي دور كرد و 
چنان بغرنج و پيچيده ساخت كه فهم و دركش نه فقط براي عوام، 

اين تعقيد و ابهام فراوان هنوز هم در . بلكه براي خواص هم دشوار آمد
با  ي بيان نيما پيداست و شايد به همين دليل است كه شعرش شيوه

بر زبان مردم ) و مخصوصاً انديشه(وجود قدرت انديشه و احساس 
و در ادامه از دكتر خانلري به عنوان آغازگر تحول در شعر  27».نيست

از نظر او كلمات . دهد امروز نام برده و وجوه اهميت او را شرح مي
وحشت، هراس، اندوه، مرگ، بيگانه، ناشناس، ناپايدار كه در اشعار 

خورد تنها به علت زيبايي و خوش  ن نسل فراوان به چشم ميجوانان اي
هاي اين روزگار به كار نرفته، بلكه نمودار و  آهنگي شاعرانه در سروده

ي خود  مبين بسياري از افكار و عواطفي است كه اين نسل را بازيچه
  28.ساخته است

از نظر فكر و چهره نادرپور نسل خودش « منتقدي بر آن است كه 
ي عصيان و سازش،  ي زمانش را در آينه سرايد، نسلي كه قيافه را مي

مضطرب و اندوهمند است و به اصول و . پشيماني و ناكامي ديده است
اين . هوس مرگ و هراس مرگ را دارد. سالمت با نگاه كج مي نگرد

  اگر هم داشته. يعني عرضه و توانش را ندارد ،خيزد نسل ديگر بر نمي
با اين  29»اش چه سازد؟ چه كار كند؟ با بدگمانياش را  باشد ناباوري

توان دريافت كه شعر نادرپور  حال در يك بررسي كلي به راحتي مي
اين سر زندگي را تصاوير زيبا و . تر است تر و روان از شعر توللي زنده

كنند اما از طرف ديگر فضاي شعرهاي نادرپور  تعابير بكر تأمين مي
اگر قرار «شود  اوست، به طوري كه گفته ميتر از  تر و غمگينانه سياه
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به فيلم ] ها ها و دست چشم[باشد اشعار نادرپور را در اين مجموعه 

فضاي شعرهاي ...] [د درصد فيلم ما در شب خواهد بودتبديل كنيم، نو
  30».هاي آلفرد هيچكاك نيست شباهت به داستان نادرپور بي

ذهني نادرپور بر از منظري ديگر توصيف عناصر طبيعي در حركت 
هاي عاشقانه برتري دارد و انگار كه  وصف حاالت دروني و كنش
از . هاي بديع اي است براي تصويرسازي حتي بيان اين حاالت هم بهانه

اند كه به  شعر معاصر لقب داده» منوچهري«اين است كه نادرپور را 
من  به نظر«: گويد زاد مي با وجود اين فروغ فرخ. ي اوست حق برازنده

اگر شعر نادرپور در يك حالت ركود .] [..نادرپور آدم اين دوره نيست
علتش اين است كه او باقي مانده، چه از نظر فرم و چه از نظر محتوي 

شعر نادرپور ..] [.ي از طرفدارانش را از دست بدهدزياد ترسد عده مي
او تصوير ساز ماهري است اما . از نظر محتوي به كلي خالي است

ي كهنه و پيري  نادرپور روحيه[...] خورد؟  ر به چه درد من ميتصوي
ا هم ه شود كه آن از هيچ چيز جز از دردهاي خودش متأثر نمي. دارد

وسواس دارد در مورد شستن .] [..دردهاي غير الزمي هستند
يك روز هم دست نشسته غذا بخور، شايد چيزي ! اي بابا. هايش دست

   31».كشف كني
وصاف و در يك منظر كلي وجه متناقضي كه در با تمام اين ا

سازي زيبا  شود، شكل دستگاه زيباشناختي توللي و نادرپور ديده مي
آنان دائم از . براي چيزي است كه به زعم آنان به هيچ وجه زيبا نيست

گويند اما تركيبات زيبا و  غم و مرگ و تنهايي و وحشت سخن مي
رام و آرامي كه به معماري آن  ي اشعارشان و ساختار فضاهاي دلبرانه

اند، اين همه سرگشتگي و ادبار را باورپذير  سرسختانه همت گماشته
هاي طبيعت و  تا هنگامي كه پديده«پذيريم كه  البته ما مي. كند نمي
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واقعيت انساني نشده است، تا هنگامي كه انسان بنا گزير در پي آن 

ود و براي اين آرزويش ها مرتبط ش هاي انساني با آن است كه به شيوه
اما مشكل آن  32».ناگزير است مبارزه كند، زيبايي با درد آميخته است

جاست كه اين ديالكتيك و مبارزه نه در ساحت مضمون و نه در 
. ساحت زبان و دستگاه زيبايي شناختي توللي و نادرپور حضور ندارد

ساحتي گري و سوز و گداز در عمل، شعري تك  ناله و روايت اين ناله
ف گذارد كه شأن نهايي خود را در زيبايي صر را به نمايش مي

  .كند وجو مي جست
ي آثار نادرپور  علي باباچاهي عقيده دارد كه درك وجود نوگرايانه

  :تر است بندي زير قابل لمس با تقسيم
  :وجه تجويزي ـ1«

 :ب. اي است ي فاضله مدينهمبتني بر ايدآليسم افالطوني يا : الف
. )هاي دوتايي تقابل(دو قطبي ديدن مقوالت  :پ. گفتاري كيش تك

 :ج .تأثيرات سمعي :ث. به جاي بيان هنري) گزارشي(بيان خبري  :ت
  .قافيه انديشي :چ .هاي سطحي مرگ انديشي

  :وجه تجهيزي ـ2
س و عيني ملمو(گيري از جبر زبان شناختي زبان معيار  فاصله :الف

تصويرهاي  ـهاي تازه  تركيب مفردات و ـ ها كردن مفاهيم و پديده
 :ت. نگاري نگري و جزء جزء: پ. تأثيرات سماعي :ب. )ابداعي

  33».گفتارگراييه ـ گرايش به لحن محاور
درخشند و  تر مير و هم توللي در قالب چارپاره بيشالبته هم نادرپو

آورند گويي كه بخش اعظمي از طراوت و  وقتي رو به قالب آزاد مي
  :كند زل پيدا ميزيبايي شعرشان تن

  ام نيست  امشب كسي در خانه
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  ي من  اما خيالش جسته ره در خانه

  ي من  ست در كاشانه زنده/ و ين آتش سرخ 
  ها اندام بلندش  از پشت آتش

  پيچنده چون دود / رقصنده چون دود 
  ها، گويد به ياد رفته/ پيچنده چون مار 

  !ي من افسانه
  )173، ص ها ها و دست نادرپور، چشم(

  
  تند بگريز و مپا، اين نه گذاري است كه مرد

  تند بگريز و مپاي/ اندر آن سست كند پاي شتاب 
  چيست اي رهگذر اين سايه كه چاالك چو گرد

  ات از دل اين راه سپيد؟ شتابد ز پي مي
  !ديو رسيد! رهگذر/ واي بر جان تو واي 

  )71توللي، رها، ص(
با همه «هاي پيوسته  دوبيتيقالب چارپاره يا  ،كدكني به قول شفيعي

بخشد از مثنوي و همان آفاق  آزادي و گشادگي مجال كه به شاعر مي
كند و اگر بشود مثنوي را به دو نوع بخوانيم بايد نوع  تجاوز نمي

هاي  هاي كهن را مثنوي افقي بخوانيم و چارپاره را مثنوي مثنوي
انه و زبان به سمت صالبتي مرد«ها  در اين چارپاره» 34عمودي

به . گيرد رود و از بافتي سنگين و پدرساالرانه مايه مي آركائيك مي
كوشيد براي شعر  كه نيما مي» انتظام طبيعي«همين اندازه نيز غالباً از آن 
  35».يابد معاصر پيدا كند فاصله مي

  
  فالگير

  كندوي آفتاب به پهلو فتاده بود
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  زنبورهاي نور ز گردش گريخته

  كوب آسمانهاي لگد در پشت سبزه
  هاي سرخ شفق، تازه ريخته گلبرگ

  
  كف بين پير باد درآمد ز راه دور

  پيچيده شال زرد خزان را به گردنش
  آن روز، ميهمان درختان كوچه بود
  تا بشنوند راز خود از فال روشنش

  
  در هر قدم كه رفت، درختي سالم گفت
  هر شاخه، دست خويش به سويش دراز كرد

  را كنار زدشان  هاي يك يك او دست
  چون كوليان، نواي غريبانه ساز كرد

  
  آن قدر خواند و خواند كه زاغان شامگاه

  شب را ز ال به الي درختان صدا زدند
  ها از بيم آن صدا، به زمين ريخت برگ
  گويي هزار چلچله را در هوا زدند

  
  ها گذشت شب همچو آبي از سر اين برگ

  ي دستي بريده بود هر برگ، همچو پنجه
  ها نخواند ند نقشي از كف اين دستهر چ

  .كف بين باد، طالع هر برگ ديده بود
  )»ي خورشيد سرمه«نادرپور، از كتاب (
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  بزنگاه شعر رمانتيك

  شعر رمانتيك ايران به فضايي متفاوت 1332مرداد  28با كودتاي 
اين كودتا به همان قدر كه در تاريخ سياسي ايران . شود تر وارد مي

ي  ر دامنه است در شعر امروز ايران و به ويژه در زمينهاتفاقي مهيب و پ
كودتا در حقيقت . كند حركت شعر رمانتيك نقش مهمي ايفا مي

ها بدان  ي روشنفكر  مدت هايي بود كه طبقه ها و اميد شكست آرمان
ن ـ بويژه در البته در بدو وقوع كودتا تمام اثرات آ. دل داده بود

گيري تفكرات كودتاگران  را كه شكلآشكار نشد چ ي ادبيات ـ حيطه
و پردازش ساختاري تعريف شده و متعين براي نظارت سياسي بر 

اي، از طرفي شايد بتوان  هاي مرحله جامعه نيازمند وقت بود و حركت
ي قدرت  مرداد بيش از آن كه نتيجه 28پيروزي كودتاي «گفت كه 

از فقر و ي خستگي مردم  كودتا گران داخلي و خارجي باشد، نتيجه
هاي سياسي و نوميدي صاحبان سرمايه از  بيكاري و ناامني و آشوب
روح جامعه خسته و خواهان آرامش و ثبات . رونق اقتصادي كشور بود

رنگ شد و آن همه انرژي و غوغا  باره بي هاي حزبي يك آرمان 36».بود
  .انديشان به گل نشست و هياهو در دل روشن
ين كه مضمون بزرگي چون انقالب مرده و سنگ در چنين فضاي دل

ي  اين روحيه. بندد و آزادي از اشعار و از منظر شاعران رخت برمي
گيرد و پيش  رومانتيك و بالطبع اشعار رمانتيك است كه قدرت مي

. رود، منتها با طعم تلخ اين شكست و با فضاهايي سياه و نفريني مي
زماني شعر انقالبي ها اينك شاهد نوآمدگاني بود كه  اردوگاه رمانتيك

كيش . پيوستند سرودند و حال، با اين شكست عظيم به اين جمع مي مي
تفرد و دل بريدن از هر گونه حركت جمعي و حتي تمسخر آن همه 

گرفت و  ي ناگزيري بود كه در شاعران شكل مي شور و شوق نتيجه
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ل ترين عام شايد بتوان مهم. كرد ها را با ذهنيت رمانتيك آميخته مي آن

هاي جمعي تاريخي به حساب آورد و  اين وضعيت را فقدان حركت
گرايي كه شور رمانتيكش  ماحصل اين اراده«. بي مشقي در اين حيطه

پوشاند، حركت در يك جهت مستقيم و يك  مي انتزاعي بودنش را
ها و اوضاع و احوال نيست  حركتي كه موكول به واقعيت. جانبه است

  37».شود گيرد و با آن هدايت مي ميبلكه از خواست درون مايه 
هاي  اي در حركت وقتي كه جامعه و روشنفكرانش سابقه و تجربه

بندد  آليسم تند و تيزي در ذهن آنان نطفه مي انقالبي نداشته باشند، ايده
شود و وقتي كه اين  تر مي تر و بزرگ كه لحظه به لحظه متورم

الواقع بتركد، فضايي  في آوردهايي واقعي نينجامد و آليسم به دست ايده
تهي باقي خواهد گذاشت كه فضايي است سياه و دهشتناك و جز با 

بيني و با بدلي ديگر، جبران نخواهد شد و اين بدل  گرايي و درون درون
هايش با شرايط جديد  چيزي نبود جز رمانتيسمي كه از قضا مؤلفه

شود و  غاز ميمعموالً مراحل عادي فكر با تجربه آ«. شديداً ميزان بود
اما در . انجامد ي استدالل منطقي به تصميم مي پس از عبور از مرحله

نگر و ذهنيت معطوف به شكست ما كه بسياري چيزها از  معرفت كل
به جاي . شده است پيش معلوم است، راه عكس در پيش گرفته مي

كرده است  ها و رسيدن به نتيجه، از نتيجه شروع مي حركت از واقعيت
هاي معطوف به  از اين رو ذهن. هاي مورد نظر خود برسد واقعيتتا به 

شكست، اگر در مقابل يك حركت مخالف، حالتي انفعالي و يا 
اهتزازي دارند به خاطر ادراك و شناخت منطقي از آن نيست بلكه به 

به همين . اند هاي معكوس داشته گيري خاطر عادتي است كه در نتيجه
  38».كه تير هر جنبشي به سنگ بخورد سبب اينان همواره منتظرند
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تا  1332(هاي شعر اين دهه  جعفر ياحقي ويژگيمحمددكتر 

  :شمارد را به شرح زير بر مي) 1342
سياسي،  شتر جنبهرسيدن به نوعي يأس و دلمردگي كه بيـ 1

  .اجتماعي داشت
  .اجتماعي فاقد ارزش آلود و تغزلي با شعرهايي هوس ادامه فضايـ 2
هاي  و توجه به ارزش )الئيك(غيرمذهبي انديشه سترشرواج و گـ 3

  .ظاهري و مادي زندگي
ايران و رواج  شعر به مسائل خارج از مرزهاي گسترشـ 4

هاي انساني مثل انعكاس جنگ ويتنام، تبعيض نژادي،  مضمون
  39».همدردي با سياهان

و محمد مختاري نيز محورهاي انديشيدن در شكست را به اين 
نفي وانكار  ـ2؛ سياسي ي ـشكست اجتماع ـ1« :كند شكل تبيين مي

وطعن و هجو جامعه و ديگران و همه چيزهايي كه سبب شكست شده 
تنهايي  ـ6؛ نوميدي ـ5؛ نفي و انكار حركت ـ4؛ نفي دوران ـ3؛ است
 ـ10؛ تقدير ـ9؛ جهان بيغوله است ـ 8؛ زندگي عبث است ـ7؛ بشر
ي  به سائقه... ودگي و تقصير ومنزه از تباهي و بيه» من«كناري يك بر

  40».روح مطلق انساني
ان شاعرو اين شكست اندك اندك در ذهن روشنفكران و بالطبع 

كه  هرچند ؛گرفت قطر مي اليه ه كرد و الي ايران رسوب مي
خوشي نداشتند و  پردازان سياسي و حزبي از اين وضع دل نظريه
سبيده است و به ي خود چ شعر امروز ما به مواضع گذشته«: گفتند مي

بيماري : اي گرفتار شده كه شعر پيشين ما گرفتار شده بود همان بيماري
اين رويه تا  41».بيگانگي با مردم، در خود فرو رفتن و به پيرايه چسبيدن

 15ادامه دارد و متعاقب حوادثي چون قيام  1344يا  1342حدود سال 
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ي  و اليحه خرداد، اصالحات ارضي و انقالب سفيد و قيام سياهكل

كاپيتوالسيون، شعر سياسي كه مدتي به ذهنيتي رمانتيسمي كوچ كرده 
گيرد، اما اين بار با تندي و خشونت بيشتر و  بود دوباره قدرت مي

ها،  و بدين شكل صفحات روزنامه. تشويق مردم به مبارزات چريكي
شود از شعرها پر آب و تاب انقالبي  ها انباشته مي مجالت و حتي كتاب

گويا ديگر ترس مردم . هاي حزبي شباهت دارد ه بيشتر به اعالميهك
هاي احساساتي و  ي ادبي اين وضعيت، آتش بازي ريخته است و نتيجه

تخيل، (اعتنايي به ديگر عناصر شعرساز  انقالبي در شعر است و بي
و گويي كه شعر مشروطه در حياتي تازه به ) انديشه، زبان، ساخت
تر و شسته  ا اين بار با سامان و اعياني مدرنتناسخ رسيده است، ام

وجه  42».اي بياني است شعر يكسره پيكره«كه  اعتنا به اين تر و بي  رفته
د غالب اين نوع اشعار نوعي نمادگرايي معطوف به مسائل اجتماعي بو

كه دل (هايي از ذهنيت رمانتيك  مايه و حماسي كردن مسائل روز، با ته
تر  حاال ديگر توللي و نادرپور كم). ن از آن نيستكند ايراني را دل دل

اي  شدند و به جايش لحن حماسي اخوان و شعرهاي خطابه خوانده مي
كسرايي و ابتهاج و بعدتر فريادهاي شعري خسرو گلسرخي و 

  .دار ميدان بود پور، ميدان سلطانسعيد
ي شعر  از سويي حقيقت اين است كه شعر رمانتيك تنها به وسيله

هاي آوانگاردي مانند  بلكه ظهور جريان ،چريكي مغلوبه نشد ـ سياسي
 هللارتيب توسط احمدرضا احمدي و يدابه ت» شعرحجم«و » موج نو«

در ميان ) الاقل به شكل كالسيك خود(رويايي ذهنيت رمانتيكي را 
ي ادبي  جامعه. كرد تر مي  رنگ شان روز به روز كم شاعران و مخاطبان

و شعر ) سياسي(ر ميان اين دو قطب شعر متعهد پس از كودتا عمالً د
گرايي و  در تالطم و ياركشي بود و مدرن) آوانگارد(غيرمتعهد
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ي  سازي اركان جامعه توسط حكومت و تجددگرايان در حيطه مدرن

هايي از  حضور جريان)با پهناي بسيار و عمق اندك(فكري و عملي 
تامقطع انقالب  نمود و اين وضعيت اين دست را توجيه و تجويز مي

البته . رود كند و كمابيش به همين شكل پيش مي اسالمي ادامه پيدا مي
كنيم  فراموش نكنيم كه اين ذهنيت رمانتيكي كه ما از آن ياد مي

سيسم  رمانتي«گرنه در غرب اش و يسمي است با رنگ و بوي بوميرمانت
 تاوان آن است، هذيان آن و غم غربت آن در: روي ديگر تجدد است
  43».فراق كالمي كالبد يافته

 :ذهنيت رمانتيسمي در شاعران زير قابل رديابي است، كم يا زياد
فريدون  ،هوشنگ ابتهاج ،گلچين گيالني ،نادر نادرپور ي،فريدون تولل

، نصرت رحماني، فريدون كار، مهدي سهيلي، حسن هنرمندي، مشيري
 يي،، سياوش كسرامحمد زهري اسماعيل شاهرودي، حميد مصدق،

مهدي  ، احمد شاملو،ندوشن محمدعلي اسالمي، محمود كيانوش
، آزرم. م كدكني، زاد، شفيعي ، سهراب سپهري، فروغ فرخثالث  اخوان

، سيروس كارو ،منصور اوجي ،محمد مقدم آزاد،. سيروس مشفقي، م
، منوچهر آتشي ، اصغر واقدي،منوچهر نيستاني ،محمدكالنتري پرهام،

  ...سيدعلي صالحي و ،)پور علي شيرازي(شين پرتو
  

  نهاي شعر رمانتيك ايرا ويژگي
شعر رمانتيك در كشور ما به همه يا تعدادي از مشخصات زير 

  :توجه دارد
ترجيعي و نوستالوژيك است، بدين معنا كه شاعر احساس ـ 1
اين رو  كند جهان مدرن او را از طبيعت پاك دور كرده و از مي

  :شار از حسرت استانگيز همواره سر هاي دل گذشته
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  سالي اين سپيدار كهن

  آسود كه هيچ از قيل و قال ما نمي
  اين حياط مدرسه

  اين كبوترهاي معصومي
  داديم ها دانه مي ه ما روزي به آنك

  بست اين همان كوچه، همان بن
  اين همان خانه، همان درگاه

  اين همان ايوان
  !آه... همان در 
  هاي خشم و تشنه، از بيابان
  ي صد فرسنگاز هر سو

  در غروبي ارغواني رنگ
  هاي گنگ و دور با نشاني

  آمدم تا هفت سال از سرگذشتم را
  بشنوم شايد
  هاي يك در از اشارت
  اكت يك پنجره، يك شيشه، يك ديواراز نگاه س

  ...در حرم، در كوچه، در بازار
  )142-143فريدون مشيري، پرواز با خورشيد، صص (
  

  :برد صوميت كودكي پناه مياز اين جهان ناساز به معـ 2
  آن روزها رفتند 

  پوسند  آن روزها مثل نباتاتي كه در خورشيد مي
  از تابش خورشيد پوسيدند 

  ها  هاي گيج از عطر اقاقي و گم شدند آن كوچه
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  برگشت هاي بي در ازدحام پرهياهوي خيابان

  هايش را  و دختري كه گونه
  زد، آه هاي شمعداني رنگ مي با برگ
  ني تنهاستاكنون ز

  ...اكنون زني تنهاست
  )103زاد، گزيده اشعار، ص  فروغ فرخ(

  
  :دهد گاه به احساسات سطحي مبتالست و شعار ميـ 3

  ! تان اي سنگ چشمان بر خداست ها از دست دست
  دانم  گر چه مي

  آن چه بيدراي ندارد 
  گناهان است و وجدان شماست خواب مرگ بي

  : كنم ه خواهش ميهايم، باز، نوميدان با تمام اشك
  !بس كنيد! / بس كنيد

  فكر مادرهاي دلواپس كنيد 
  هاي نازك نورس كنيد  رحم بر اين غنچه

  !كنيد بس
  )204ص  ،فريدون مشيري ،گزينه اشعار(

  
كه به نقد  ت سر ستيز دارد، يعني به جاي اينبا هر چه مردن اسـ 4

خيزد  جدال بر مي ي مدرنيته بپردازد، غالباً با نفس آن به پروژه و پروسه
  :كند ي قديمي نفي مي و تمام مظاهر آن را به نفع جهان ساده

  هاي مصنوعي عشق منهاي وفا، تقسيم بر گل: شهر يعني
  ...تر دارد شهر، پاكي را به معناي نظافت، دوست

  توگويي شهر، وضعي گسترانيده است بي تعميق 
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  شهر، آشوبي است در سامان و 

  ساماني است در آشوب
  ، اصراري است در تأسيسشهر

  )22-24مفتون اميني، فصل پنهان، صص (
  

  :دهد شعر رمانتيك به وزن و موسيقي دروني اهميت بسيار ميـ 5
  اي كه ناگهان  براي هر ستاره

  كند در آسمان غروب مي
  دلم هزار پاره است 

  دل هزار پاره را 
  خيال آن كه آسمان

  هميشه و هنوز 
  پر از ستاره است، چاره است
  )45ص : محمد زهري، پير ما گفت(

چرا كه شاعر رمانتيك در دنياي  ؛ستايد اين شعر تنهايي را مي
  :كند مدرن براي خود و احساساتش جايي پيدا نمي

  : بايد، گم شد، شايد رفت مي
  همچو مرواريدي

  درون ماهي تنهايي، مختصر در سبدي 
  بعدخواهي ديد

  يي خود رويي، تاريخ زير هر تخته سنگ، بته
  روزي جسدي

  شكم ماهي و چاقو
  چه سرانجام بدي

  )110منوچهر نيستاني، دو با مانع، ص (
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 به .آلود و اكسپرسيونيستي دارد شعر رمانتيك فضاهايي وهمـ 6

هايي  چنين صحنه ديگر گويي كه تنهايي شاعر رمانتيك او را به عبارت
  :دهد سوق مي

  جغدي كشيد شيون وگفتي غريو مرگ 
  هاي دشت ويرانه پيچيد در سراسر

  و آنگاه از درون يكي سهمگين مغاك 
  بانگ درشتناك

  ن بانگ بهمن كه در افتد ز كوهسارچو
  يا معبدي كهن كه فرود آيدش  حصار

  با تندري شگفت 
  آمد به گوش و خاست زني مرده از مزار

  )118ي كبود، ص  فريدون توللي، شعله(
  

نوشت شاعر است در شعر رمانتيك ناكامي به ويژه در عشق سرـ 7
  :و از آن گريزي نيست

  عشق من ـ اين دختر كولي ـ
  هاي ساحل مرداب خوابيده ست در ميان بيشه

  هاي سبز در فضاي سرد خوابش، برگ
  پوسند افتند و مي گردند و مي زرد مي

  گريد كس اين جا نمي هيچ
  نالد جا نمي باد هم اين

  )127نادر نادرپور، گياه و سنگ نه، آتش، ص(
  

  :ر چنين شعري، شاعر نفرين شده است و سرشار از گناهدـ 8
  برو اي مرد، برو چون سگ آواره بمير
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  كه حيات تو به جز لعن خداوند نبود

  ي ناكامي و رنج ي شوم تو جز سايه سايه
  ي فرزند نبود به سر همسر و گهواره

  كس ندانست، ندانست و نپرسيد كه چيست
  شها كه فرو خفته به روح تو خمو آن هوس
  ها كه روان تو بيازرد ز درد آن دمل

  ها كه شكيب تو بياورده به جوش آن عطش
  )141-142ي كبود، صص  فريدون توللي، شعله(

  
  :هايي آخرالزماني دارد و سخت بدبينانه است صحنهـ 9

  من مرده بودم
  ي پوالدين  هاي تيره هايم، اين تسمه رگ

  ... پيچيده بود/ ام  بر گرد الشه
  كي، چرخيد در فضابرگ چنار خش

  ي من له شد  در زير پاي خسته
  ي مردي بود ؟ دست بريده...آيا

  لبريز از التماس؟
  !جرق.. هايش برخاست، آه  فرياد استخوان

  )146و  144نصرت رحماني، در جنگ باد، صص (
  

  :كند گريز از همه چيز و همه كس را توصيه ميـ 10
  من اين جا بس دلم تنگ است 

  بينم بد آهنگ است يو هر سازي كه م
  بيا ره توشه برداريم

  برگشت بگذاريم قدم در راه بي
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  آسمان هر كجا آيا همين رنگ است؟ ببينيم

  )144مهدي اخوان ثالث، زمستان، ص (
  

دهد بدون  جمعي توجه نشان مي به شورش و عصيان فردي وـ 11
ي وجه سمبليك شعر تعين و  به واسطه ـ ظاهراً ن ـكه اين عصيا اين
  :اي داشته باشد لفهمو

  من مرغ آتشم
  كشم شب را به زير سرخ پر خويش مي

  در من هراس نيست ز سردي و تيرگي
  ...هاي دروغين مشوشم من از سپيده

  )53سياوش كسرايي، خون سياوش، ص (
  

  :هايي از خودستايي و يگانگي در ابداعات شاعرانه دارد مايهـ 12
  دريغا دريغ ن ـازين آشنايا
  آشنايي نداشتيكي با دلم 

  زبانم زبان خدا بود و خلق
  وقوف زبان خدايي نداشت

  )186فريدون توللي، شعله كبود، ص (
  

  :شود رو مي عدي كالن و مصلحانه روبهبا مسائل پيرامون در بـ 13
  هنوز/  ند وا گلوي مرغ سحر را بريده

  درين شط شفق
  آواز سرخ او
  جاري است
  )68هوشنگ ابتهاج، يادگار خون سرو، ص (
  

  :غالباً روايي است و توصيفگر يك واقعه يا لحظهـ 14
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  ما، روزي پير

  روي ديواري را شنگرفين يافت
  :آهي از درد برآورد و مريدان را گفت

  »...تر از ديواريم رنگ روي ما زرد، كه بي« ـ
  )24محمد زهري، پير ما گفت، ص (
  

  :برد ي فراوان مي غالباً از استعاره و تمثيل بهرهـ 15
  ر دور دست باغ برهنه، چكاوكيد

  :سرايد بر شاخه مي
  اين چند برگ پير«

  وقتي گسست از شاخ
  .شود هاي جوان باز مي آن دم جوانه
  بيداري بهار
  ...شود آغاز مي

  )75كدكني، شبخواني، ص  شفيعي(
  

  :دهد هاي دلنشين اهميت مي به تركيبـ 16
  سرخي در آسمان سپيد سحرگهان 

  آبشار شير هاي ارغواني را بر گل
  تصوير كرد

  بادي، كتاب سبز درختان را 
  تفسير كرد

  آن گاه در حريم چمن آتشي شكفت
  آتش نبود

  بر آب سبز دريا، قايق بود 
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  خورشيد واژگون حقايق بود

  ...سرخ شقايق بودي تاريكي در آفتاب  يا انفجار عقده
  )18نادر نادرپور، شام بازپسين، ص (
  

  :كشاند ل اجتماعي و سياست ميگاه پاي عشق را به مسائـ 17
  از پيش چشم من، صف فرهادهاي روز 

  روند پرچم به كف گرفته سوي راه مي
  عشاق تلخ كام، شهيدان بيستون 

  روند ها به بارگه شاه مي با تيشه
  )43هاي تبر، ص  سياوش كسرايي، تراشه(

  
  :دهد نويد مي  روشن يا  آينده شديد،گاه نسبت به با وجود بدبيني ـ18
  هم ريختچه را ويرانگه پاييز در نآ

  غارت كرد، برد
  چه را سرماي دي آن

  يك سر به نابودي سپرد
  چه را كوالك بهمن و آن

  زير پاي خود فشرد
  ...سازد بهار باز مي

  )139ي غمگين، ص  فريدون مشيري، آواز آن پرنده(
  

  :دانند شاعر رمانتيك معتقد است كه ديگران قدر او را نميـ 19
  دوست سالم اي

  مرا بشناس
  ا ـمجنون ديگر ر ا ـمر
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  مرا محبوب من بشناس

  مرا نشناختند اينان تو بشناسم
  مرا ننواختند اينان تو بنوازم

  )37سيروس مشفقي، پشت چپرهاي زمستاني، ص (
  

  :شاعر رمانتيك در پي پيوند و آميزش با طبيعت است ـ20
  در هزار بهار شكفتم، 

  هزار چلچله پرواز كردم  با
  هزار ترانه چكيدم از و

  هزار ستاره شدم 
  سپيده را خواندم هاي بي و آواز شب

  هزار خورشيد شدم 
  غروب را پراكندم و لبخند روزهاي بي

  )42ي حيرت، ص  محمود كيانوش، شكوفه(
  

  :دهد مي شاعر را شكل هويت كه تمام است كلي متكي به معشوق ـ21
  ديشب تو همچون شب
  آفاق  گسترده بودي در همه

  ا در سراي منام
  رفتيم هر جا كه مي
  بردي مرا با خويش هر جا كه مي

  چون همره بال نسيم امواج درياها
  خوابيد در ساحل پاك تو مي

  ...تاب نياز خسته پاي من امواج بي
  )40- 41آرزم، سحوري، صص  .م(
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  :ها نوشت پي

  .181شمس لنگرودي، محمد، تاريخ تحليلي شعر نو، چاپ دوم، جلد اول، صـ 1
  .598-599صصهمان، ـ 2
  .162انداز شعر معاصر ايران، ص زرقاني، مهدي، چشمـ 3
  .17معين، ص: ماه در مرداب، چاپ دوم، تهران ،)1370(ـ ناتل خانلري، پرويز 4
  .193توس، ص: ، انسان در شعر معاصر، چاپ اول، تهران)1377( ـ مختاري، محمد5
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  بندي شعر رمانتيك ايران شاخه
چرا  ،دي شعر رمانتيك ايران كار بسيار دشواري استبن شك تقسيم بي

ي تخيل و عواطف شاعرانه لزوماً در يك چارچوب  كه محدوده
توان  دهد اما با اين حال مي گنجد و گريز پايي نشان مي مشخص نمي

  :چنين آرايشي را براي اين جريان پيش رو نهاد
  
  رمانتيسم تغزليـ 1

ار فريدون توللي دانست و پس اوج رمانتيسم تغزلي را بايد در اشع
شعري كه با نگاهي پر از يأس و حرمان، تجربيات . از او نادر نادرپور

كند و با زباني  شخصي شاعرش را با توصيفاتي دور و دراز روايت مي
توصيف نزد اين . عشوه پرداز، در پي تسخير روح و نگاه خواننده است

شود و  الضمير منجر مي يشاعران غالباً به ايجاد تمثيل براي شرح ما ف
گاه معطوف به طبيعت است و گاه معطوف به فضايي شهري و البته با 
... تعرض به تكنولوژي و زندگي شهري و البته هميشه گريز و گريز و

. ي رمانتيسم تغزلي است بيني تراژيك قلب تپنده حسرت و جهان
يد اين بيني تراژيك فرزند ناخلف تجدد است اما در عين حال با جهان«

. متمايز كرد ،چه سنت كالسيك تراژدي نام دارد يني را از آنب جهان
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ي سنتي  تراژدي كالسيك روايت قهرمان تراژيكي است كه در چنبره

بيني  و گسستي در شخصيت خود گرفتار است، در مقابل جهان
هايي است كه از سرشت  تراژيك، سوگواري هستي شناختي شخصيت

  1».اند عارضي هستي به ستوه آمده
اگر كه بخواهيم براي رمانتيسم تغزلي قلب دومي قائل شويم، 

هايي گاه  است و بيان حاالت اين عشق، با تعين» عشق«شك همانا  بي
عشقي چنين كه در اندام قالب . افالطوني و گاه جسماني و بيولوژيك

كند، چندان با تصوير عشق نزد قدما تفاوتي  و تعابير تازه حلول مي
حالي كه تغيير ساز و كار اجتماعي طبعاً بايد به تغيير در ندارد در 

توللي و نادرپور كه خود بارها بر نقش نيما . ي نگرش منجر شود نحوه
ورزند، متوجه  گذارند و اصرار مي و ديد تازه در شعر انگشت مي

گيرد و هم از  نيما هم از سنت عشق افالطوني فاصله مي«نيستند كه 
آميز تثبيت  اي تقدس ونهه گسنتي كه بهاي صوري شعر  مشخصه

از طرفي تغزل نيما، هم معطوف به عناصر و مفاهيم غير شهري . اند شده
 2».گيرد است و هم بر بستر فهم روابط انسان با جهان معاصر شكل مي

كند كه در شعر نيما نيز عشق به زن براي نخستين بار  منتقدي اذعان مي
آيد و معشوق  ميبا جنس دوم به در در ادبيات شعري ما از حد برخورد

داند، كه  ي خود مي به نوعي نيمه» ي نارنج بريده دو كفه«را همچون 
دهد ولي نيما  ي برابري با زن را نويد مي گيري انديشه اين آغاز شكل

عمدتاً چنان درگير مسائل اجتماعي است كه كمتر در آثارش به 
ط با عشق به زني مشخص خوريم كه مستقيماً در ارتبا شعرهايي بر مي

باشد، يعني مخاطب او در شعرهاي عاشقانه بيشتر انسان كلي است كه 
  3».تواند زن را هم در بر بگيرد مي
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حال ايجاد شگردهاي موسيقايي، تركيبات دلبرانه،  در عين

همه و همه ... گزيني از مناظر طبيعي و نوستالوژي مطبوع شرقي، صحنه
حساسي مخاطب و عشقي كه گاه تماد اهايي است براي كسب اع تعبيه

آيد و گاه با كسب موقعيتي مدرنيستي به  وار، از راه تزكيه مي مجنون
د دهد، شايد اشاره داشته باش جسميت و اروتيسم روي خوش نشان مي

اين تنها در «). شعر نو ي ـشعر سنت(ادبي  به نوساني طبيعي ميان دو دوره
به زباني . كند غاز به سخن ميهاست كه جسم آ آثار ما قبل رمانتيك

ميثاق . ها ساخته شده گويد كه از روياها، نمادها و استعاره سخن مي
و اين  4».غريبي است ميان مقدس و كفرآميز، ميان متعالي و ركيك

اي شعر توللي و اصحاب  شود عده همان وضعيتي است كه موجب مي
م و رام ابتهاج، بدانند و در مقابل رومانتيسم آرا »شعر ابليسي«او را 

  5.نادرپور، محمد زهري، فريدون مشيري و سياوش كسرايي بنشانند
ي معشوق و عدم مالقات با او در بافتي  بعدي بودن چهره تك

شود كه اين چهره در شاعران رمانتيك  اجتماعي و واقعي موجب مي
ي شخصي  چرا كه تجربه ،اي تصنعي و بي مصداق به خود بگيرد چهره

و نه (كردن ماهيت  پس آرماني. ندان نقشي نداردآن چشاعر در 
كردن  نتيجه از اين وضعيت است و آرمانيمعشوق يك ) هويت

اي ديگر و چون در اين دو وادي، جهان متورم از  جسميت او نتيجه
چون (تاريخ، عامليت چنداني ندارد، دستگاه زيباشناختي شاعر نيز 

شايد . زند جا ميدر ماند و اي محتوم متوقف مي هدر نقط) تفكراتش
: جو كردو يسم ايراني را در اين شاعران جستبتوان اين شاخه از رمانت

منوچهر نيستاني، فريدون توللي، نادر نادرپور، فريدون مشيري، حميد 
مصدق، گلچين گيالني، مهدي سهيلي، كارو، منصور اوجي، تقي 

  ...رخ تميمي وهنرور شجاعي، ف
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ترين  از اين سخن رفت، اما مهم ي توللي و نادرپور پيش درباره

  : شاعران اين نحله به قرار زير هستند
ان ابتدا هاي عاشقانه از هم و ترنم» كوچه«، شاعر فريدون مشيري

و در ادامه با آثاري ) 1334(»ي طوفان تشنه«و با اولين مجموعه شعر 
بهار را «، )1345(»ابر و كوچه«، )1340(»ابر«، )1335(»گناه دريا«چون 
، )1365(»مرواريد مهر«، )1347(»پرواز با خورشيد«، )1347(»ر كنباو

به عنوان شاعري مستمر ... و) 1368(»از ديار آشتي«، )1367(»آه باران«
در مركز شعر مشيري مثلثي هست كه «. شود و دور از هياهو شناخته مي

گرايي و انسان تشكيل  ي آن را عشق و مهرورزي، طبيعت سه زاويه
ي شعر او  دهد و براي پيكره مثلث به شعر او هويت مياين . دهد مي

همچون چون مغزي است كه تمام سلسله اعصاب و رگ و پي شعرش 
  6».تحت تأثير آن است

  ! نگاه كن« ـ
  !هاي شاد مبين مرا مصاحب گنجشك

  ! هاي ياس مدان مرا معاشر گلبرگ
  كه من، تمامي شب

  ي دور،  در آن كرانه
  ميان جنگل آتش 

  ي خون هميان چشم
  ! ام به زير بال هيوالي مرگ زيسته

  ي صبح و تا سپيده
  »!ام به سرنوشت سياه بشر گريسته

  » گريي؟ تو هيچ ميـ 
  پرسم ـ ـ باز از ستاره مي
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  با ديدگان اشك آلود ا ـام ه ـستار

  . نگرد به پرسشي كه ندارد جواب مي
  ! بگو« ـ

  رسد در آن سوي شب؟ صداي من به كسي مي
  » زند در آن باال؟ كسي ميبگو كه نبض 

  !لرزد ستاره مي
  بگو، مگر تو بگويي  ـ

  در اين رواق مالل
  كسي چو من به نماز شكايت ايستاده است؟

  سوزد،  مي  ستاره
  ميرد ستاره مي

  افتم  و من، تكيده و غمگين به راه مي
  و آفتاب، همان گونه سركش و مغرور

  !نگرد به انهدام جهان خراب مي
  )149ر، ص ي اشعا گزينه(

رسد كه مشيري هيچ يك از اين اضالع را در تعين  منتها به نظر مي
كند و تنها به بيان مفاهيمي كلي  تاريخي و جغرافيايي خود پيگيري نمي

پارچه به شعر مشيري  پردازد، البته با نگاهي يك ها مي دراين حيطه
ره در توان به عمق فرهنگي آن پي برد، از اين رو تعابير روشن و تي مي

شعر مشيري زالل و روان  .كند اين شعر، تصنعي را به ذهن متبادر نمي
كشد و به مناظر و  تر به اين سو و آن سو سرك مي چه كماست و گر

اعيان متكثري احساس نياز ندارد، با اين حال در مذاق مخاطب خوش 
گر  دهد، خشمي است اصالح اگر هم گاه به خشم ميدان مي. نشيند مي

  :ه وهني است كه بر انسانيت رفته استو پاسخ ب
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  هاي گريه كنيم   بيا به حال بشر هاي

  تواند زيست كه با برادر خود هم نمي
  چنين خجسته وجودي كجا تواند ماند؟ 
  چنين گسسته عناني كجا تواند رفت؟
  : صداي غرش تيري دهد جواب مرا

  به كوه خواهد زد
  به غار خواهد رفت، 

  !ه خواهد بردبشر دوباره به جنگل پنا
  )141پرواز با خورشيد، ص (

است، ورد زبان و ذهن » كوچه«ترين شعر مشيري شعر  معروف
كارگيري نوستالوژي  اين شعر با به. بسياري از خوانندگان شعر امروز

هاي مؤثر و  فرجام و فضاسازي كرد عشقي ديرين و بيعاشقانه و ياد
و ديالوگ و وزن  كارگيري عنصر روايت تصاوير شفاف و روشن و به

در «. كند و قوافي مناسب، به خوبي با مخاطبان خود ايجاد رابطه مي
اي است كه جايگزيني ضماير مفرد تو  گونه شعر كوچه زبان خطابي به

يا همان عاشق و معشوق را از » دلدار«و » دلداده«و من عنصر كالسيك 
اظ كند، لذا امكان جايگزيني اين دو از لح ديگر تفكيك نمي يك

  7».بودن ضماير براي خواننده محفوظ است مذكر و مؤنث جنسيت يعني
  بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم
  همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم 

  شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم 
  شدم آن عاشق ديوانه كه بودم

  ي جانم گل ياد تو درخشيد در نهانخانه
  باغ صد خاطره خنديد 
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  :عطر صد خاطره پيچيد

  يادم آمد كه شبي با هم از آن كوچه گذشتيم
  پر گشوديم و در آن خلوت دلخواسته گشتيم

  ساعتي بر لب آن جوي نشستيم
  تو همه راز جهان ريخته در چشم سياهت

  من همه محو تماشاي نگاهت 
...................................  

  اشكي از شاخت فرو ريخت 
  ي تلخي زد و بگريخت مرغ شب ناله

  اشك در چشم تو لرزيد 
  !ماه بر عشق تو خنديد

  يادم آيد كه دگر از تو جوابي نشنيدم
  پاي در دامن اندوه كشيدم 

  ...نگسستم، نرميدم
  هاي دگر هم  رفت در ظلمت غم آن شب و شب

  !نه گرفتي دگر از عاشق آزرده خبر هم 
  !نه كني ديگر از آن كوچه گذر هم

  ...ه چه حالي من از آن كوچه گذشتمبي تو اما، ب
  )88- 91گزينه اشعار، صص (

نيز شاعري است كه ميان رمانتيسم تغزلي و  حميد مصدق
درفش «او از اولين مجموعه شعر خود . ستاجتماعي در نوسان ا

دهد كه به آميزش مضامين و لحن حماسي با  نشان مي) 1341( »كاويان
سياوش كسرايي را » نگيرآرش كما«تغزل نظر دارد و شعر معروف 

در «، )1343(» آبي، خاكستري، سياه«او سپس  .پيش چشم داشته است
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 »ريهاي صبو سال«و ) 1358(»ها از جدايي«، )1347( 8»راهگذار باد

آبي، «حقيقت شهرت او با كتاب دومش در .كند را منتشر مي) 1369(
  . شود عنوان شاعري رمانتيك و اجتماعي تثبيت ميبه  »خاكستري، سياه

  در شبان غم تنهايي خويش 
  عابد چشم سخنگوي توام 

  من در اين تاريكي 
  من در اين تيره شب جانفرسا

  زائر ظلمت گيسوي توام 
  ي من  گيسوان تو پريشان تر از انديشه

  پايان  گيسوان تو شب بي
  ...جنگل عطرآلود

  )9-10دو منظومه، صص (
  :شود اجتماعي بدل ميعري پايان همين شعر تغزلي، او به شااما در 

  من اگر برخيزم 
  تو اگر برخيزي

  ...خيزند همه بر مي
  )35همان، ص (

البته نگارنده هرگز به لزوم وحدت مضموني يك شعر معتقد نيست 
جاست كه وقتي شاعري اساساً رمانتيك با ذهنيتي  اما مشكل در اين

هرچند اين حرف، (زند  يرمانتيك حرف خود و حرف دلش را م
در دستگاه زيباشناختي او هيچ گونه تناقضي ) هم موجه نباشدچندان 
شود اما وقتي كه همين شاعر بر خود فرض بداند كه بايد از  پيدا نمي

ي مد ادبي سخن گفت و عباراتي حكيمانه و  اجتماع هم به واسطه
معترضانه را به شعر تزريق كرد، تصنع و تكلف موجود به خوبي قابل 

حال شعر مصدق غالباً مبتني بر روايت است و  با اين. تشخيص است
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هاي او چندان تجربي نيست و غالباً از وزن  انداز حديث نفس و چشم

. برد عروضي و قافيه به عنوان عامل مهمي در تهييج خواننده سود مي
شناخت  ـ1: قيت شعر او مديون سه عامل بودموف«: گويد منتقدي مي

  9».عاطفه زالل ـ3؛  صميميزبان ساده و  ـ2؛  نياز جمعي جامعه
خوان مقبول افتاد و شعر ي ميان عامهچه درشعر مصدق گر

هايش مورد استقبال فراوان قرارگرفت، اما در مجموع شعر  كتاب
اي بياني يا زباني يا  توان در انتظار حادثه متوسطي است كه در آن نمي

، به حتي شايد بتوان گفت كه اتخاذ شگرد روايت در او. مضموني بود
  .نوعي جبران ساختي است كه هميشه در شعرهايش مفقود بوده است

  افراسياب، خون سياوش ريخت 
  بيژن به دست خصم 

  به چاه افتاد
  كو گرُدي تو 

  اي همه تن خاموش 
  كو مردي تو، اي همه جان ناشاد؟

  اسفنديار را چه كني تمكين؟ 
  ؟»من«اين پر غرور مانده به بند 
  ن بگذار تير گزين خود به كما

  !پيكان به چشم خيره سرش بشكن
  )40-41صص  ه،دو منظوم(

اشاره  محمد زهريتوان به  هاي اين شاخه مي از ديگر چهره
او در .  نام دارد) 1334(»جزيره«اولين مجموعه شعر زهري، . داشت
و « ،)1347(»شبنامه« سپارد و سپس را به چاپ مي» گاليه« 1345سال 
پير «، )1353(»مشت در جيب«، )1348(»شعاربرگزيده ا«، )1348(»تتمه
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شعر زهري همواره از رمانتيسمي معتدل تبعيت ). 1356(»ما گفت

كند و او غالباً با شكار يك لحظه و معنايابي آن، اعياني تمثيلي و  مي
  :بخشد تصويري بدان مي
  : ها شبي از شب

  ي پيله برخاست كرم ابريشم از چله
  باز دنيا، دنيا بود 

  رگي و برگيبرگي و ب
  ليك او ديگر 

  ...بال پروازي با خود داشت
  )47شبنامه، ص (
  :كند هاي اجتماعي ميل مي و گاه اين شعر به سويه

  تباران انبوهند  بي
  مگر از كومه بر آيد دودي
  گيرد و آتش ژرفي گردد 

  ور نه چشمم نخورد آب ز من 
  مان سرد  كĤب/  ـ يا من ـ

  ت مان در جيب اس مشت/مان گرم نان
   .مان اما از آتش و خون است مدام حرف

  )94مشت در جيب، ص (
  :بهره نيست و البته از چاشني عرفان هم بي

  پير ما روزي 
  روي ديواري را شنگرفين يافت

  :آهي از درد برآورد و مريدان را گفت
  ».رنگ تر از ديواريم روي مان زرد كه بي« ـ

  )24پير ما گفت، ص (
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ا ري عموماً نوقدمايي و گاه منطبق بشعر زه«: گويد منتقدي مي

ي سبك و زبان  چه ريشه و پيشينهشناسي نيمايي بود و اگر زيبايي
زهري در شعرهاي ابتهاج و كسرايي جريان داشت ولي شعر زهري به 

  10».تر بود ساخت  تر و خوش اسلوب 
ي معدود شاعراني است كه از شعر سنتي  از جمله مفتون اميني

رسد و در اين راه  ادامه به شعر نيمايي و سپيد ميكند و در  آغاز مي
، )1344(»كوالك« ،)1336(»درياچه»: آثار او عبارتند از. رود پيش مي

، )1358(»انورعاشيقلي كَ«، )1357(»موج يا نهنگ«، )1346(»انارستان«
در شعر اميني  ).1376(»يك تاكستان احتمال«، )1369(»فصل پنهان«

به پايتخت نوعي نوستالوژي و بدبيني  مانند تمام شاعران كوچيده
ترين نكته در شعر  شود و جالب نسبت به شهر با ذهنيتي غنايي ديده مي

او، احضار فضا و كلمات كامالً شهري است، به طوري كه خواننده 
  :كند اين شاعر ابتدا در حال و هواي بيت و غزل قلم زده است باور نمي

  گذرم  آن ميدر خيابان باريك و بلند كه مدام از 
  :ها هاي همكف با تفنن در فروشكده
  دادن و كيف خالي  اين همه جامه

  براي سفر نرفتن صدها آدم گرفتار؟
  ي رنگارنگ  اين همه بازيچه

  ترها  براي پسند كردن بزرگ
  شكستن كودكان؟

  اين همه ساعت خودكوك و لحظه شمار 
  هاي بي عذر؟ براي سر وقت نيامدن

  خوش قطر اين همه كتاب زركوب و
  ها؟ ها و سر بخاري براي زينت قفسه
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  و آويخته  ي دوخته و اين همه جامه

  ...ها براي آسانگيران و تقريبي 
  )91-92يك تاكستان احتمال، صص (

كند و  آغاز مي) 1341(»ديمهاي  تلخه«با  تقي هنرور شجاعي
را به چاپ ) 1357(»در ابر بار گرم تموز«و ) 1349(»خنيا و خون«سپس 
. كند هاي رمانتيسمي سير مي يهاشعار او تماماً در يأس و واگو. رساند مي
سرايي عمري  هاي عشقي ناكام است و يا حسرت مشغولي او يا رنجدل

  :دهد و گيرا نشان نمي كه چندان روان  سياه و البته با زباني
  شوم  بي تو زمستان ديگري را بيدار مي

  . شود ها دور مي يلداي خسته از پنجره
  گسترد  مان، طاقه طاقه كفن ميآس

  چون گرگي تكيده/ و خورشيد 
  هاي برف، خواهد گداخت بر بيابان

  همه چيز چون پار
  بر نگاه آسيب است و من باز ديده خواهم بست 

  تو، كاريم نيست  كه  در شهر بي 
  نه، تو نخواهي آمد

  تو نخواهي آمد : انديشم هايم مي من به زير پلك
  ... كند حسرتم را تكرار مي و ساعت چون ناقوسي،

  )44- 45در ابر بار گرم تموز، صص (
ي شعر سنتي به تماشا  را بايد بيشتر در حيطه منوچهر نيستاني

  :نشست، اما او در شعر غيرسنتي و فضاهاي رمانتيك هم دستي دارد
  همه آسماني، همه پاك 

  اي دور  ها كه در قله اين قطره
  ديدار دارند

www.takbook.com



  139 /بررسي جريان رمانتيك در شعر امروز فارسي  
  از فراز  رسند به جوبارها مي

  هراس همه با صالبت همه بي
  . سر كندن خاره و خار دارند

  ايستند از تالش و تپش نمي
  شماران   كه با بي
  . ها كار دارند كه با بيشه
  روند فرو مي

  ستون  ستيزنده، سازنده و بي
   .سالمي به گل با سپيدار دارند
  )41-42دو با مانع، صص (

ر است و گريز از اين انداز نيستاني غالباً خشونت شه چشم
تواند به  ها به سوي طبيعت و پاكي آن اما شعرش هرگز نمي خشونت

و در نتيجه . دست راه پيدا كند يك زبان و بافت عاطفي و بياني يك
زبان او به علت تمايل به ايجاد و تكيه بر «. مخاطبان زيادي هم ندارد

، زباني تداعي معاني و كاربرد بيش از حد طنزي كه عادي شده است
برخي از اين شعرها همچون . بهره از آفرينش است غالباً گنگ و بي

ها و ساختماني غيرطبيعي  سكته. هاي ميان راهي يك شاعر است تجربه
بهرگي از بافت  و ناقص كه خود، در واقع نشان عدم تشكل و بي

  11».محكم و كوتاهي شاعر در فضا سازي است
 حسن هنرمنديتوان به  از ديگر شاعران رمانتيك تغزلي مي

از «مهم  اشاره كرد كه دستي هم در نقد و ترجمه داشته است و كتاب
هاي  دفتر انديشه«او ابتدا . از اوست) 1336:نيل(»تا سورئاليسم رمانتيسم

برگزيده «و ) 1348(»هراس«و سپس ) 1336(كند را منتشر مي» خام
اروتيسم و  هايي از او شاعري رمانتيك است با مايه). 1350(»اشعار
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ره نيست و در به هاي سياسي و اجتماعي هم بي البته شعرش از دغدغه
  :كشد دامنه و پررنگ حضور خود را به رخ ميسراسر شعرش يأسي پر

  راه خورشيد اگر هموار است 
  ها بسته است  راه دل
  ست ها آلوده چشمه
  ها بيهوده است  رنج

  شرق خواب آلودست 
  غرب در تاريكي است

  ي من و جاي تو نيست هيچ جا جا
  ي فرداي تو نيست شب در انديشه

  باز در گوش من اين كهنه سرود 
  .ي هر بود و نبود مرگ فرمانده

  )398خوشه، ص (
به  1344در سال » باغ شب«اولين اثر خود را با نام  منصور اوجي

تنهايي زمين و «، )1346(»شهر خسته«: سپارد و پس از آن چاپ مي
، )1349(»خواند اين سوسن است كه مي«،  )1349(»درخت خواب و

اوجي شاعري است با ... و) 1379( »ها دفتر ميوه«و  »صداي هميشه«
گرا كه شعرش اوج و فرود بسياري را  غالباً طبيعت ديدگاه رمانتيك و
خواننده گاه با شعري قابل قبول وري كه ه طب ،تجربه كرده است

  :شود رو مي بهرو
  هستند اشيايي 
  صرف يكباره كه پس از م

  استفاده به تاريكناي ابد بي
  : مانند در غبار مي
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  علَمي /زيني / اي  دشنه

  و هستند اشيايي
  كه پس از مصرف هر باره 

  مدام / ي مصرفي ديگر  تشنه
  :آيند به روشنايي ديگر مي

  ...و دل آدمي/ چشم من /انار تو 
  )84ها، ص  دفتر ميوه(

بهره از زبان و بياني  ه و بيانگاران خوانيم ساده و گاه شعري مي
  :تأثيرگذار

  ي چشمت بهار شد  وقتي در آب و آينه
  و طرقه از گلوي من آواز بر كشيد 

  ست  دانستم عشق نيز بهانه
  تا من به دام شعر در افتم 

  ...ست دانستم عشق نيز بهانه
  )283هواي باغ نكرديم، ص (

مه شعر در بهترين تشكل خود يك مجس«: گويد اوجي خود مي
است و هر شعر خوب بايد به اين درجه برسد به طوري كه حتي يك 

كنيم از  اما وقتي به شعرهاي او نگاه مي 12».ي اضافه نداشته باشد كلمه
ضرورت  هاي بي  قضا او را نه اهل ايجاز كه اهل ريخت و پاش

اش كه توصيفگر  بينيم، حال نه در كلمات، كه در حركت ذهني مي
  .فضيلاست و اهل شرح و ت

هاي  شود و او از نظر نگفته شعر اوجي همان چيزي است كه ديده مي
هاي اخير اوجي حاوي  مجموعه«. شعرش، چندان شاعر موفقي نيست

اشعاري پرشور بود كه عموماً به تخيل چشمگير و زباني سنجيده نيز مجهز 
ي فراوان او بر شكل و لذا توجه آشكار به همنوايي الفاظ،  بود ولي تكيه
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كرد به  مسنخي كلمات و ايجاز تعمدي محسنات شعرش را ضايع ميه

  13».شد آمد و به زمزمه تبديل مي طوري كه كمتر به كار خلوت و دل مي
آغاز . است فرخ تميميي ديگر در اين حيطه  نام قابل اشاره

افتد و  اتفاق مي 1335در سال » آغوش«شاعري تميمي با مجموعه شعر 
خسته «، )1340(»سرزمين پاك«: رساند چاپ مي او سپس اين آثار را به

از سرزمين آينه و «، )1350(»ديدار«، )1344(»رنگي تكرار از بي
در آغاز كار «: گويد او خود مي). 1369(»گزينه اشعار«، )1356(»سنگ

من براي درك ... تقليد از فرم شعرهاي توللي و نادرپور را آغاز كردم
از قضا نخستين و حتي  14»...گذشتمنيما از پل شاملو   ي شعر و شيوه

دومين كتاب تميمي درست مانند توللي و نادرپور سرشار از فضاهاي 
  :غنايي جسماني است

  سالي گذشته است 
  زان ماجرا كه عشق من و او از آن شكفت

  ام شنفت  ي تنهايي ها كه قصه زان شام
  در آن شب اميد

  چشمان او به سبزي مردان سبز بود
  سرود ي نيزار مي انهدر گوش من، تر

  آغوش مهر او 
  ...ي ظهر كوير داشت كرانه گرماي بي

  ) 34آغوش، ص (
گيرد اما  اش از اين مناظر اندكي فاصله مي تميمي با دفترهاي بعدي

  :رسد به منزل بهتري هم نمي
  روزي كه نيستي 

  شايد »  ناهيد«
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  نشكيبد ديگر / تنهايي را 

  و با جوهر بنفش 
  يك سرخگل  بكوبد 

  ...بر بازوي زمين
  )287گزينه اشعار، ص (

اصوالً شعر تميمي از نظر عاطفي و آفاق انديشه و تخيل از عمق و 
  .اي چندان برخوردار نيستپهن

توان در شمار شاعران اين شاخه به  را هم مي مهدي سهيلي
او از جمله شاعراني است كه از همان ابتدا سرسختانه به . حساب آورد

كه خود ظاهراً قالب نيمايي  تازد و با اين مدرنيست ميشاعران نوگرا و 
: ويسدن خود مي» اشك مهتاب«ي  را پذيرفته است اما در مقدمه

دانش در كوتاه  چشم بي گسيخته و شوخگروهي دور از فرهنگ افسار«
اند كه اسكندر و چنگيز بر سر  زماني بر سر زبان فارسي آن بال آورده

ي خرد روي در هزيمت نهاده و  عرصهنوخاستگاني از ! اقليم پارس
هم و جنون شهرت اوفتاده، به خطوطي در ي مايگاني در ورطه بي

وار با  ي اند و سامر وش، نام مقدس شعر بخشيده جمالتي و هذيان
البته سهيلي  15»!زنند ي طبع خويش دم از معجز موسوي مي گوساله

رود و  ان ميسراي سپس به سراغ كهنه» رها«ي  مانند توللي در مقدمه
كند كه آنان نيز از  آنان را به جمود فكري و تعصب متهم و پيشنهاد مي

اگر بپذيريم كه سطح سليقه و باور . خواب مرگساي خويش برخيزند
اي از جايگاه هنري آن را به ما نشان  تواند گوشه مخاطبان يك شعر مي

يك و بدهد، شعر سهيلي با خوانندگاني نوجوان و جوان و البته رمانت
  .گذارد احساساتي، نمودي از جايگاه خود را پيش چشم ما مي

  ايراني سيسم رمانتي/   144
مالي شده و شديداً  لي شعري است كه از رمانتيسمي دستشعر سهي

درد و سوزهايي كه در شعر او «. كند احساسي و سطحي تبعيت مي
ي آن  شود درد انسان و انسانيت در مفهوم عميق و پيچيده ديده مي

اي فردي، مصنوعي و  بيشتر صبغه نيست بلكه دردهايي است كه
   16».مقطعي دارد

  تو كي همرنگ و هم درد مني اي باغ پاييزي؟
  ها چراغاني از تابش گل شود تو بزمت مي
  ي تاريك جان من  ولي در كلبه

  نشان از كورسويي نيست
  نسيم آرزويي نيست 

  رنگ و بويي نيست گل خوش
  ي تلخ است اگر در خاطرم ابري است ابر گريه

  ها كند شب هاي غمم را آبياري مي گل كه
  بيني  ام لبخند مي اگر بر چهره

  ها مرا لبخند اندوه است بر لب
  اي باغ پاييزي؟رنگ و همدرد مني تو كي هم

  )128- 129عقاب، صص (
طلوع محمد، نگاهي در سكوت، مرا صدا : آثار ديگر او عبارتند از

  ...وكن، در خاطر مني 
اش  مايه كاركرد شعري و مخاطبان كم از نظر) دردريان. م( كارو

شكست « 1334او در سال . گيرد در كنار مهدي سهيلي قرار مي
. اي است از شعر و نثر ادبي كند كه مجموعه را منتشر مي» سكوت

در آن » هذيان يك مسلول«و » وداع«بعضي از اين اشعار مانند شعر 
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گرمي پيدا عهد در ميان طيفي از جوانان و خوانندگان عادي بازار 

  :اندازد ها مي كند و نام او را بر سر زبان مي
  آسمان اي آسمان مشكن چنين بال و پرم را 

  بال و پر ديگر چرا ويران كه كردي پيكرم را 
  بس كه بر سنگ مزار عمر كوبيدي سرم را 

  باري امشب فرصتي ده تا ببينم مادرم را
  سر به بالينش نهم گويم كالم آخرم را

  چه سنگين بود اين باري كه بردمگويمش مادرم 
  كنم مادر، مگر خون كه خوردم؟ خون چرا قي مي

  ...قلبم تبه شد، مرد، مردم! ها سرفه تك! ها سرفه
  زير آن سنگ سيه، گسترده مادر رختخوابم

  خواهم بخوابم محض خدا خاموش، مي! ها سرفه
  )89شكست سكوت، ص (

هاي پياپي و  ثر سرفهخوابي در ا رسد شاعر بي كه ظاهراً به نظر مي
كارو ! اي كرده است براي تاختن به فلك كجمدار بيماري سل را بهانه

سپارد، با همان  به چاپ مي 1343را در سال » ها ها و حماسه ماسه«سپس 
  :روال و سياقي كه در كتاب قبل خود داشته است

  ي تك افتاده از هر صحراي تنها  در دوران ما هر ماسه
  زندگي انساني استي يك  مظهر حماسه
  ي هر صحراي تنها ي تك افتاده در هر حماسه

  ...ي يك انسان قرن ما زنداني است قطره خون شريان گم كرده
  )63ها، ص ها و حماسه ماسه(

ها و  هايش با عكس اشعار كارو كه غالباً در صفحات كتاب
زني پريشان و فضايي مهتابي و گورستاني غريب (هايي رمانتيك  طرح
شود،  پشتيباني مي...) زده و هايي وحشت رختي خشك و چهرهد و تك
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هاي زباني،  كاري شكلي و ندانم نگري، بي  بافي، سطحي گرفتار كلي

شناختي نازل و اعتراضات كور  اغالط فاحش دستوري و وزني، زيبايي
هاي رايج  بازي» ننه من غريبم«كشد و با   اين شعر تنها جيغ  مي. است

كوشد كه دل عوام را به درد  انتيك مبتذل ميدر تمام شعرهاي رم
ي  ي چنين شعرهايي با شعر زنده شود اما رابطه بياورد و موفق هم مي

اي از او گفته شد تنها  قدر ضعيف است كه اگر چند جمله دوران آن
اش بود و نه هيچ شاخصي كه در  به خاطر احترام به اقبال عاميانه

ي  هيجاني و احساساتي و ساده شعر«شعرش بتوان سراغ گرفت چرا كه 
ترين زبان حال  كارو كه معموالً ريتم تند و شتاباني هم داشت مناسب

شعر كارو شعري اعتراضي بود، . ي مردم و روشنفكران عامي بود توده
همين  17»هاي دردناك اجتماعي اعتراضي سطحي به عوارض و معلول

  .و بس
  
  انقالبي ـ رمانتيسم اجتماعيـ 2

اندكي عجيب و » انقالبي ي ـرمانتيسم اجتماع«شايد تركيب 
متناقض به نظر بيايد، چه، خصلت رمانتيسم، فردگرايي است و 

بيني  گرايي و برون بيني و حسرت و يأس و خصلت انقالبي، جمع درون
خواهي و حركت، اما حقيقت اين است كه اين اصطالح  و آرمان

ته و قدمت بسيار ي نقد شعر معاصر به كار رف بارهاي بار در عرصه
ي  اگر شاعري پس از بيست سال ضجه و مويه«: گويد منتقدي مي. دارد

رمانتيك، ناگهان دم از مسئوليت در برابر تجربيات خشن و ظلم 
جاست  اما نكته اين 18».اجتماعي بزند، بايد در صميمت او ترديد كرد

و  كه خصايص تاريخي ما همواره توانسته شاعران را با اين رويكردها
گرايي در  احساسات متضاد آشتي دهد و چون تا پيش از اين، جمع
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كشور ما همواره با موانعي دروني يا بيروني مواجه بوده است و كمتر به 

بسا كه شاعر انقالبي را اژدهاي   اي عملي تبديل شده، چه تجربه
وفان در را شبح انقالب و ت رمانتيسم در درون باشد و شاعر رمانتيك

  .درون
است كه رمانتيسم انقالبي به عنوان  1332از كودتاي مرداد پس 

ها از همان  شود و از قضا تا مدت جرياني متشخص و متعين پديدار مي
هاست، منتها با مضاميني  سازد كه دلمشغولي رمانتيك عناصري شعر مي
ي سي به  گراي دهه ايراد شاعران رمانتيك جامعه«. انقالبي و سياسي

و سياه بين رمانتيك اين دهه، نه در نظام زيبايي گرا  شعراي برهنه
آنان ايراد داشتند كه به . شناسي كه به موضوعات و مفاهيم شعري بود

در  19».المثل، خلق و به جاي ميكده كارخانه باشد جاي معشوق في
آليسم را با  تفاهمي كه غالباً در ذهن روشنفكران ما ايده حقيقت سوء

ي ايراني،  هاي بومي جامعه اعتنا به شاخصه بي گيرد و رئاليسم اشتباه مي
در پي تطبيق آن با الگوهاي مبارزاتي و انقالبي ميان ديگر جوامع 

يابي خود، به واقعيتي ايراني دست پيدا كند   تواند با موقعيت است، نمي
افتد و يا به دام وا خوردگي و  عملي مي گويي و بي ي گنده و يا به ورطه

جاست كه وقتي شاعران انقالبي  طنز ماجرا بيشتر از آن«. انفعال ويرانگر
شعر عاشقانه سرودند، از گرايش سياسي خود نيز فارغ ماندند، در 
سرايش شعر عاشقانه دقيقاً به شيوه و گرايش بخش نخست رفتار 

جا مبارزي  كه در ايني اينان نيز شاعر  قانهكردند، يعني در شعر عاش
گويد كه انگار عشق و   سخن مي مردانه و مردساالر است، چنان

ي انديشگي يا احساسي يا مصنوعي با جامعه و  معشوق هيچگونه رابطه
درد معاشقه و رقص و  جا نيز تنها به معشوق در اين. سياست ندارند
  20»...خورد سرايي مي نوشانوش حرم
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  :رمانتيسم انقالبي گاه آرام و رام است

  هاي كار  اي دست
  هاي رنج اي دست
  هاي پر از انتظار خويش به دشت تا كي

  نهيد؟  غم بوته مي
  تصويرهاي چو خورشيد را چه وقت

  دهيد؟ بر فرش اين شبان دل افسرده مي
  )48سياوش كسرايي، خون سياوش، ص (

  :مهار و گاه توفنده و كوبنده و بي
  كنيم  ما فتح مي
  كنيم ما فتح مي

  هاي بزرگ بشارت را  باغ
  مان با خون و خنجر خفته به خون

  با آيين گوشت و گلوله و مرگ
  ...و شليك فرياد

  )84خسرو گلسرخي، اي سرزمين من، ص (
چه اين شعر را از رمانتيسم صرف  رسد آن با اين حال به نظر مي

كوشد با تعابير  رهاند، مضموني اجتماعي و معترض است كه مي مي
به . دمعمول و سنتي مخاطب را به شوق آورده، به راه مبارزه هدايت كن

كنند كه حضور شعر  هاي چنين شعري فراموش مي تعبير بهتر تئوريسين
ي معنايي نيست و اگر  در متن فرهنگي جامعه، تنها معطوف به وجهه

كسي بكوشد اين نقش را تا اين حد تنزل دهد، نه فرهنگ و ادبيات را 
خدمت شاعران بزرگ به زبان، «شناسد و نه اجتماع را در حالي كه  مي

هاست و اين  ي ملت ي فرهنگ گذشته فرهنگي تازه بر پايه ساختن
تواند  هاست و اين فرهنگ مستقل است كه مي ي ملت فرهنگ گذشته
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از . حصاري در مقابل تجاوز و تكيه گاهي براي مقاومت محسوب شود

گيرد و  همين روست كه خدمت ادبي شاعر رنگ اجتماعي به خود مي
  21».شود اي اجتماعي مبدل مي وظيفهي شاعر نسبت به زبانش، به  وظيفه

ي رمانتيسم اجتماعي، هميشه  البته، ناگفته نگذاريم كه در حيطه
آش به اين شوري هم نيست و گاه شاعر اجتماعي با درك صحيح از 

هاي موجود در آن و اتخاذ بافت و بياني سنجيده و در  اجتماع و چالش
  :يابد خور به خلق اشعاري ماندگار توفيق مي

  داني چرا چون موج مي هيچ
  كاهم؟ در گريز از خويشتن پيوسته مي

  ي تاريك، اين خاموشي نزديك ز آنكه بر اين پرده
  بينم خواهم نمي آن چه مي

  ...خواهم بينيم نمي و آن چه مي
  )70-71شابور، صص هاي ن شفيعي كدكني، در كوچه باغ(

هوشنگ : ها اشاره داشت  توان به اين نام از شاعران اين شاخه مي
ابتهاج، اسماعيل شاهرودي، حميد مصدق، سياوش كسرايي، احمد 

. آزرم، منوچهر آتشي، سرويس مشفقي، م. شاملو، شفيعي كدكني، م
  ...آزاد و

تواند در  شاعري است كه هم مي) سايه. ا. هـ ( هوشنگ ابتهاج
رمانتيسم اجتماعي،  اخهي رمانتيسم تغزلي قرار بگيرد و هم در ش شاخه
در فضايي ) 1330سراب،( 22شك دومين مجموعه شعر او يمنتها ب

ي  ه ابتهاج در مقدمهچگر. كند هايي از سمبوليسم سير مي تغزلي، با مايه
گويد كه  اش اظهار ندامت كرده و مي حقيقت از گذشتهاين كتاب در

از اين پس دلش را به عشق مردم خواهد سپرد اما اشعار مجموعه 
هاي همان رمانتيسم  مسويي ندارد و به سويهچندان با اين ندامت نامه ه
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اگر چه «. كند، آن هم در شكلي خام و ابتدايي تغزلي متعارف ميل مي

يا » كالسيك جديد«بندي ما از شعر نو در طيف  سراب در تقسيم
گيرد ولي اگر در نوآوري اين طيف، توللي در جناح  نوقدمايي قرار مي

  23».واقع خواهد شدچپ قرار بگيرد، ابتهاج در جناح راست 
  با غمي كاندر دلم زد چنگ

  ام بگسيخت تار و پود و ز پالس هستي
  گويمش بدرود مي.... روم مي

  انگيز وز نگاهي خسته و پژمرده چون مهتاب پاييز مالل
  گذارم بر مزار آرزوهايم گلي ويران مي

  يادگار آن اميد گم شده، آن عشق يادآويز 
  )43سراب، ص (

حقيقت كه در) 1332(كند را منتشر مي» شبگير« ابتهاج پس از اين
م اجتماعي است و پس ترين مجموعه اشعار طيف رمانتيس يكي از مهم

يادگار خون «و ) 1344(»و در چند برگ از يلدا) 1334(»زمين«از آن 
شود و  البته ابتهاج هرگز از شعر سنتي هم غافل نمي). 1360(»سرو
اما .  كند بازار مي روانه) 1352(»سياه مشق«ر سنتي خود را با نام اشعا

مرداد مورد  28ي كودتاي  ابتهاج از همان ابتدا و در بحبوبه» شبگير«
ي روشنفكري و تب تند انقالب و انقالبيون قرار  توجه و اعتناي جامعه

شبگير ساده بود، چندان ساده كه «: گويد شمس لنگرودي مي. گيرد مي
وآوريش چندان بود كه مثالً و ننداشت » سراب«فرق زيادي با كتاب 

بوسمت اي  مي « شد گذاشت مي» بوسمت اي عزيز دلبند مي«جاي  به
گلگون فرداي انقالب است و  ، به اين نيت كه سپيده»سپيده گلگون

مانتاليست است و فقط  او هنوز سانتي [...]جاست مشكل درست همين
ك كه زين پس رمانتي«تصميم گرفته است «[...] تحت تأثير حزب 
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گرديد، نظام  شد، يعني نهادي مي نباشد، چرا كه اگر فكر در او حل مي

  24».شد خودي خود، متعاقب آن ديگرگون مي زيباشناسي او هم به
اما حقيقت اين است كه عمق فرهنگي شعر ابتهاج، شعر او را غالباً 

دارد و تفكري كه  گرايي رايج رمانتيك اندكي دور نگاه مي از سطحي
ه نياز فكري د، بشو اش نمايان مي ر و تعابير شعريويدر قالب تصا

  .دهد مخاطب نيز پاسخ مي
  اند  بال فرشتگاه سحر را شكسته

  ...اند خورشيد را گرفته به زنجير بسته
  اي كه  اما تو هيچ گاه نپرسيده

  !مردـ 
  كشند؟ خورشيد را چگونه به زنجير مي

  ي عبوس  كرده گاهي چنان درين شب تب
  رود، كه مرد قير فرو ميپاي زمين به 
  : كند انديشه مي

  ! شب را گذار نيست
  !ي اميد هاي تو اي چشمه اما به چشم

  . شب پايدار نيست
  )12يادگار خون سرو، ص (
گرا و يا  توان در كنار ابتهاج شاعري مردم را مي سياوش كسرايي

 اولين مجموعه شعر او با نام. تغزلي قلمداد كرد ـ هاي رمانتيكي گرايش
شود،  سطحي منتشر مي با فضايي تغزلي و تعابيري ساده و) 1336(»آوا«

خون «: و) 1338(سپارد چاپ مي را به» كمانگير آرش«سپس او 
به سرخي «، )1346(»خانگي«، )1342(»سنگ و شبنم«، )1341(»سياوش
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، )1357( »خروسخوان از قرق تا«، )1355(»طعم دود آتش، به

  ...و) 1362(»هاي تبر تراشه«
شود،  با شعر آرش كمانگير آغاز مي) كولي(شهرت كسرايي 

بديهي است . شعري بلند و راوي داستان آرش، پهلوان نامي ايران زمين
آلود و انجماد سياسي آن عهد چه تأثير و  كه اين شعر در فضاي خفقان

البته اين بازتاب شورانگيز به ارزش ادبي اين . كند بازتابي ايجاد مي
ي اين  فزايد و از همان موقع منتقدان بسياري دربارها شعر چيزي نمي
آرش كمانگير شعري است كه ميان ذهنيت و . گويند شعر سخن مي

  :زبان رمانتيكي و مضمون حماسي سرگردان است
  گفته بودم زندگي زيباست 

  جاست ها كاين اي بس نكته گفته و ناگفته 
  آفتاب زر/ آسمان باز 

  هاي گل  باغ
  ...پيكر هاي بي در و دشت
  گاهي گاه

  گرفته هاي مه زير سقف اين سفالين بام
  ها شنيدن  هاي باران نم هاي درهم غم را ز نم قصه
  شب برفي يا

  ها نشستن  پيش آتش
  ...دل به روياهاي دامنگير و گرم شعله بستن

  آري آري زندگي زيباست 
  زندگي آتشگهي ديرنده پا برجاست

  ان پيداستاش در هر كر گر بيفروزيش، رقص شعله
  ...ور نه خاموش است و خاموشي گناه ماست
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***  

  منم آرش 
  چنين آغاز كرد آن مرد با دشمن 

  منم آرش، سپاهي مرد آزاده 
  تان را اينك آماده  به تنها تير تركش آزمون تلخ

  مجوييدم نسب
  فرزند رنج و كار 

  گريزان چون شهاب از شب 
  ي ديدار چو صبح آماده

  ه اندر رزم پوشندنش مبارك باد آن جامعه ك
  گوارا باد آن باده كه اندر فتح نوشندش

  شما را باده و جامه 
  !گوارا و مبارك باد

  گيرم دلم را در ميان دست مي
  افشارمش در چنگ  و مي

  دل، اين جام پر از كين پر از خون را
  ... آهنگ تاب خشم دل، اين، بي

  تان در بزم كه تا نوشم به نام فتح
  تان در رزم   ام قلبكه تا كوبم به ج

  كه جام كينه از سنگ است
  . به بزم ما و رزم ما، سبو و سنگ را جنگ است

  در اين پيكار
  در اين كار 

  دل خلقي است در مشتم 
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  اميد مردمي خاموش هم پشتم

  كمان كهكشان در دست، 
  كماندار كمانگيرم
  شهاب تيزرو تيرم

  ستيغ سربلند كوه ماوايم
  ايم به چشم آفتاب تازه رس ج

  مرا تير است آتش پر 
  ...مرا باد است فرمانبر

انتشار آرش كمانگير و پذيرش آن به معني رد نوعي ارزش «
ولنگاري و خوشباشي و اعتياد و انتحار و اعالم نوعي  گرايي، نيستي

از [...]  ، انضباط و مبارزه بود )عشق به زندگي(ديگر از ارزش 
الدين و استوار است خصوصيات چشمگير حماسه، لحن موجز و پو

و  25».كه آرش كمانگير با رمانتيسم پر از حشوش سنخيتي با آن ندارد
اين شعر شاهكار لنگاني است كه به دليل «: گويد ثالث مي اخوان

مضمون زيبا، برداشت خوب و تأثير ابتدا و انتهاي شعر و نيز عدم 
  26».درك مردم از ايراد آن موفق و در ميان مردم پذيرفته شده است

ي ادبي  اي نيز از منظر ديگر، اين منظومه را با حذف وجهه اما عده
. رسند خود، در ابعادي معنايي بررسي كرده و به نتايجي مثبت مي

ي پر زير  اين حماسه«بر اين عقيده است كه ) دكتر ميترا(سيروس پرهام
گردد و سپس از جويبار  و بم كه در افسردگي و دل مردگي آغاز مي

آورد، نه فقط  گيرد و شادماني به بار مي اپيدا نيروي زندگي ميخوني ن
گرداند،  ي نو به ما باز مي هاي كهن را در جامه  شكوه و زيبايي حماسه

شك درخور  دهد و بي ي ما را تكاني تازه مي آلوده بلكه شعر خواب
خره دكتر و باال 27».آن است كه مبدأ تحولي در شعر معاصر باشد
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ي شعر  آرش كمانگير نخستين نمونه  منظومه«است كه خانلري بر آن 

نو حماسي است و هم از لحاظ متن و مضمون و هم از جهت قالب و 
از اين است كه آرش كمانگير چنان  28».ي بيان كار با ارزش است  شيوه

هاي درسي تكرار و روز به  ها در كتاب كند كه سال اهميتي پيدا مي
اش با  كسرايي تا پايان زندگي ادبي .شود روز بر شهرتش افزوده مي

) رمانتيسم حماسي، اجتماعي ـ يرمانتيسم تغزل( همين نوسان
ركيب اش ظاهراً عناصر به ت روست اما در شعرهاي غنايي روبه
  .كنند تري دست پيدا مي موفق

  تو قامت بلند تمنايي اي درخت 
  همواره خفته است در آغوشت آسمان

  . بااليي اي درخت
  ادها وقتي كه ب
  كنند هاي درهم تو النه مي در برگ

  وقتي كه بادها 
  كنند  گيسوي سبز فام تو را شانه مي

  .غوغايي اي درخت
  وقتي كه چنگ وحشي باران گشوده است 

  در بزم سرد او 
  اي درخت   خنياگر غمين خوش آوايي

  در زير پاي تو 
  شان  جا شب است و شب زدگاني كه چشم اين

  صبحي نديده است 
  روز را كجا؟ تو 

  خورشيد را كجا؟
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  در دشت ديده غرق تماشايي اي درخت؟

  چون با هزار رشته تو با جان خاكيان 
  كني  پيوند مي

  پروا مكن ز رعد 
  پروا مكن ز برق كه بر جايي اي درخت 
  سر بر مكش اي رميده كه همچون اميد ما

  ...با مايي اي يگانه و تنهايي اي درخت
  )16-17با دماوند خاموش، صص (

گذارترين ترين و تأثير ان بعد از نيما مهمتو را مي املوش احمد
او باني شعر سپيد و در عين حال . شخصيت شعر امروز ايران لقب داد

رود و در  ترين شاعر رمانتيسم اجتماعي هم به شمار مي برجسته
نگاري، ادبيات و فولكلور،  شعر، ترجمه، نقد، روزنامه(هاي متعدد  زمينه

استادي خود را به نمايش ..) .نويسي، داستان كودكان و نامه فرهنگ
 ،سال سن دارد 22و در حالي كه  1326شاملو در سال . گذاشته است

را به چاپ » هاي فراموش شده آهنگ«اولين كتاب خود با نام 
اي از نظم و نثر با فضايي رمانتيك و احساسي كه  رساند، مجموعه مي

  .پرشور به خوبي هويداستي جواني خام ما  در آن چهره
  خوابيده است آهسته، روز! هيس

  شود بيدار حرف كم گو كه مي
  تر گذار به راه پاي آهسته

  تر پاي از زمين بردار نرم
  

  هيس، آهسته خواب او سبك است
  جهد از صداي بال مگس مي
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  كن كه سگ صدا نكند سعي مي
  دار تا نجنبد كس پاس مي

  
  سعي كن ناله كم كند بيمار

  !يواش« ـكند بگو كه  گر مييا ا
  .باشد گر چه دردت شديد مي

  »!ريت روز، ساكت باشخفته عف
  

  تر ناله كن كه گر بجهد نرم
  عالمي را ز خشم سازد دود
  گر جهان يكسره تباه شود
  ...غضبش را دوا نخواهد بود
  )34شده، ص  هاي فراموش آهنگ(

تاب قطعاتي كه در اين ك«: گويد ي كتاب مي شاملو در مقدمه
بايستي  حقيقت ميهايي است كه در ي شده است، نوشتهآور جمع

. هايي كه بايد دور ريخته شده باشد نوشته. سوزانده شده باشد
و منتقدي بر اين  29».هايي كه بهتر بود اصالً نوشته نشده باشد نوشته

شده رمانتيك و  هاي فراموش حال هواي آهنگ«ست كه عقيده ا
ر ناشي از دردهاي خصوصي و مبتذل تأثيرات شاع. سوزناك است

شاعر . شنويم آهنگ زندگي و اجتماع را در شعرهاي او نمي. است
وفايي  از پوچي زندگي، از بي. دهد كشد و ناله سر مي  مدام آه مي

هايي كه كشيده است و گاهي هم از عشق  معشوق و دنيا، از درد و رنج
اغلب  ها سطحي، شخصي و گويد ولي تمام آن و مرگ سخن مي

  ايراني سيسم رمانتي/   158
اي از فرديت پيچيده شده كه ابدا  اين دردها درهاله. اي است كليشه

  30».استعداد تعميم ندارد
، )1327(»ها و احساس آهن«: ديگر آثار شاملو عبارتند از

 »باغ آينه«،)1336(»هواي تازه«،)1330(»قطعنامه«، )1327(»23«
 »هآيدا، درخت و خنجر و خاطر«، )1343(»آيدا در آينه« ،)1338(
ها  لحظه«، )1346(»ها از هوا و آينه«، )1345(»ققنوس در باران«، )1344(

، )1349(»شكفتن در مه«، )1348(»هاي خاك مرثيه«، )1347(»و هميشه
اما شاملو با .. .و) 1356( »دشنه در ديس« ،)1352(»تشابراهيم در آ«

اي خود را به  است كه به عنوان شاعري جدي و حرفه» قطعنامه«كتاب 
  :كند ي ادبي معرفي مي معهجا

  داني غريو يك عظمت  تو نمي
  نالد ي يك شكست نمي وقتي كه در شكنجه

  ! ست چه كوهي
  ي محكوم يك اطمينان مژه داني نگاه بي تو نمي

  شود  وقتي كه در چشم يك هراس خيره مي
  !چه دريايي است

  داني مردن  تو نمي
  وقتي كه انسان مرگ را شكست داده است 

  !است چه زندگي
  )77قطعنامه، ص (

ي انديشه از ديگر شاعران  رسد كه شعر شاملو در حيطه به نظر مي
تر است و از يك سير منطقي  رمانتيسم اجتماعي تناورتر و بسامان

خواست خالء پيدا آمده  شعر رمانتيك اجتماعي مي«. كند تبعيت مي
 ميان دنياي درون و بيرون، دنياي عشق و اجتماع و دنياي غزل و
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كنم  با وجود اين بنده به ضرس قاطع اعالم مي[...] حماسه را پر كند 

كه هيچ كدام از شاعران فوق به جز شاملو موفق نشدند شكاف ميان 
اي بردارند كه خواننده احساس كند در ژرف  اين دو ساحت را به گونه

الذكر وحدت ايجاد شده  ق ها بين دو ساحت فو ي آن ساخت انديشه
در اين شعرهاي عاشقانه، «: گويد پورنامداريان مي ي و تق 31».است

گيرد و اين  تقديس عشق در متني از نقد زندگي اجتماعي صورت مي
دوگانگي تا حدي متضاد، عمق و شكوهي جاودان و خاص به اين 

با اين حال عشقي كه در شاملو تعين پيدا  32».شعرها بخشيده است
وت دارد و در آن نه تفوق كند با عشق در سنت فارسي اندكي تفا مي

تغزل او شباهتي «. شود نه ذاللت در مقابل معشوق مردساالرانه ديده مي
در شعرهاي توللي و نادرپور . ندارد... هاي توللي، نادرپور و به تغزل
[...] چرخد  ي جنسي كانون اصلي است و هميشه پيرامون آن مي مسئله

و حتي صورتي عرفاني  ي وااليي بر شده در شعر شاملو عشق به مرتبه
  33».به خود گرفته است

رويكرد شاملو نسبت به عشق زن دو «محمود فلكي عقيده دارد كه 
شاملو با آن . آميز تا حد پرستش ستايش اغراق: الف: وجه عمده دارد

چه هست  خواهد مقام او را باالتر از آن نوع ستايش از زن يا معشوق مي
نماياند كه در سوي شناخت حقوق نشان دهد تا ارزش و موقعيتي را ب

يگر اين نوع ستايش وجه د...] [كند عنوان انساني برابر ميل ميزن به 
گيرد كه از وجه نخست  دليل ديگري سرچشمه ميآميز از  اغراق
اجتماعي سنت  ي ـكند و آن ماندگاري نياز روان ميتر عمل  قوي

ر از تفرهنگي ما براي ستايش وجودي بزرگ يا برتر است كه بيش
گيرد كه معشوق، مقصد همه چيز  عرفاني نشأت مي تداوم انديشه

  [...]است
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ها يا  ها و قدرت معشوق همچون انساني برابر با همه ضعف[...]  :ب
اين . شود اش به تصوير كشيده مي ها و عملكردهاي انساني زيبايي

مرحله، اوج كار شاملو در ارتباط با زن است كه شايد براي نخستين بار 
  34».دهد ر ادبيات شعري ما رخ ميد

در شعرهاي شاملو راوي به بيان «: گويد و جواد مجابي مي
توان جدا از  را مي) معشوق( اويشود و  دموكراتيك ادبي نزديك مي

خيال شاعر، در شعر و خارج از شعر به عنوان موجودي مستقل و منفرد 
  35».باز شناخت

ي رمانتيسم  ف به ورطهرچه شاملو به شكل متعادر حيطه زباني گر
رسد كه از طرفي با احضار نوعي آركائيسم   د اما به نظر ميغلت در نمي

و از طرفي با استفاده از زبان عاميانه اصطالحات فولكلوريك به 
  :جويد ي ميياب و سنت جوي مخاطب نزديك ي سنت عاطفه

  مرگ را پرواي آن نيست  ـ«
  ».اي انديشد كه به انگيزه
  ف گُ اينو يكي مي

  .كه سر پيچ خيابون وايساده بود
  زندگي را فرصتي آن قدر نيست «

  كه در آيينه به قدمت خويش بنگرد
  يا از لب خنده و اشك 

  ».يكي را سنجيده گزين كند
  گُف  اينو يكي مي

  .كه سر سه راهي وايساده بود
  عشق را مجالي نيست «

  قدر كه بگويد حتي آن
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  ».دارد ات مي براي چه دوست

  : گُف ام يكي مي اين واالهه
  سرو لرزوني كه 

  راه هر ورِ باد وسط چار/ راست 
  وايساده بود
  )127-128صله، صص  مدايح بي(

از طرف ديگر اومانيسمي كه در شعر شاملو، جا به جا خود را به 
. شود حماسي به انسان منجر مي ي ـنهايتاً به نگاهي غناي ،كشد رخ مي

است و او از طرفي با اين انسان  انسان شاملو في نفسه صاحب ارزش
مغازله دارد و از سوي ديگر با هر مانعي كه بخواهد بر اين انسان وهني 

تري پيدا  تازد و اين خروش جز لحني حماسي محل مناسب براند، مي
شاملو شعر خود را در اختيار انسان گذارده است، انساني كه «. كند نمي

جد و از هر نوع مرام يا گن فقط در تماميت قالب انساني خود مي
تر  كننده گريزان است و به همين دليل شاملو واقع بين بندي تحديد  دسته

ي  از ماياكوفسكي است زيرا ماياكوفسكي گهگاه شعر خود را وسيله
كرد ولي شاملو مبلغ انسان است با تمام  مي تبليغ مرامي خاص

حماسه و در ذهن شاملو «به عبارت ديگر  36».خصائصش در جهان شعر
در نزد او طمطراق . اند، تغزل حسي و انفرادي تغزل دو روي يك سكه

ي حماسي از بطن تغزلي انفرادي يا اجتماعي و انسان  حماسي و انديشه
شود اما در عين حال اين دو همچون دو قطب و بديل  محور زاده مي

اگر انسان او : شوند ي او ظاهر مي بيني دو پايه در انديشه يك جهان
ان خلق حماسه را نداشته باشد براي دوست داشتني بودن و قابل تو

هاي او  ستايش بودن ناگزير از تغزل است، به همين جهت انسان
هاي انضمامي در وقايعي انضمامي، هستي  هاي مشخصي با هستي انسان
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رونده دارند نه مجرد و انتزاعي بلكه استعاليي چون قابل استعاليي و فرا

گاه كه شرايط درياب و  ه قابل دستيابي اما آناند و البت تعميم
  37».شان كند، عشق چنان چون يكي پناهگاه فراز خواهد آمد ياب كم

  : چراغي به دستم، چراغي در برابرم
  روم من به جنگ سياهي مي

  اي خستگي  گهواره
  از كشاكش رفت و آمدها 

  اند باز ايستاده
  خورشيدي از اعماق 

   هاي خاكستر شده را كهكشان
  .كند روشن مي

  فريادهاي عاصي آذرخش
  هنگامي كه تگرگ 

  قرار ابر در بطن بي
  بندد نطفه مي

  و درد خاموش وار تاك 
  ي خرد هنگامي كه غوره

  در انتهاي شاخسار طوالني پيچ پيچ 
  ...زند جوانه مي

  فرياد من همه گريز از درد بود 
  ها  چرا كه من در وحشت انگيزترين شب

   آفتاب را به دعايي
  ام كرده نوميدوار طلب مي

  )168-169، صص ها از هوا و آينه(
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ترين شاعران رمانتيسم  هم يكي از مهم اسماعيل شاهرودي

ملقب بود و سرانجام » شاعر خلق«ها به  انقالبي است به طوري كه سال
در  1360ي جانكاه گذارد و در سال  روان و جانش را بر سر اين مبارزه

ي  نيما در همان زمان درباره. رگذشتيك بيمارستان رواني د
خطرهاي . جواني است ساعي و پرالتهاب«: گفته بود) آينده(شاهرودي 

اولين كتاب  38».بسيار او را گول خواهند زد. زيادي در پيش دارد
منتشر شد و سپس اين  1330در سال » آخرين نبرد«شاهرودي با نام 

هر سوي راه، راه، راه، «، )1349(»م مي در سا«و  ) 1346(»آينده«: آثار
  ...و )1351(»نشين آي ميقات«، )1350(»راه

ها كه طي انتقادهاي  خالف بسياري از شعراي آن سالآينده بر«
اش، اساساً شاعري  گفتند، به سبب نوع زندگي حزبي، شعر سياسي مي

شود كه او از اعتدال عاطفي دور  اما اين نكته باعث نمي 39».سياسي بود
انگيز  ر شعر شاهرودي يك حس نشاط، يك حس نشاطد«. بيفتد

توان در  معقول و دعوت به مبارزه براي زيستن هست كه آن را نه مي
ي توللي يافت و نه در تيرگي و بدبيني  احساسات رمانتيك و دردمندانه

كه استغراق شاهرودي  با اين. گري رحماني حتي در لوطي نادرپور و نه
ترديد  مندانه را اندكي تقليل داده اما بيدر حزب توده، اين حس انديش

ترين انديشه را دارد، يعني اعتدال  اي معتدل در جان شاعران توده
انديشگي سبب شده كه آينده، سطح عاطفي شعرش را نيز معتدل نگاه 

شويم  رو مي اي فرهيخته و پرورده شده روبه اطفهما در شعر او با ع. دارد
  40».برد يو همين ارزش شعر او را باال م

  ي خود  زير حريق خفته
  ام  تنها نشسته
  ام تنها نشسته
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  اي از راه  زير حريق خفته
  اي از راه، از نفس زير حريق خفته

  در اين حريق خفته/ اين جا
  ي هواي كسي را  دروازه

  كند  اي وا نمي گشت و گذار حادثه
  اي انتظار هر چه، پديدار شو به دست 

  تا موكب عزيز گشايش 
  ا گذر دهد خود ر

  از انجماد منظر دروازه وكلون
  )54آينده، ص (

» اسب سفيد وحشي«، شاعر بنام جنوبي، شاعر منوچهر آتشي
ند و ك منتشر مي 1339در سال » آهنگ ديگر«اولين كتابش را با نام 
، )1348(»ديدار در فلق«، )1346(»آواز خاك«: پس از آن به ترتيب

زيباتر از «، )1370(»ريوصف گل سو«، )1370(»گندم و گيالس«
  ...و) 1380(»اتفاق آخر«، )1376(»جهانشكل قديم 
ي مشخص تقسيم  مختاري، سير شعر آتشي را به سه مرحله محمد

، دوم، »آواز خاك«و » آهنگ ديگر«ي سرودن  دوره ـ اول: كند مي
ي رشد و بلوغ و  و سوم، دوره» ديدار در فلق«ي برزخ با كتاب  دوره

و » گندم و گيالس«، »وصف گل سوري«چون پختگي با آثاري 
شعر آتشي از ابتدا با نوعي نگاه تغزلي . 41»زيباتر از شكل قديم جهان«

وار  به جهان و محيط پيرامون شاعر همراه است، منتها اين تغزل توللي
كه ذاتي نوع زندگي در جنوب و فضاي  ي ـنيست و او با ديدي حماس

اي بومي به شعر، بر اين مرز و احضار همين فضاه ت ـبومي آن اس
خاستگاه آتشي بنا بر . نيمي تغزل و نيمي حماسه: سپارد باريك راه مي
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هاي جنوبي در بهترين اشعار خود بار نوستالوژي مترنّمي  مشغوليو دل

اين جا اي ندارد و گريز او از  كشد كه با مدرنيسم ميانه را بر دوش مي
  .كند و اكنون را توجيه مي
هاي  فرق آهنگ ديگر با ديگر مجموعه«: گويد مي شمس لنگرودي

ي سي اين بوده كه اوالً توجه بيشتري به شعر نيمايي در  رمانتيك دهه
هاي نوقدمايي او هم  پارهخورد تا حدي كه در چهار ه چشم ميآن ب

كه سوررئاليسم خام تقريباً در سراسر  مشهور بود و دو ديگر اين
ي درهمي از  كتاب را به تودهزد كه بسا اوقات  اشعارش موج مي

كرد و همين دو عامل كه يكي  تبديل مي» تصوير بي«تصاوير مبهم و 
هاي جوان در  ي موج نويي مورد استقبال نيمائيون و ديگر مورد عالقه

در مركز توجه بخش  1339-40را در سال » آهنگ ديگر«راه بود، 
  42».قابل توجهي از شعر خوانان قرار داد

  ي  بر آخور ايستاده گران سر اسب سفيد وحش
  هاست ي مفلوك دشت انديشناك سينه
  ي خورشيد سوخته است  اندوهناك قلعه

  با سر غرورش، اما دل با دريغ، ريش
  .. / .گيردش به خويش عطر قصيل تازه نمي

  خورشيد بارها به گذرگاه گرم خويش 
  از اوج قله بر كفل او غروب كرد 
   مهتاب بارها به سراشيب پرنسيم

  شال زرد برگردن  سطبرش پيچيد 
  كهسار بارها به سحرگاه پرنسيم 

  ي سم او ز خواب  بيدار شد ز هلهله
  اسب سفيد وحشي اينك گسسته يال
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  بر آخور ايستاده غضبناك 

  .زند به خاك سم مي
  هاي گرسنه گنجشك

  از پيش پاي او 
  ... كنند پرواز مي

  اسب سفيد سركش
  خشم بر صاحب نشسته گشوده است يال 

  ي اوست جوياي عزم گم شده
  هاي گرم  ي صحنه پرسدش ز ولوله مي
  ي خورشيدهاي شرم  سوزدش به طعنه مي

  دل اما نمانده هيچ   با صاحب شكسته
  نه تركش و نه خفتان، شمشير مرده است

  خنجر شكسته در تن ديوار 
  ...عزم سترگ مرد بيان فسرده است
  )10آهنگ ديگر، ص (

متكي  س ـدر نظام بياني مأنو ي خالق خود ـ كه به غريزهآتشي «
) زمين(گرايي چنان به مادر معشوق خود  است غالباً در قلمرو طبيعت 

در اين [...] مي انديشد كه به عرفان زميني خويش نيز استشعار ندارد 
است » فراقي«جا عرفان، زبان يكرنگي، رها شدگي، زبان شوق و جذبه 

اما  43»زند به هوا ديد بازيگوشانه منقار ميكه در آغاز هر راه البد به ته
تر به كسي  توان اذعان كرد كه شعر آتشي الاقل در فرم و زبان كم مي

فرم و  موجب شده كه شعرش را بي ا ـاز قض ه ـتأسي كرده و همين نكت
او . بدون نظارت فرهنگي شاعر و در يك كالم غريزي قلمداد كنند

» آواز خاك«هاي ابتدايي تا  ن نشانهزبان شعرهاي من از همي«: گويد مي
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رو، راهي ناهموار اما يكدست پيموده  ي پيش و تا شعرهاي چاپ نشده

من  ي  زده ي من نسل آفت »بيدار خوابانه«ار اين يكدستي و رفت. است
  44».بوده است

ي عاطفه و چه در  آتشي شاعري بنيادگر است، چه در حيطه
كه حتي در رويكردهاي سياسي، جاست  ي زبان، منتها برد او آن حيطه

اش با  انداز فكري شود و تمام چشم شعرش از هنجار خود خارج نمي
منتقدي . نشيند ميبه بار ) غالباً تصوير و تمثيل(ابزارهاي شاعرانه 

گرايي مورد نظر من در آتشي از جنس ديگري است مبدأ«: گويد مي
گرايي دأدر مب. گويم أگرايي فرهنگي ميكه اصطالحاً به آن مبد

هايي طبيعي و امتناع و اجتناب از  فرهنگي گرايش و تمايل به جلوه
ودجوش، طبيعي و هايي خ در واقع پديده. هاي مصنوعي است پديده

بندي  شمار صورت. ساختگي برتري داردهاي  ناب بر پديده
ها و حتي  ها، سمبوليست گرايي فرهنگي را در آثار رمانتيك  بدوي

هاي  اما بافت شعر آتشي در كتاب 45».بينيد ها هم مي سوررئاليست
اسي به هاي حم آخرش، لزوماً به دليل مهاجرت او به پايتخت در سويه

از اين است . ماند تر به شعرهاي اولش ميگرايد و ديگر كم نرمي  مي
گشايد و سعي  تر مي ه روي مسائل و واژگان جهاني مدرنكه او در ب

  . ز دست ندهدكند كه وقار شعرش را همچنان ا مي
  شود  كشتي كنار اسكله آرام مي

  يك جفت موش فربه 
  جفت كفش چرمي براق

  يك سامسونيت تخيل مشكوك 
  آميزند هاي خلوت بندر مي با كوچه

  و ـزير كاله شاپ ي ـا يك جفت چشم شيشه
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  )زنند گويي كه سوت مي(

  هاي خالي  ديدار آشنايي را با كوچه
  ...دهند تحرير مي

  )63-64صص  وصف گل سوري،(
منظر عاطفي آتشي همواره به انسان و احساس انسان در جهان 

» ما«كند و به  شروع مي» من«او غالباً از . معاصر اختصاص دارد
يابد و به  رسد، منتها اين ذهنيت غنايي كتاب به كتاب تكامل مي مي

  .كند كه تنها مختص خود اوست دا ميقوامي دست پي
و منتقد و استاد ادبيات فارسي، شاعر  كدكني محمدرضا شفيعي

منتشر كرد و  1344در سال » ها زمزمه«اولين مجموعه شعر خود را با نام 
، )1350(»هاي نيشابور باغ در كوچه«، )1347(»از زبان برگ«: پس از آن

بوي «، )1356(»از بودن و سرودن«، )1356(»مثل درخت در شب باران«
  ... و) 1356(»جوي موليان

: واره از چند آبشخور سيراب شده استهم كدكني شعر شفيعي
فرهنگي غني او، دوم، تغزلي كه گاه مفهومي است و   ي اول، پشتوانه

هاي اجتماعي و سياسي  مايه كند، سوم، بن جتماع تعين پيدا ميگاه در ا
  .و چهارم، ديدگاه مذهبي شاعر

  كه شب است و راه فريادي با آن
  بينم  در هيچ سوي افق نمي

  لبان صد اميد با اين همه از
  خوانم  اين زمزمه را دوباره مي

  باشد كه ز روزي گذر گيرد 
  شايد روزي كبوتري چاهي 
  اين زمزمه را دوباره سرگيرد
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  گاه به شاعري هزاران لب  و آن

  ... آزاد به همراه كرانه پرگيرد
  ) 76شبخواني، ص(

  : ستاثالث  و البته زبان او گاه يادآور زبان اخوان
  پرسم اينكه از ستاك ترد بادام مي

  هاي نورس اين باغ خاموش  وز تاك
  كان سوي روزان سياه مرگ ما نيز

  نقش اميدي از حيات ديگري هست؟ 
  يا همچنان اين خواب جاويدي و جاويد

  تا بيكران بيكران روزگاران؟ 
  )24شبخواني، ص(

ي ها اش همواره دلمشغولي روح تغزليبا اين حال شعر شفيعي با 
. هاي غنايي و چه در پيوند با طبيعت رمانتيكي دارد، چه در سويه

پردازد  او به وصف طبيعت مي. براي شفيعي حالت تمثيل دارد  طبيعت«
ارائه هاي طبيعت  خواهد مانند شاعران گذشته تجسمي از زيبايي و نمي
در . دهد آميزد و حالتي سمبليك ارائه مي ميطبيعت را با انسان در. دهد
  46».شنود طبيعت ستايش انسان و نداي مهر را مي زبان

پا به ) 1349(» پيام«با مجموعه شعر ) آزرم.م( نعمت ميرزازاده
» القدر ليله«: كند گذارد و سپس اين آثار را منتشر مي شعر امروز مي

در يك نگاه كلي شعر ). 1358(»گلخون«، )1357(»سحوري«، )1357(
رمانتيسم اجتماعي و انقالبي  ي آزرم شعري است كه در زير مجموعه

او يكي از حاميان و كارپردازان شعر متعهد و شعر فرياد . گيرد قرار مي
شود و نام  او از همان بدو انتشار با استقبال مواجه مي» سحوري«. است

  .كند هاي اجتماعي و سياسي ثبت مي او را به عنوان شاعري با دغدغه
  ! اي بانگ من
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  دانم  من خوب مي

  شهر را بس نيست   مين هشدار تو آشفتن خواب گرانتنها ه
  اما

  تا اين غنوده قامت افرازد به بيداري 
  تا آن زمان

  ! اي بانگ من هشدار
  تكليف بازوهاي من

  ! با توست
  )106-107سحوري، صص (

 كدكني و نيز علي موسوي حال آزرم در كنار شفيعي عين در
فاهيم مذهبي را به شود كه م گرمارودي از اولين كساني محسوب مي

  : دهد شعر خود راه مي
  جا وينك، اين

  در غريب دشت
  بار تبعيد دراز ساليان بر دوش 

  رزوهاي بلندش را با كه گويد آ
  مانده با توفان روحش جفت 

  :گفت چنين مي كه در انبوه مردم اين آن
  در شگفتم از كسي كو فقر را«

  بيند،  در خانه مي
  » .وردش ليك با شمشير بر مردم نمي

  )33-34سحوري، صص(
اولين مجموعه شعر خود ) آزاد.م( محمود مشرف آزاد تهراني

ي  قصيده«: كند و سپس منتشر مي 1334را در سال » ديار شب«با نام 
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، )1348(»بهارزايي آهو«، )1346(»ها تهي است آئينه«، )1335(»بلند باد

  ... و) 1352(»با من طلوع كن«
تماعي را دارد كه شعراي سياسي و شعر او نه آن سمبوليسم اج«

كلي از آن بگريزد و به  تواند به ش از او داشتند و نه مياجتماعي پي
آيد كمال مطلوب اوست در خدمت آن عرفان شرقي كه باره در يك
» حال«آزاد يك شاعر رمانتيك است و هنوز به ] حال با اين[... 
س هميشگي رها انديشد والحق هنگامي كه خود را از قيد آن وسوا مي
  47».كند، شعرش حالي دارد مي

  اي باش و به باغ باد بگذرد پرنده  گل من،
  اي باش و به دست آب بنشين  مه من شكوفه

  گل باغ آشنايي، گل من، كجا شكفتي
  شناسد كه نه سرو مي

  ن سراغ دارد؟نه چم
  نه كبوتري كه پيغام تو آورد به بامي

  ه به دست باد مستي گل آتشين جامين
  اي نه جويي ه بنفشهن

  نه نسيم و گفت و گويي
  نه كبوتران پيغام

  هاي روشن  نه باغ
  هاي كدام دشت خفتي گل من ميان گل

  به كدام راه خواندي
  به كدام راه رفتي؟ 

  گل من
  تو راز ما را به كدام ديو گفتي؟
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  ي دل  ي مهر، شكسته شيشه كه بريده ريشه

  منم اين گياه تنها
  به گلي اميد بسته

  ها شكسته ه شاخههم
  به اميدها نشستيم و به يادها شكفتيم

  در آن سياه منزل
  به هزار وعده مانديم
  . به يكي فريب خفتيم

  )64ها تهي است، ص  آئينه(
رسد كه آزاد در شعرهايش چندان در پي  با اين حال به نظر مي

رمق به نگاهي  ست و با عناصري محدود و زباني كمكارهاي بزرگي ني
شمس لنگرودي به .  اما پرخاشگر دل خوش كرده استرمانتيك 

همين نكته انگشت گذاشته و معتقد است كه آزاد تنها به دنبال فكر 
هاي تكنيكي و فني  شاعرانه و احساس لطيف است و از اين سر ويژگي

. شود كند و در نتيجه جز زباني مستعمل چيزي عايدش نمي را رها مي
[...] رمانتيك و گاهي نئورمانتيك استث آزاد از اين حي«: گويد او مي

ي رمانتيك است كه اجازه نداده است تا خشونت را حس  و اين روحيه
ي نيما  »افسانه«رمانتيسم او در حد . كند تا زباني برنده و نو و خطير بيابد

  : هايي از آن كند و حتي با ناخنك سير مي
  با بهاران گذشتيم
  ها سراسر ديديم آن آشيان

  ...ها به كف باد
  : اش گفته است »افسانه«اي ديگر در  كه همين حرف را نيما به گونه

  ها سراسر ليكن آن آشيان
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  ...به كف بادها اندر آيند 

  48».و تأثيري از نئورمانتيسم نادرپور دارد
بر ) 1346(»پشت چپرهاي زمستاني«با كتاب  سيروس مشفقينام 

) 1349(»ي جواني نعره« و) 1348(»پاييز«زبان اهل شعر افتاد و او سپس 
شعر مشفقي شعري است با ذهنيت غنايي نزديك به شعر . را منتشر كرد

  :سياه و در عين حال به مسائل اجتماعي نظر دارد
  گريد بار مي تهران زشت و وحشت! پاييز

  ي من باز باراني است پاييز من در سينه
  اين آتش و اين خاك و خاكستر

  ها ه رفتنها، اين همه بيهود اين گم شدن
  با من چه خواهد كرد؟

  . من در كجا يك لحظه با تو دوست خواهم شد
  من در كجا يك لحظه روياروي با تو

  در مصب روزهاي آتش و پيوند 
  خواهم بود؟

  آيم  من از زمين سوگباران و عزاي دوست مي
  هاي جوان خوني است  مثل تمام پيرهن پيراهن من ـ همچنان ـ

  )170-171صصپشت چپرهاي زمستاني، (
  
  رمانتيسم فلسفي ـ  3

بيني و شكست و  شكي نيست كه وجه غالب اشعار رمانتيك، سياه
توان  خصوصي را مي هي ب انداز شاخه نوميدي است و با اين چشم
هايي در شعرشان، نه يك وجه انفعالي،  تشخيص داد كه چنين انديشه

از ي مركزي و قلب تپنده است و  آرا و سطحي، كه يك هسته صحنه
شايد بتوان ادعا كرد كه رمانتيسم . شود هاي فكري سيراب مي مشرب
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انقالبي در صعود تاريخي و فكري خود گاه به چنين سرنوشتي دچار 

شود و  دستخوش تغيير و تبديل و افت و خيز مبارزه مي«يعني  ؛شود مي
در اين نفي گاه  49».انجامد مي» نفي«ي شكست به رمانتيسم  در دوره

دچار شده و اصالً با » ياس فلسفي«گيرد كه شاعر به  اال ميچنان كار ب
كودتاي . خيزد نگاهي خيامانه با هستي و نفس زندگي به چالش بر مي

  .ندك ي شعري را تقويت مي ي رشد اين گونه زمينه 32مرداد  28
پرداز، شعر  بست، شعر خاطره نهايت اين نوع شعر، شعر بن«
كننده  خندد از سر هزلي نفي ر ميهاي عقيم، شعري است كه اگ فاخته

» ي سياسي  گريه«. گريد نيز از سر نفي تلخ و مرده است است و اگر مي
گذاري خرسند هم  و دردناك شعري است كه از اين ناموجه تلخ 

ي جوان و  است هر پديده» ي پوچي خنده«اما روي ديگري كه . هست
آراي فلسفي  از طرفي نبايد از ورود 50».كند بالنده را مسخره مي

متفكراني چون ژان پل سارتر و آلبر كامو به فضاي ادبي دوران غافل 
ديگر تلخي و سياهي و بدعهدي زمانه و اتفاقات سياسي نه يك . بود

شود  شناسي قلمداد مي ريخي و جغرافيايي، كه سرشتي هستيموقعيت تا
 .خورد و جدال ميان يأس و اميد با سرنوشت انسان و انسانيت گره مي

رويكردي را  ي عالي چنين ثالث نمونه نصرت رحماني و مهدي اخوان
  :گذارند به تماشا مي

  كشاندت به سراب طنين بانگ جرس مي
  ها همه در انحصار خورشيدند  سراب

  ي سرآغاز است ها همه در نقطه شكست
  و اختيار دگر اعتبار اجبار است 

  گويي؟ به من چه مي
  دراي زنگ قوافل به گوش شرقي تو 
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  گويد دروغ مي

  . آه هميشه... هميشه 
  )37نصرت رحماني، حريق باد، ص(

  اي زرين هر نفس سختي ز عمر من، بسان قطره
  چكد در كام اين مرداب عمر اوبار  مي
  اي خواهد  دان شوم و سيري ناپذيرش هر دم از من طعمه چينه

  بازمانده، جاودان، منقار وي چون غار
  اي سازم  را الشهاي  من ز عمر خويشتن هر لحظه
  همچو ماهي سوش اندازم

  سير اما كي شود اين پير ماهيخوار؟ 
  »اي ديگر طمعه«: باز گويد

  اينت وحشتناكتر منقار
  )44-45ثالث، آخر شاهنامه، صص مهدي اخوان(

رويكرد ديگري كه در اين حيطه قابل شناسايي است، رمانتيسم 
كدكني ديده  يپرسشگري است كه در آثار اسماعيل خويي يا شفيع

بر وجوه ديداري و تصويري  اش انفسيهاي دروني و   شود و سويه مي
  :چربد شعرش مي

  به خود انديشيد
  و بدان جوبار صفا در خويش

  كه زاللش را
  يك ماهي) گيرم همه(به اميد شستن 

  ريخت  به دل مرداب فرو مي
  و به خود خنديد

  ... و بدان جوبار صفا خنديد
  )26اسماعيل خويي، صزان رهروان دريا، (
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شك از آن گرايشي است كه در شعر و با شعر به  و بخش ديگر بي
كه به دستگاه فكري خاصي منتسب  آن انديشد و بي جهان و هستي مي

باشد يا تعهد فكري خاصي از بيرون شعر راهي پيش پايش بگذارد 
ي خود و تكوين اين  هاي شاعرانه كوشد كه در حركت انديشه مي

چه در اوست، نگرش واقعي و عميق   به زندگي و هر آن  ها، حركت
. گيرد بندي در صدر قرار مي زاد در اين تقسيم شعر فروغ فرخ. پيدا كند

تولدي «اين رويه از ).  اسير، عصيان، ديوار(اش البته نه در كارهاي اوليه
» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«شود و اوج آن در  شروع مي» ديگر

  :ها تر از ديگر رمانتيك با احضار مناظر و زباني مدرن است، منتها
  وقتي كه اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود 

  و در تمام شهر
  كردند  هاي مرا تكه تكه مي قلب چراغ

  ي عشق مرا هاي كودكانه وقتي كه چشم
  بستند  ي قانون مي با دستمال تيره

  هاي مضطرب آرزوي من و از شقيقه
  پاشيد  ي خون به بيرون ميها فواره

  وقتي كه زندگي من ديگر
  چيزي نبود، هيچ چيز بجز تيك تاك ساعت ديواري 

  دريافتم، بايد، بايد، بايد
  وار دوست بدارم ديوانه

  )61-62ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، صص(
خود را به ) 1333(» كوچ«با مجموعه شعر  نصرت رحماني

د و از همان ابتدا به عنوان شاعري با زبان ي ادبي ايران معرفي كر جامعه
پروا و جسور با فضايي تاريك  اشعاري بي. و لحن متشخص شناخته شد
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او سپس اين آثار را . و تلخ و گزنده و نگاهي خيامانه به جامعه و هستي

 ،)1346(»ميعاد در لجن«، )1336(»ترمه«، )1334(»كوير«: منتشر كرد
 ،)1368(»ي قلم شمشير معشوقه« ،)1350(»درو« ،)1349(»حريق باد«
  ... و) 1369( »پياله دور دگر زد«

گيرد كه بعدها به  اي قرار مي ثالث در شاخه او در كنار مهدي اخوان
خوانده شد، رمانتيسمي كه به » شعر شكست«يا » رمانتيسم سياه«عنوان 

ي روشنفكري  و فضاي جامعه 32مرداد 28ي تلخ كودتاي  عنوان ميوه
كه » كوچ«. رود ي بخصوص از آن سخن مي يران در آن برههو ادبي ا
اي از نيمايوشيج همراه بود از بدو انتشار مورد استقبال كم نظير  با مقدمه
تجدد در شعرهاي شما با «: گويد نيما در اين مقدمه مي. گيرد قرار مي

ايد در اداي معني دچار  اگر در معني تند رفته. متانت انجام گرفته است
  51».ايد اند، نشده هايي كه ديگران شده ويتند ر

  دريغ و درد زمان اسب بادپايي بود
  !مرا به وادي حسرت رساند و خويش گريخت

  به اين گناه كه يك لحظه زندگي كردم
  به چار ميخ تباهي، فلك مرا آويخت

  
  ي سيمرغ فسانه بود سعادت، چو قصه

  به هر ديار كه رفتم از او نشانه نبود
  رفت بسته سخن ز من مي به پشت هر در

  ولي چو در بگشودم كسي به خانه نبود
  

  سراب بود اميد  فريب بود محبت،
  جان هدر كردم ...در اين سراب و فريب، آه
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  ي يك زن، شبي حكايت دوست شبي فسانه

  در اين حكايت و افسانه هم ضرر كردم
  

  به خيره سد ره دشمنان شدم روزي
  من چو آب گذشتند و سخت خنديدند ز

  چو سود، پيكر من پيكري اثيري بود
  ديدند كه دوستان وفادار هم نمي

  )62كوچ، ص(
شعر نو كه با اشعار رمانتيك، نوقدمايي توللي و نادرپور در ميان «

شعر خوانان روشنفكر جوان نفوذ كرده و رواجي يافته بود بود با شعر 
ز نيازها و رحماني به ميان اقشار پايين جامعه راه يافت و بيانگر وجهي ا

شعر نصرت در پي رويكردش به . هاي آنان شد آرزوها و سركشي
بازاري و طبيعتاً مخالف طبع  هاي كوچه هاي مردم، سرشار از واژه توده

اي از كلمات  آناني شد كه چون توللي و نادرپور شعر را مجموعه
شايد بتوان گفت كه رحماني  52».دانستند تراشخورده و زيبا مي

هاي  او با فراخواني صحنه. ين رمانتيك شعر معاصر استتر رئاليستي
واقعي زندگي و كلمات روزمره و سپس با تدوين هيچكاكي، 

 از ر، پر از تعليق و در عين حال سرشاآلود آفريند وهم فضاهايي مي
  .ترس و خون و يأس
  ي بيمار و آفتاب خسته
  ورزيد از غرب مي

  پاييز بود
  ي پاييز  عصر جمعه
  زده عطش /له له زنان
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  باد هار/ آواره

  ي چرب مچاله را يك تكه روزنامه
  ي بن بست در انتهاي كوچه

  ... /جويد با خشم مي
  . من مرده بودم

  هايم رگ
  ي پوالدين هاي تيره اين تسمه

  ...پيچيده بود/ ام برگرد الشه
  برگ چنار خشكي از شاخه دور شد

  چرخيد در فضا
  ي من له شد  در زير پاي خسته

  ي مردي بود بريده دست /آيا 
  لبريز التماس؟
  هايش برخاست  فرياد استخوان

  !آه/ جرق
  ي بيمار آفتاب خسته
  وزيد  از غرب مي

  پاييز بود
  .ي پاييز عصر جمعه

  )380-283شعر نو از آغاز تا امروز، صص(
اي است از  رفته رحماني آميزه هم روي«: گويد ميديگري منتقدي 

هاي  زندگي روزمره با واژه كمي اروتيسم، اندكي لمپنيسم، نگاهي به
ويژه  د شاعرانه، با رنگي از بدبيني بهمخصوص به آن، قدري الحا
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ي شاعرانه كه از ميان آن وجوه  انديشه... خصوص عشق و زن ودر

  53».شود گذرد و به خشمي اجتماعي منجر مي شعري مي
خصوص  هي ب يك جنبه ها ـ در شعر رحماني ـ مثل تمام رمانتيك

اين كيفيت تعابير و . درخشد شود و مي وارد برجسته ميبيش از ديگر م
نگاهي تك بعدي به جامعه   تصاويري سياه است كه با زباني خشمگين،

گونه كوشد كه از تداخل هر تعمدانه مي كند و و تاريخ را مطرح مي
يك خشونت ناشي از محروميت در همه «نگاه ديگر دوري بجويد و 

هم در زبان و هم در صور خيال و   ،هاي شعري او جريان دارد اندام
هاي  كوشد در نظريه مي اجتماعي اگر رمانتيسم 54».شعرش حتي موسيقي

ادبي، سير خود را سيري صعودي معرفي كند و در مقابل رمانتيسم 
فردي و تغزلي قد بيفرازد، رمانتيسم سياه با افتخار خود را سير نزولي 

ود را چون مدالي بر سينه خداند و ناكامي و انفعال  اين رويكرد مي
  .زند مي

شاملو و اخوان شاعراني هستند «داريوش آشوري عقيده دارد كه 
توانند جهان را شاعرانه و زيبا و آراسته ببينند خود را در  كه چون نمي

كنند تا با نابودي خود، پوچي زندگي در  سياهي و تباهي آن غرق مي
شاملو و رحماني به خود رحم [...] اي را گواهي كرده باشند چنين زمانه

ي آنان هر  ي خود رحم نكرده باشند، طبع شاعرانه كنند تا به زمانه نمي
آنان در . خواهد چه را كه آلوده به پستي و گند است نيست و نابود مي

چيزي را با خود نجات نداده باشند، به  فكر نجات خود نيز نيستند تا
شتر است و نابودي ها دليري بي همين جهت در شعر و زندگي آن

  55».تر نزديك
شعرش را با  جموعهماولين  1330در سال  ثالث مهدي اخوان

» آخر شاهنامه«، )1335(»زمستان«كند و سپس  منتشر مي» ارغنون«ام ن
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 »در حياط كوچك پاييز در زندان«، )1344(»از اين اوستا«  ،)1338(
شود و  ز ميآغا» زمستان«اما شهرت اخوان با مجموعه شعر ... و) 1348(

  : »زمستان«لزوماً با شعر 
  ند پاسخ گفت، سرها در گريبان استخواه سالمت را نمي

  كسي بر نيارد كرد پاسخ گفت و ديدار ياران را 
  نگه جز پيش پا را ديد، نتواند
  كه ره تاريك و لغزان است 

  و گر دست محبت سوي كس يازي
  به اكراه آورد دست از بغل بيرون 

  ان استكه سرما سخت سوز
  آيد برون  نفس كز گرمگاه سينه مي

  ابري شود تاريك
  چو ديوار ايستد در پيش چشمانت 

  نفس كاين است، پس ديگر چه داري چشم 
  ؟ ...ز چشم دوستان دور يا نزديك

  )97زمستان، ص(
همزمان با انتشار اين كتاب است كه سمبوليسم اجتماعي در شعر «

گيرد  جاي رمانتيسم سياه را ميهاي شكست،  يابد و حماسه نو رواج مي
ثالث شاعري  اخوان 56».نشيند و اخوان به جاي نادرپور و رحماني مي

ي فرهنگ  كند و با توجه به پشتوانه است كه از شعر سنتي آغاز مي
چندان اهل ماجراجويي نيست  اش هم عظيمي كه دارد در اشعار نيمايي

ايت و گاه شگرد نقالي كند كه با استفاده از عنصر رو و بيشتر تالش مي
ي خواننده ارتباط  و با زباني طبيعي اما تناور از شعر فارسي با عاطفه

ثالث چنين آشنا و  اگر شعر مهدي اخوان« ،به بيان ديگر. برقرار كند
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ي فرهنگي او  راز آن را بايد در احاطه  است،» حالت«صميمي و پر 

اش آن  يك نشانه  طبيعي در كالم اخوان،«: گويد منتقدي مي 57».يافت
» بحر طويل«شعر را به نفس است كه آهنگ  حال و حديث لحن حسب

را مسلسل است و چون شروع به كند زي شنود نزديك ميو و گفت
گذشته از آن، گاهي مثل و . ريزد شدن كند، پشت هم فرو جاري

. برد كند و آن را به ميان مردم مي اصطالح روزمره شعر را خودماني مي
صنعي به هم انداختن موزون لفظ و طنين و صوت و معني است، و اما ت

مانند صداي سنج كه با صداهاي زير و بم ديگر همنوا گردد، مانند 
هاي اسليمي در نقش قالي، مجموع اين احوال شعر اخوان را  پيچش

  58».نزديك به دل كرده است
رمانتيسم سياه نزديك چه شعر اخوان را به  رسد آن به نظر مي

كامي غريزي اوست كه البته حال و هواي پس  ي و تلخبين كند، تلخ مي
ي يأس او تنها منحصر به يك  تأثير نيست، اما دامنه از كودتا در آن بي

تواند باشد و گاه به چالش ماهيتي با هستي بدل  پديده يا يك اتفاق نمي
وجوي اخالقي  جست«داريوش آشوري عقيده دارد كه . شود مي

زيرا به هيچ تفكر و تحقيقي  ،محكوم به شكست است اخوان از آغاز
شعر  59».تكيه ندارد و احساسات شخصي راهنماي آن است و بس

  :ي اخوان از اين حيث، شعري مهم و در خور اعتناست»كتيبه«
  تر انگار كوهي بود سوي سنگ آن فتاده تخته

  و ما اين سو نشسته، خسته انبوهي 
  زن و مرد و جوان و پير

  كدگر پيوسته، ليك از پايهمه با ي
  و با زنجير 
  كشيدت سوي دلخواهي اگر دل مي
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  توانستي خزيدن  به سويش مي
  جا كه رخصت بود، تا زنجير ليك تا آن
  ندانستيم

  هامان ندايي بود در روياي خوف و خستگي
  و يا آوايي از جايي، كجا؟ هرگز نپرسيديم

  : گفت چنين مي
  نيان پيري سوي وز پيشي فتاده تخته سنگ آن« ـ

  » ...هركس طاق، هركس جفت  بر او رازي نوشته است،
  گفت چندين بار چنين مي
  گاه چون موجي  صدا و آن

  ...خفت كه بگريزد ز خود در خامشي مي
  باريد شبي كه لعنت از مهتاب مي

  خاريد  كرد و مي و پاهامان ورم مي
  تر از ما بود، يكي از ما كه زنجيرش كمي سنگين

  »بايد رفت«: شش را و ناالن گفتلعنت كرد گو
  :و ما با خستگي گفتيم

  مان را لعنت بيش بادا گوش«
  »مان را نيز، بايد رفت چشم

  جا بود  و رفتيم و خزان رفتيم تا جايي كه تخته سنگ آن
  : گه خواند تر بود، باال رفت، آن زنجيرش رهايكي از ما كه 

  كسي راز مرا داند« ـ
  » .گرداندكه از اين رو به آن رويم ب

  و ما با لذتي بيگانه
  كرديم اين راز غبارآلود را مثل دعايي زير لب تكرار مي
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  و شب شط جليلي بود پر مهتاب

  ديگر بار ... سه ... دو ... يك   هال،
  هال، يك، دو، سه  ديگر بار

  گاهي گريه هم كرديم  ريزان، عزا، دشنام ـ عرق
  چه سنگين بود اما سخت شيرين بود پيروزي

  ما با آشناتر لذتي، هم خسته هم خوشحالو 
  .ز شوق و شور ماالمال

  تر بود  يكي از ما كه زنجيرش سبك
  به جهد ما درودي گفت و باال رفت

  خط پوشيده را از خاك و گل بسترد و با خود خواند 
  )...تاب و ما بي(
  : چه خواندي، هان؟ مكيد آب دهانش را و گفت آرام« ـ
  همان/ نوشته بود« ـ

  راز مرا داند كسي
  » .كه از اين رو به آن رويم بگرداند

  و / نشستيم 
  به مهتاب و شب روشن نگه كرديم

  و شب شط عليلي بود 
  )9-13از اين اوستا، صص(

هاي گوناگون  چهرهها در شعرهاي اخوان  ها و شوريدگي دلواپسي«
فرجام  نوميدي در شعرهاي اخوان برآمد نبردهاي بي :الف[...] دارد

به خود و ديگران نشان  ه خود را در خشماگيني، نفرين و لعنتاست ك
ي هاي او تجلّ اي كه در شكوه و شكايت نوميدي لجوجانه :ب. دهد مي
نوميدي كه فراخواني است  :ج. كشد رخ مي ما را به  يابد و مظلوميت مي
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ست يازيدن به آن چه چه هست و نبايد باشد و د سازي آن براي ويران
ها و  گذاري خوبي نوميدي كه در آن ستايشگري و ارزش :د. بايد باشد
نمايد و جانبدار و  ها  خود را باز مي ها در قالب مرثيه و روايت نيكدلي

اما شعر اخوان به تمامي حديث شكست نيست و  60».هدفمند است
عشق زبانزد، هميشه و همه جا در ساز و كار فكر و شعرش ايفاي نقش 

تمامت نقش «: گويد او مي. نگ و پر زيوركند، آن هم نقشي پر ر مي
تا عشق نباشد هيچ كار هنري، هيچ شعري به . ي عشق است به عهده

من از . اما عشق به چي و كي، حرف ديگري است. آيد وجود نمي
همين االن هم عشق مرا وادار به . عشق مفهوم ديگري براي خود دارم

نگام تغني و نوشتن كرده است، عشق به همين لحظه و البته در ه
  61».رسد تابي مي ي بي سرايش، اين عشق به مرحله

  گاه و پناه اي تكيه
  هاي زيباترين لحظه

  پرعصمت و پرشكوه
  ! تنهايي و خلوت من

  !اي شطّ شيرين پر شوكت من
  اي با تو من گشته بسيار

  هاي بزرگ نجابت  در كوچه
  ي استجابت بست عابر فريبنده ظاهر نه بن
  و غم راستيني كه مان بود هاي سرور  در كوچه
  باغ گل ساكت نازهايت  در كوچه

  در كوچه باغ گل سرخ شرمم
  هاي نوازش  در كوچه
  هاي بسيار هاي چه شب در كوچه
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  تا ساحل سيمگون سحرگاه رفتن 

  وگوها آلود بس گفت هاي مه در كوچه
  ... هيچ از لذت خواب گفتن بي

  )73آخر شاهنامه، ص(
ي مبارزه و  از انديشه  وان تقريباً به كلي فارغي اخ  رمانتيسم عاشقانه«

ي شكست اوست و جز چند شعر كه گاه از تلخي و درد  انديشه
ها، در يك زاللي غريزي رخ  ي عاشقانه اي دارد، بقيه انديشگي او مايه

دهد كه چه از بابت نفي و چه از بابت اثبات، از ذهن اجتماعي و  مي
رسد كه شعر اخوان با  اما به نظر مي 62».اعتراضي او مايه نگرفته است

هايي براي وارد شدن به فضاي شعر مدرن و پرداختن  وجود داشتن مايه
ي زبان آركائيك خود و  به زندگي شهري و عناصر امروزي، به واسطه

نيمه نو خود قانع است و  ـ هرات وزن عروضي به نقش نيمه سنتيتظا
شعرش به تماشا  ترين شاخص حسرت سرايي خود را به عنوان مهم

گذارد، منتها اين حسرت و يأس كه طبعاً بايد زباني نرم و ناله خيز  مي
كند و اين همان  داشته باشد، در اخوان در زباني حماسي نمود پيدا مي

شعري   چيزي است كه منتقدان بسياري به عنوان تناقص در شخصيت
همين  از قضا راز ماندگاري شعر اخوان در«. اند او شناسايي كرده

ي  حماسه«تركيب پارادوكسيكال . تناقص اجباري و غير ارادي است
شود نيز نشان  كه براي معرفي شعر اخوان به كار برده مي» شكست
   63».ي همين تناقض است دهنده

در سال  »تاب بي«اولين دفتر شعر خود را با نام  اسماعيل خويي
بر بام «  ،)1346(»برخنگ راهوار زمين« كند و سپس منتشر مي 1335
 »از صداي سخن عشق« ،)1349(»زان رهروان دريا«، )1349(»گردباد
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بر ساحل نشستن و «، )1351(»فراتر از شب اكنونيان«، )1349(

  ...و) 1357(»بودگان ما«، )1357(»هستن
شك وجه انديشگي و فلسفي  ترين وجه شعرهاي خويي بي مهم
  : اوست

  ! و نيكبختا درخت
  كه چون يقين

  استپرسش  بي
  در خموشي انبوهش 

  كه چتر خود را بر سر دارد
  و بر زمين 

  پرسش است بي
  ي دانايش را كه پاي ريشه

  .فشارد مي
  ) 105اشعار، ص   گزيده(

ي خراسان  چون ديگر شاعران حلقه رسد كه خويي هم  و به نظر مي
  :برد ي بسيار مي از عنصر روايت استفاده) اخوان، شفيعي، آزرم(

  مانستم يبه خوابي آب م
  اي زالل  در بركه
  مانستم اي زالل را مي و بركه

  كائينه وارش را 
  ي ابري سايه

  آكنده باشد
  چون شامگاهان 

  ... از مالل
  )73فراتر از شب اكنونيان، ص(
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ي  هاي هميشه با اين حال طبيعت و آميزش با آن يكي از دغدغه

بيعت بلكه خويي با ط ،وار نيست خويي است ولي اين آميزش سپهري
به اين رابطه جاني  هاي فلسفي ذهني ما دارد و بن مايه  چالشي دو سويه

  :دهد تازه مي
  در من شكوه شوق و شهود است اكنون

  : سرايد كه مي
  بردش باغي كه باغ مي

  سرشارتر
  و ديگر بار

  آيد  مي
  هنگام آن رسيده ست
  كه در ردايي از باران 

  برخيزم
  . و با سرود و سبزه بياميزم

  )19-20ر از شب اكنونيان، صصفرات(
پيش از آن كه شاعر «كند كه اسماعيل خويي  منتقدي اذعان مي

باشد يك فيلسوف و انديشمند است و از همين روي شعرش در جهت 
شعري است حرفي يا توضيحي و گهگاه . اش است توضيح فلسفه

اميد  ـ از تصوير و خيال با سبك و بيان مروايي و نه هميشه برخوردار 
ي توضيح در آن، خود،  شعري است كه وسوسه. به زبان خراسانيو 

كشد وصف بلند توضيحات به خرج  توضيح ديگري را به دنبال مي
  64».سازد جوهر شعر، گهگاه شعري مطول و ملول مي

امروز شعر  ترين چهره توان از چند نظر مهم ميرا  زاد فروغ فرخ
ار صدايي مؤنث در مقابل كه براي نخستين ب اول اين. ايران قلمداد كرد
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شكل شعر «كه  شود، چنان صداي سراسر مذكر شعر فارسي شنيده مي

زاد بحران حاكم بر روابط زن و مرد در اجتماع را به صورت  فرخ
زاد تجسم كامل بحران شكلي  شعر فرخ. كند بحراني شكلي بيان مي

از  شعر او در صدد استقالل يافتن[...] گويد تفكر زني است كه شعر مي
اگر نيما نظم را «زبان هم  در حيطه 65».سيادت شكلي شعر مردان است

برهم زده، ذهنيت شعري گذشته را برهم زده و زبان ذهني نو خلق 
زني كه تا . كرده، فروغ هم زباني خاص براي زن ايراني ساخته است

ه شعر او به ك دوم اين  66».پيش از اين هرگز زبان خاصي نداشته است
را مجذوب  اش عام و خاص انديشگي يات احساسي ـخاطر خصوص

سريع و شتابان، قوسي از استعالي  كه او چنان سوم اين. خود كرده است
و . كند كه كمتر شاعري توانسته به اين مقام برسد تفكر را طي مي

  .ها افزون بر اتفاقات مهمي است كه در بطن شعر او جريان دارد اين
كند و سپس  را منتشر مي »يراس«ي  مجموعه 1334او در سال 

ايمان «و ) 1342(»تولدي ديگر«  ،)1337(»عصيان«  ،)1335(»ديوار«
در  1345و سرانجام در بهمن سال ) 1344(»بياوريم به آغاز فصل سرد

تر شاعري است در شعر معاصر كم. بازد تصادف اتومبيل جان مي اثر
سته باشد شدت هاي متفاوت برانگيخته و توان قدر واكنش ايران كه اين

تولدي ديگر، (و وزن ادبي خود را با چند كتاب و بلكه با دو كتاب 
در تمام ادوار شعر امروز حفظ كرده ) ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد

گرچه نام فروغ را به ) اسير، ديوار، عصيان(سه كتاب اول فروغ . باشد
بي چندان اما از بعد اد ،سازد ها مي عنوان شاعري عصيانگر ورد زبان
گذارند  مايه و سبكسر را به نمايش مي ارزشي ندارند و رمانتيسمي بي

كه سعي دارد با وارد شدن به فضاهاي ممنوعه براي زن ايراني به نوعي 
  :نگ مسلط مردساالر بستيزدبا فره
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  خواهم و دانم كه هرگز  تو را مي

  به كام دل در آغوشت نگيرم
  تويي آن آسمان صاف و روشن 

  كنج قفس مرغي اسيرممن اين 
  

  اي كه زنان شايد اين را شنيده
  به لب دارند » نه«و » آري«در دل 

  سازند  ضعف خود را عيان نمي
  راز دار و خموش و مكارند 

  
  خنديد آن داغ ننگ خورده كه مي

  هاي بيهده من بودم  بر طعنه
  گفتم كه بانگ هستي خود باشم 

  ... بودم» زن«اما دريغ و درد كه 
  

  هاي سرد و تيره  يلهپشت م
  نگاه حسرتم حيران به رويت 

  در اين فكرم كه دستي پيش آيد
  و من ناگه گشايم پر به سويت
  )32اسير، ص(

  آه، من هم زنم، زني كه دلش 
  زند پر و بال  در هواي تو مي

  دوستت دارم اي خيال لطيف 
  دوستت دارم اي اميد محال 

  )44ديوار، ص (

www.takbook.com



  191 /بررسي جريان رمانتيك در شعر امروز فارسي  
  هياين جا نشسته بر سر هر را

  ديو دروغ و ننگ و رياكاري 
  بينم  در آسمان تيره نمي

  نوري ز صبح روشن بيداري
  )51عصيان، ص(

مشكل اين است كه فروغ براي قد برافراشتن در مقابل فرهنگ و 
زند و از ديد يك  سنت مرد بنياد، تنها به شاخصي جنسيتي چنگ مي

د اين شرايط كند به نق اي غيرمدرن زندگي مي    زن مدرن كه در جامعه
قدر  شمول چنداني ندارد و آن »بالطبع«ي چنين ديدگاه. پردازد مي
هاي  بعدي هست كه نتواند در دل خود جوانه بزند و به شكفتن تك

ديوار و عصيان در واقع «: گويد او خود مي. معنايي بسيار منجر شود
آخرين . ي زندگي است دو مرحلهدست و پا زدني مأيوسانه در ميان 

ي تفكر  آدم به مرحله. هاي پيش از يك نوع رهايي است دنز نفس
شان  هاي سستي دارند، فقط جذبه در جواني احساسات ريشه. رسد مي

وارد » تولدي ديگر«پس از اين است كه فروغ به  67».بيشتر است
ز شعر خود را به اي ا هاي تازه هاي اين كتاب جلوه شود و از نيمه مي

  :گذارد نمايش مي
  سالمي دوباره خواهم داد به آفتاب

  به جويبار كه در من جاري بود 
  به ابرها كه فكرهاي طويلم بودند

  به رشد دردناك سپيدارهاي باغ كه با من 
  كردند هاي خشك گذر مي از فصل
  هاي شبانه را  هاي كالغان كه عطر مزرعه به دسته

  آوردند براي من به هديه مي
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  كرد  به مادرم كه در آئينه زندگي مي

  و شكل پيري من بود
  به زمين كه شهوت تكرار من درون ملتهبش را 

  سالمي دوباره خواهم داد  انباشت ـ هاي سبز مي از تخمه
  )158 -159صص  تولدي ديگر،(

اگرچه فروغ هنوز به ذهنيت پيشين خود پايبند  »تولدي ديگر«در 
رسد كه اين ذهنيت گسترش بيشتري پيدا كرده و  است اما به نظر مي

شناسي  هاي هستي چون اصوالً فروغ در شعر و با شعر به دريافت
طبيعت اطرافش ـ بدون تعصب  كند كه به زندگي و رسد، سعي مي مي

نگاه كند و حاصل اين نگرش، تنوع در اعيان و مناظر شعر  جنسيتي ـ
. رسد به اوج خود مي» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«اوست كه در 

را فقط از خالل يك حالت غنايي انساني ارائه  اي فروغ هر انديشه«
او . يابد اش به انديشه دست مي ذهنيت او با كاركرد غنايي. دهد مي

هاي پرداخته شده در يك نظام معين  انديشمند است، نه بيانگر انديشه
نگرش فروغ به انسان، اساساً «به بيان ديگر   68»فلسفي سياسي، اجتماعي

نگرش غنايي است كه در سير و سلوك  يك نگرش هنري است، يعني
او خود  69».شاعر و شعرش متكامل شده و تا حدودي منتظم شده است

اشكال كار در اين است كه شما در شعرهاي من دنبال يك «: گويد مي
من كه فيلسوف نيستم . گرديد خط روشن و خيلي مشخص فكري مي

من فقط شايد  .كنم ي خاصي را هم در نظرهايم دنبال نمي و هيچ فلسفه
منطق . بشود گفت كه يك جور ديدي دارم نسبت به قضاياي مختلف

   70».اين ديد يك منطق حسي است
  هاي صدف بيزارم  من سردم است و از گوشواره

  دانم  من سردم است و مي
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  كه از تمامي اوهام سرخ يك شقايق وحشي

  جز چند قطره خون 
  .چيزي به جا نخواهد ماند

  كرد خطوط را رها خواهم
  و همچنين شمارش اعداد را رها خواهم كرد

  هاي هندسي محدود  و از ميان شكل
  .هاي حسي وسعت پناه خواهم برد به پهنه

  من عريانم، عريانم، عريانم 
  هاي محبت عريانم هاي ميان كالمي مثل سكوت

  هاي من همه از عشق است و زخم
  از عشق، عشق، عشق

  ي سرگردان را  من اين جزيره
  الب اقيانوس از انق

  ام و انفجار كوه گذر داده
  و تكه تكه شدن، راز آن وجود متحدي بود

  . هايش آفتاب به دنيا آمد كه از حقيرترين ذره
  )29-30ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، صص (

رسد كه در اين شعرها فروغ به ذهنيت رمانتيك خود  به نظر مي
حركت سراسري و كل «از بخشد تا از غلظت آن بكاهد اما ب عينيت مي

به اين . شود هر شعر به طور يكنواخت در ديگر قطعات او تكرار مي
  خيزتر شده، تر و حاصل طريق در طي كارش، مزرع ذهنيت او مجرب

كليات اشعار «با اين حال  71».ي كاشتني تغيير نكرده است اما نوع دانه
شعر نو ايران از تواند نمودار تاريخ تحول  زاد به تنهايي مي  فروغ فرخ
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ترين نوع شعر مدرن  رو نوقدمايي تا عالي سرايي رمانتيك ميانه چهارپاره

  72».فارسي باشد
حركت ذهني فروغ غالباً بر چند ايستگاه رمانتيكي متكي است كه 

در مقابل فرهنگ عصيان  ل ـاو: گاه بر هم تقدم و تأخري هم ندارند
بيند كه اين  فروغ مي). اش گفتيم كه درباره( مسلط و نظم موجود
تواند در مقابل  بخش نيست و نمي مهار چندان نتيجه عصيان و چالش بي

اندام كند، از طرفي بضاعت دروني او هم براي اين  آن عرض
. شخصيت فروكاهنده و پريشان ـ دوم. آرايي چندان غني نيست صف

خورده است و  ي سنتي شكست  در اين مرحله فروغ كه هم از جامعه
ي  هرسد به زوال و خلس مايگي طغيان خودش به پريشاني مي بي هم از

جويد و چون به  فروغ مأمن مي سوم ـ. كند خوش مي اين زوال دل
» آن روزهاي خوب«ها و  اي روشن اميدوار نيست به گذشته آينده

: دهد اخص مهم خود را نشان ميكند و اين رجعت در دو ش رجعت مي
  .به طبيعترجعت  :ب ؛رجعت به كودكي: الف
توانست تلخي حال را با نوعي  مي ،ثالث بود فروغ اگر اخوان 

ي  به خلسه ،مدار جبران كند و اگر سپهري بود نوستالوژي تاريخ
به مدح انسان تاريخي و  ،جست و اگر شاملو بود عرفاني تمسك مي

گرايي فروغ با  ن گذشتهاما تعي. داشت خوش مي جبر رفتار اين انسان دل
هاي آن خبري  گيرد كه در اندامواره اي شكل مي ردن گذشتهك آرماني

خواسته و مدرن نيست، بلكه نوعي بدويت خود از تراكم دانستگي
فروغ در «. خودساخته و استحاله در آن از نظر فروغ عالج كار است

كند  سنجد و سرانجام بيان مي آزمايد، مي ها، جهان را مي اين واگويه
كه بداند  گيرد و ذهن بدون آن رت ميكه همه در ناخودآگاهي صو

بنابراين ما تنها با بيان . كند ها را با فوران احساس همراه مي آن
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در اين . دانستگي محزون ـ چهارم 73».احساسات غريزي مواجه نيستيم
هاي خود به تمامي دل نكنده، اما  مرحله فروغ گرچه از ذهنيت

دانستگي، چرا . اندد ي خود مي دانستگي و آگاهي دردناك را وظيفه
كه او انسان است و مجبور به دانستگي و دردناك، چرا كه اين 

. آوردي ندارد دانستگي از وضعيت انسان مدرن، براي او جز رنج دست
كند  شود و سعي مي تر احساساتي مي اما فروغ در كارهاي آخرش كم

. نگرش خود را چند وجهي كرده، در سطوح مختلف به تفكر بپردازد
هاي مكتبي به موجب هدايت و  گري زبان ادبي و انديشه ميانجي بياو «

كند و  هاي جهان و هستي را كشف مي حس خودآگاهي، واقعيت
دستاوردهاي حسي و تجربي خود را به سطح ادراك شاعرانه 

جاست كه عشق جنسيتي در فروغ به نوعي عشق  در اين 74».كشد برمي
هاي طبيعت و  هنگامي كه پديده تا«دهد چرا كه  متألم تغيير ماهيت مي

واقعيت انساني نشده است، تا هنگامي كه انسان بناگزير در پي آن 
ها مرتبط شود و براي اين آرزويش  هاي انساني با آن است كه به شيوه

  75.»ناگريز است مبارزه كند، زيبايي با درد آميخته است
ن شعر برايم گاهي اي«: گويد ي فروغ مي و نهايتاً احمد شاملو درباره

كند و گاهي چنان كلي بافي  ام مي نمايد كه حيرت زده چنان اثيري مي
كنم يكي كاله گشادي سرم گذاشته يا  آيد كه احساس مي به نظرم مي

كنم براي برآورد آثارش متر  دستم انداخته و اين است كه خيال مي
چه  آيد كه آن از يك طرف اين تصور پيش مي. اي الزم باشد جداگانه

اي است كه  رمانتيم كهنه ،شعر او را تا بدان حد ترد و شكننده كرده
سبك هندي تغزل را هم پشت سرگذاشته و از طرف ديگر اعتراف 

كه اگر بخواهي ايسمي برايش پيدا كني هيچي بيشتر از رآليسم  كني مي
   76».چسبد اش نمي به
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  رمانتيسم شهوديـ  4

  راقي در شعر امروز ايرانچه ما به عنوان رمانتيسم شهودي يا اش آن
در حقيقت شعري است شهودي كه با كلمات و در  ،كنيم شناسايي مي

اي  شود و در مكاشفه رو مي بهكلمات با جهان پيچاپيچ و هستي رو
بديهي . كوشد به فهم زوايايي از حقيقت نائل شود معنايي مي زباني ـ

سم را به شاخصي از رمانتي» سفر دروني«گرايي و  است كه اين درون
البته شايد اين شبهه پيش بيايد كه اين شاخه . كند ذهن متبادر مي

تواند در دل همان رمانتيسم فلسفي جاي بگيرد و نيازي به تشخص  مي
ورزي شهودي اين  اي و تجربه شود اما وجه مكاشفه آن احساس نمي

توان براي آن عنواني مجزا  اشعار چنان غليظ و پررنگ است كه مي
ي شاعرانه از زبان شعر  به عبارتي در رمانتيسم فلسفي انديشه .قائل شد

.  شود اين انديشه با تصاوير و عناصر بياني ابالغ مي تفكيك است و قابل
و اي زباني  رسد كه در رمانتيسم شهودي شاعر در خلسه اما به نظر مي

  .آيد كشف خود و هستي برميديگر به  با اصابت واژگان به يك
غالباً تمام  برخالف رمانتيسم فلسفي ـ هودي ـدر رمانتيسم ش

هاي  كند و از غم ها در نور و رنگ و زيبايي شاكله پيدا مي صحنه
به بيان ديگر نگاه انتزاعي اين شاعران . مهيب يا اجتماعي خبري نيست

گذارد و غمي  وجوه فعاليت اجتماعي شعرشان را به شدت در تعليق مي
كشد و طبيعت به  آثارشان سرك مي جاي جا و آن مبهم و رقيق، اين

شود پيش پاي سلوك كم  ي آرماني مي شكلي تك ساختي و تجريد
آبشخور رمانتيسم شهودي گاه به طور مشخص عرفاني . ي آنان هزينه

  :ايراني يا شرقي است
  عبور بايد كرد
  آيد، عبور بايد كرد صداي باد مي
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  ! و من مسافرم، اي بادهاي همواره

  ها ببريد يل برگمرا به وسعت تشك
  .ها برسانيد مرا به كودكي شور آب

  هاي مرا تا تكامل تن انگور و كفش
  . پر از تحرك زيبايي خضوع كنيد

  اي مرا تا كبوتران مكرر دقيقه
  در آسمان سپيد غريزه اوج دهيد 
  و اتفاق وجود مرا كنار درخت
  ي پاك  شده بدل كنيد به يك ارتباط گم

  و در تنفس تنهايي
  اي شعور مرا به هم بزنيده دريچه
  . كنيدم  روان

  دنبال بادبادك آن روز
  . مرا به خلوت ابعاد زندگي ببريد

  حضور هيچ ماليم را
  . به من نشان بدهيد

  )327-328سهراب سپهري، هشت كتاب، صص (
اليت ي سي شود كه نتيجه و گاه اين رمانتيسم در شهودي شناور مي
بان و ساختار را هم قرباني حس و عاطفه است و حتي در اين راه ز

  :كند مي
  در كنار اتاق من
  هاي شما حدس مردن مرا دارد خون در رگ

  ي من  هاي كهنه ولي در كنار دست
  كند  ابر را پله مي  شكوفه
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  تا به ارتفاع برسد

  ي قرمز از خون شما نيست شكوفه
  از جواني من

  دانم كه هميشه را هميشه مي
  ي قلب شما هستم  گرسنه

  داند مي كسي چه
  كه هوا ابر است
  داند كسي چه مي

  ) 260-261ها، احمدرضا احمدي، صص  ي آن سال همه(
اي از زندگي  كار شكار لحظهر دازي مختصر دان گاه با چشم و
  :است

  ام ها را ديده رنگ آب
  كند كه چگونه تغيير مي

  هنگام شادي روز طاليي است
  و هنگام غم غروب

  . شود خونين مي
  ام ديده ها را رنگ آب

  كه چگونه ناپايدار است
  و رنگ آسمان را 

  .كند در خود منعكس مي
  )131بيژن جاللي، بازي نور، ص (

. دهد شعر شهودي به كسي حساب پس نمي«: گويد منتقدي مي
عالئم و اشارات اين شعر الزاماً در پي يافتن مصاديق پيروزي براي 

جويد و از  يخود م» بدايت«شعر شهودي نهايت را در . خود نيست
نياز است و جوهر مفاهيم بشر دوستانه را نيز به  تفسيرهاي سودمند بي
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كند و از سودمندي، تعريفي زيباشناختي ارائه  سود خود جذب مي

كند و  نياز بيشتري احساس مي» دانش ـ نه«اين شعر به . دهد مي
فرزانگي را از آن رو كه براي خود حساب و كتابي دارد به ترديد 

د، شعر شهودي گويا با چشم بسته، بر بندي نازك ميان دو نگر مي
  77».رود ي عميق به تأني راه مي دره
هاي  ترين جريان مدرن چنين نگاه و رويكردي گاه حتي به حال اينبا

كند، خواه به شكلي عملياتي و خواه به  شعر امروز هم سرايت مي
شعر « يايي بانيِرو هللاط خود شاعر، چنان كه مثالً يداشكلي ادعايي توس

مفهومي «: گويد گويد و البته مي سخن مي» عرفان الئيك«از » حجم
د گنج ها نمي ام و دارم متأسفانه در فهم خيلي كه من از عرفان داشته

هاي بازاري در پاسخ به  بيژن الهي در جدايي خود از همين مشغله[...] 
ر عرفان ما در شع: ها اعالم كرد همين ناقدان بود كه در همان سال

 79.نشاند عرفاني مي كنار شطحياتگاه شعر خود را در و آن 78».كنيم مي
احساس و گرايش رويكردي ] شعر حجم، موج نو[در اين گونه اشعار «

ي  شود كه نشانه به ظاهر عارفانه اما در باطن، باطن و فردي ديده مي
ر نهايت اجزا و عناصفردگرايي و گمگشتگي و مردم گريزي دارد و در

صورت برشي از واقعيت منحصراً به حس درآمده نقاشي  ريدي را بهتج
   80».كند مي

  شوم ي بلند تو سرريز مي از قله
  شوم و ريز مي

  زير نگاه تو آينه
  ...ي هزار تكه نگاه شكسته است فسانها

  )56ها، ص  رؤيايي، لبريخته هللايدا(
  :و يا
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  جاي جنون جهان كجاست؟ 

  در باد كه راه را
  رده بود و آئينه ك

  گواهي بلند آبي را
  كرد با خود مضاعف مي

  خورند ها كه تكان مي سنگ در پاره
  افتاد هر بار او به تكان مي

  خورد سنگ تكان مي و پاره
  مانم تا در كنار عقل تو در باد مي

  جاي جنوب جهان را 
  .دانم مي

  )69همان، ص (       
ي  ترين شاعر امروز است كه به واسطه شايع سهراب سپهري

ي مردم  هاي خاص شعرش همواره مورد توجه اهل فن و عامه خصلت
تصاوير شفاف، نگاه زيبا به هستي، زبان نرم و ساده، . بوده است

تواند هر  همه و همه چيزهايي است كه مي... نوستالوژي شرقي و
اولين كتاب  1326سپهري در سال . شاعري را مطمح نظر قرار بدهد

كند اما با  منتشر مي» من يا آرامگاه عشقدر كنار چ«خود را با عنوان 
در » مرگ رنگ«: گيرد كتاب دوم خود است كه مورد توجه قرار مي

، )1340(»آوار آفتاب«، )1332(»ها زندگي خواب« و سپس 1330سال 
، )1345(»مسافر«، )1344(»صداي پاي آب«، )1340(»شرق اندوه«
ي اين آثار  كه همه) 1356(»ما هيچ، ما نگاه«، )1346(»حجم سبز«

. و در يك مجلد در اختيار همگان است» هشت كتاب«تحت نام 
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سپهري جز شعر به هنرهاي ديگري هم آراسته بود، از جمله نقاشي كه 

  .خوبي در اشعارش قابل رديابي استاين امر به 
قالب و بياني سنتي دارد و ...) در كنار چمن(اولين كتاب سپهري 

ي شاعري او در شعر امروز با  امهتوان گفت كه كارن در حقيقت مي
  : شود آغاز مي) مرگ رنگ(كتاب دومش 

  شب سردي است و من افسرده
  راه دوري است و پايي خسته
  تيرگي هست و چراغي مرده

  كنم، تنها از جاده عبور مي
  

  ها دور ماندند ز من آدم
  اي از سر ديوار گذشت سايه

  ها غمي افزود مرا بر غم
  نيفكر تاريكي و اين ويرا

  
  خبر آمد تا با دل من بي

  ها ساز كند پنهاني قصه
  نيست رنگي كه بگويد با من

  اندكي صبر، سحر نزديك است
  
  : دم اين بانگ برآرم از دل هر

  !واي اين شب چه قدر تاريك است
  اي كو به دل انگيزم؟ خنده
  اي كو به دريا ريزم؟ قطره
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  اي كو كه بدان آويزم؟ صخره
  اك استمثل اين است كه شب نمن

  ديگران را هم غم هست به دل
  غم من، ليك، غمي غمناك است

  )30-32هشت كتاب، صص (
اگر عنوان شعرهاي سپهري را در اين دفتر با نام شعرهاي توللي در «

ي  ي اميد، پندارها، هوسناك، پيشواز مرگ، بوسه ويرانه(» رها«دفتر 
در كنار ...) و ي راز، كوي مردگان ي كبود، دخمه خيال، ناپايدار، شعله

كه  وار را خواهيم يافت، جز آن تولليهم بگذاريم، رد پاي همان عوالم 
خيزد ولي مزاج اندوهگين  آلود برمي اندوه توللي از يك مزاج تند تب

سهراب از همان  81».نيما نزديك است» خاطر پردرد«سپهري جوان به 
دهد،  ن ميآغاز دلبستگي خود را به رمانتيسم و تمام متعلقاتش نشا

منتها او فيلتري به نام عرفان در ذهن دارد كه تمام باورهاي رمانتيكي او 
شعر «شود كه بگوييم  البته اين عرفان باعث مي. دهد را از خود عبور مي

شعر سپهري . گسيخته است هم ي از و، شعر مفاهيم مصور عارفانها
 82».ردعرفان شكل دروني عميقي دا. تعارف عرفان است، عرفان نيست

اما با اين وجود، توجه به شعر سهراب بدون دخالت آراي عرفاني ابتر 
البته اين عرفان و غمي كه در جاي جاي شعر . نتيجه خواهد بود و بي

تر به عرفان اسالمي مؤانستي ندارد و بيشسهراب نمودار است چندان با 
 شود، چه، در عرفان اسالمي، غم منتسب مي) چين و ژاپن(عرفان شرق 

است اما در » خويش هر كسي كاو دور ماند از اصل«سالك از جنس 
شدن و استحاله در كيهان و طبيعت  هدف، غرق ـ ـ مثالً» دائو«ادراك 

قدر كه شاعر  حال هر چه. است به عنوان مادر و مبداء و مقصد هستي
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از آميزش با طبيعت فاصله بگيرد، غم دارد و هر قدر با طبيعت بياميزد، 

ولي بايد در نظر داشت كه در عرفان . كند ضا حاصل ميآرامش و ر
است و در كيش دائو » ارجعي الي ربك«اسالمي، فرض بر حركت و 

به هر شكل  ـ از قضا همين آميختگي با طبيعت 83.بر سكون و تسليم
. آيد حساب مي هاي شعر رمانتيك به ترين مشخصه ميكي از مه ـ ممكن

ي  زيسته اما در نتيجه غاز خوشبخت ميبنا به نظر الئوتسه انسان در آ«
برد، اندوهگين  كار مي تغييراتي كه براي تسلط بر سرنوشت خويش به

كشيدن از تمدن   بودن همانا دست  ترين راه نيكبختبه. شود مي
ها و  ساختگي كنوني و زيستن در پيوند با طبيعت است، در جنگل

ايد سهراب را به نظران نيز عق و بعضي از صاحب 84»ها رودها و كوه
   85.اند مورتي عارف معروف هندي نزديك دانسته عقايد كريشنا

شاعر ميان اين غم رمانتيك و عرفان كه به نوعي پادزهر اين غم «و 
شعرها رنگ اندوه دارد اما عرفان . است سرگردان و در نوسان است

 86».گيرد هاي آن را مي دهد و تند و تيزي اندوه را صيقل مي اين
اول : شود ستايي سپهري معموالً با دو عامل تشديد مي اين طبيعتبنابر

ديدگاه عرفاني معطوف به شرق دور، دوم اندوهي جان بنياد كه او را 
از طرف ديگر نبايد . از محيط شهري و اقتضائات آن دلزده كرده است

ها به صورت معبد  سيست طبيعت در آثار رمانتي«از ياد برد كه همواره 
شود براي ديدن عكس رخ يار، يعني  اي مي ود و پيالهش تصوير مي

در شعر سهراب [...] ن ي جان جها تجلي ذات خداوندي در ذره ذره
مختاري عقيده دارد كه هميشه اما محمد  87».هم طبيعت معبد است

هماني با طبيعت، نوعي بازگشت به اصل آغازين طبيعت در معناي  اين«
» موانع«ي نيست كه به اصطالح بازگشت به دوران. محدود آن نيست

زدن موانع از سر راه طبيعت و  اجتماع وجود نداشته است، بلكه پس
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اما  88».شدن با طبيعت اكنون و آينده است آدمي است كه و يكي

كند و گاه  نوستالوژي سهراب تنها در رجعت به طبيعت تعين پيدا نمي
هد بودن و رجوع به طينت و ع  در شخصيت كودك و كودكانه

ادگي طبيعت و نماد كودكي نماد س«. شود كودكي نمودار مي
خود و خودجوش  كودك خودبه[...] تخودي اس بهخودجوشي و خود

   89».است ي قبلي  طلب و متمركز است، بدون قصد و نقشه است، صلح
شود شعر سهراب را شعري  همين خصايص است كه موجب مي

زورم «: گويد شاملو مي. تجريدي و فارغ از اجتماع در نظر آورند
  گناه را لب هاي بي سر آدم. آيد آن عرفان نابهنگام را باور كنم مي

آب را «تر بايستم و توصيه كنم كه  برند و من دو قدم پايين جوي مي
مان از مرحله پرت بوديم، يا من يا  كنم يكي تصور مي. »!گل نكنيد

شعر سهراب از «كه  اي را عقيده بر اين است اما در عين حال عده 90».او
داراي  ناگزير ـ چون هر شعر وااليي ـ ايدئولوژي بيگانه است اما

است و از هستي برداشتي و بينشي سازمند و به سامان دارد » بيني جهان«
ي عارفانه  مهار و خلسه و اين شهود بي 91».كه با خود در تناقض نيست

راب را شود شهر سه و گريز از آگاهي اجتماعي است كه موجب مي
شعري با دكوراسيوني عالي تماشا كنيم اما نتوانيم در اسباب و وسايلي 

هايي را ببينيم كه در بافتي  كه او به اين زيبايي چيده است، انسان
اجتماعي بسته به نگاه  ارزش مسائل. كشند مي اجتماعي نفس

كند  گذار آدمي است اما سهراب خود را به دوراني پرتاب مي ارزش
ها اصوالً جايي ندارند، جهاني بدوي و فاقد شاكله و  زشكه اين ار

سپهري از طرف اشياء با اشياء حرف . هاي عيني و ذهني بندي طبقه
به عبارت ديگر او هميشه از . دارد، نه از طرف يك انسان تاريخي ناظر

گويد ولي در جهان مدرن، در  مكاشفه و رفتاري عارفانه سخن مي
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» هيچ ماليم«روزگار اكنون، اين شهود، اين هاي اجتماعي، سياسي  بافه

ها و طبيعت و  بردن به زيبايي كند؟ پناه چه گونه تعين و تضمن پيدا مي
چنان فكر مسطحي ) گيرم در قالب نگاهي عارفانه(معصوميت كودكي 

هاي معنايي،  تواند به زايش ماند و نمي است كه در خود متوقف مي
اين است كه شعر سهراب را اتساع  بياني و زيباشناختي راه بدهد و از

يك جزئيت معنايي اگر بدانيم، اين اتساع نياز دارد كه با رنگ و نور و 
  .ي بياني خود را بيارايد و ببالدها اكليل

زاد دانست اما  ترين شاعر به سپهري را فروغ فرخ شايد بتوان نزديك
ن شاشناسي شاعرانه ن كه مبتني بر جهان(وزن انديشه و نوع انديشه 

زاد در عرفان، در عشق،  فرخ«. تر استدر شعر فروغ ظاهراً بيش) دهد مي
در نفرت و حتي در طنز هميشه به اين آگاهي مجهز است و همين 

هاي گاه گاهش را قابل بخشش  كاري آگاهي است كه خامي و ندانم
دفاع است و همين نكته  حصار و بي كند اما سپهري در اين مورد بي مي

كه هر نقطه ضعفي در شعرش صد چندان و غيرقابل  شود موجب مي
و منتقدي در شعر سپهري بر پارادوكس انگشت گذارده  92».عفو شود

پذير شعر،  خواهد با زبان خيالي و انعطاف سهراب مي«: گويد و مي
آن حاالت و آن . ي خود را تبيين نمايد حاالت روحي عرفاني پيچيده

شود با زبان عقل و منطق  د و نميها منطق خاص خودشان را دارن تجربه
ي  باشد روزي تجارب پيچيدهاگر قرار . ها را تبيين كرد عقالني آن
ترين  عرفاني را به زبان عقل بيان كنيم، اولين و برجسته روحاني ـ

دقيقاً به همين علت است كه . مان پارادوكس خواهد بود ويژگي كالم
با  93».يگر شاعران استبسامد پارادوكس در شعر او بسيار بيشتر از د

اين حال سپهري يكي از پنج شاعر بزرگ شعر امروز است كه بسياري 
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از مخاطبان را با اين شعر آشنايي داده و قسم انبوهي از ساز و كارهاي 

  .شود ست كه همواره در او ديده ميشعرش مديون رمانتيسمي ا
  ابري نيست، بادي نيست

  نشينم لب حوض مي
  ي، من، گل، آب ها، روشن گردش ماهي
  ي زيست پاكي خوشه

  چيند مادرم ريحان مي
  تر  هايي  ابر، اطلسي نان و ريحان و پنير، آسماني بي

  هاي حياط الي گل: رستگاري نزديك
  . ريزد ها مي ي مس، چه نوازش نور در كاسه

  آورد نردبان از سر ديوار بلند، صبح را روي زمين مي
  . پشت لبخندي پنهان هر چيز

  ي من پيداست ارد ديوار زمان، كه از آن چهرهروزني د
  دانم چيزهايي هست كه نمي

  اي را بكنم خواهم مرد دانم، سبزه مي
  روم باال تا اوج، من پر از بال و پرم مي

  بينم در ظلمت، من پر از فانوسم راه مي
  من پر از نورم و شن

  و پر از دار و درخت 
  پرم از راه، از پل، از رود، از موج

  :ي برگي در آب سايه پرم از
  .چه درونم تنهاست

  )335-337هشت كتاب، صص (
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» موج نو«را باني جرياني موسوم به  احمدرضا احمدي

هاي آوانگار در شعر امروز شناخته  شناسند كه يكي از جريان مي
» حطر«اولين مجموعه شعر خود را با نام  1341او در سال . شود مي

وقت «، )1343(»اي ي شيشه زنامهرو«كند و سپس به ترتيب  منتشر مي
، )1350(»من فقط سفيدي اسب را گريستم«، )1347(»خوب مصائب

هزار پله به «، )1359(»نثرهاي يوميه« ،)1352(»ما روي زمين هستيم«
ي  همه«، )1369(»شود در باد گم مي  قافيه«، )1364(»دريا مانده است

دكان هم دستي ي ادبيات كو احمدي در زمينه... و) 1371(»ها آن سال
  .به قلم دارد و آثاري خلق كرده است

يك اقبال تاريخي داشت و اقبال «شايد بتوان گفت كه احمدي 
شناختي و آغاز فعاليت شاعري او  تاريخي او اين بود كه ذوق زيبايي

با ذوق و نياز عمومي اقشار نوظهوري در جامعه همزمان ) 1341سال (
اي استقرار نوعي لوي براي تالش حكومت په شد كه در پي دهه
اقتصادي در ايران شكل گرفته بودند و منتظر  مدرنيسم اجتماعي ـ

يعني تولد شعر . اند اشعاري متفاوت و غير متعهد و بسيار مدرن بوده
شعر او نخستين بازتاب فرهنگ . هنگام بود احمدي، ميالدي طبيعي و به

ي خسته از آه  العمل جوانان نو ريشه ها و عكس شبه مدرنيستي آن سال
سياسي بعد از كودتا بود، جواناني كه   هاي رمانتيك و سمبوليسم و ناله

زدن، ادبيت و رسميت  مخالف هر چه سنت، تعهد تكرار، تقيد، كنايه
با اين حال شعراحمدي شعري است كه حركت ذهني خود  94».بودند

نتيك اندازهايي رما مهار است كه اتفاقاً با چشم را مديون سياليتي بي
گيرد و با كشف و شهودي ماليم در پي غور در هستي  سروشكل مي

ين است كه گمان من ا«. است و پيداكردن معنايي براي زندگي
در . كه در ذات شاعر به دنيا آمده است» ياُم«احمدي شاعري است 
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كارش نه از گذشتگان و نه از معاصران شرقي و غربي هيچ تأثيري يا 

بود،  اي است كه اگر نمي ي جدابافته تافته. ردخو شباهتي به چشم نمي
   95».داشت ادبيات معاصر ما چيزي كم مي
  سبدهايي از گل نعنا بر دوش

  سبدهايي از گل نعنا بر دست دارم 
  گذارم سبدها را زمين مي
  لختي روشني است

  شود  دانم تمام مي مي
  سختي تاريكي است

  شود دانم تمام مي مي
   و من سبدهاي گل نعنا را

  ... كنم گم مي
  )229شود، ص  قافيه در باد گم مي(

احمدي غالباً در اشعارش با چند عنصر مشخص و محدود به 
پردازد و چنان  بازخواني و بازسرايي احساسات نوستالوژيك خود مي

نهد تا  رود كه زبان و شكل و ساختار شعر را وامي در اين نشئه فرو مي
احمدي مانند . اش ايجاد نشود اي در سرريزش احساسات غريزي وقفه

و البته بيشتر وقايع شخصي و (هاي طبيعت  سپهري در مقابل تمام پديده
كند، با اين تفاوت كه  در حيران و بهت سير مي) خاطرات خود

داند كه دنبال چيست اما  تر دارد و غالباً مي سهراب ديدي عارفانه
يا زباني يا  ي زباني به ثباتي، معنايي احمدي با لكنت خودخواسته

و راز اما قابل انتقاد انديشد و همين نكته شعرش را پررمز  شكلي نمي
  :كرده است

  تا ديگري در بسترش
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  شفا يافت

  جغد تشنه از بام به خانه آمد 
  مقلدهاي عمر

  در مدخل پاييز نشسته بودند
  كردند  صداي جغد را تقليد مي

  جغد فرش پاييز را
  از زير پاي آنان ربود

  ا ره/ ها آن
  كردند تقليد پاييز مي
  ريخت كه برگ مي

  .ريخت جغد اشك مي
  )139-140اي از عمر بر ديوار بود، صص  لكه(

رسد شعر احمدي شرح سفرهاي  بدين قرار است كه به نظر مي
اش برداشتي دارد،  ذهني اوست و اگر هم از زندگي تجربي و واقعي

و به ذهنيت گيرد كه ا برميبرداشت، تنها عناصري مشخص را در اين
ي مفهوم  كند و به حيطه ها را از مصداق تهي خواند تا آن شاعرانه فرامي

كردن عناصر عيني، ظاهراً خالف  گرايي و ذهني بكشاند و اين درون
آشفتگي، نخستين « :گويد رضا براهني مي. ذهنيت نيمايي است

ي شعر احمدي است و علت نخستين اين آشفتگي، آشفتگي  خصيصه
ذهن احمدي حتي در زندگي عادي سريع و . حمدي استذهني خود ا

جاد فرم مغز احمدي ورزش الزم را براي اي[...]  دكن آشفته كار مي
فرهنگي است و مغز احمدي، هنوز  فرم يك جلوه. نكرده است
احمدي يك نفس است، نفسي تازه ولي فقط نفس [...]  تفرهنگي نيس

هايي  يي و دندانها اي، دهاني، لب است و پشت سر نفس، حنجره
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كه  نفسي است كه ديگران تنفسش خواهند كرد به دليل اين. نيست

احمدي اين نفس را فقط ول داده است، به اين نفس جهت نداده 
با اين حال احمدي  96».خود را در اين نفس از بين برده است. است

كند و موج نو هنوز كه هنوز است در شرح و  پيروان بسياري پيدا مي
نظران قرار دارد اما اين موج ديري نپاييد و اينك جز خود  بنقد صاح

. رهرو و تابعي ندارد احمدي ـ كه مصرانه آن را ادامه داده است ـ
  :كند موج به داليل زير اشاره مي اين  خصوص عدم توفيقمنتقدي در

به حيث خواستند اين گونه بسرايند،  اكثر شاعراني كه ميـ 1«
  .تئوريك بسيار ضعيف بودند

بازان و   سكان هدايت اين نوع شعر به دست روزنامهـ 2
  . سازان افتاد روزنامه

مراكز آكادميك به خواب خرگوشي فرو رفته بودند و فقط  ـ3
  .تماشاگر موضوع بودند و يا منكر اصل و اساس هر گونه شعر نوي

   .ضعف زباني شاعران جوان ـ4
  .بود ين نشدهضعيف بود و درست تبي[...] ه مباني خود نظريـ 5
ان درست انديشيدن ادبي جامعه كه امك ي ـفضاي ملتهب فرهنگ ـ6

  .كرد را سلب مي
نود درصد محصوالت اينان اصالً شعر نبود تا موج نو باشد يا  ـ7

  97».موج كهنه
اولين دفتر شعر او . از ديگر شاعران اين شاخه است بيژن جاللي

ود و او سپس آثار زير را ش منتشر مي 1341نام دارد و در سال » روزها«
، )1350( »ها رنگ آب«، )1344(»دل ما و جهان«: رساند به چاپ مي

شعر جاللي در يك كالم، ). 1369(»بازي نور«، )1362(»آب و آفتاب«
ي  او هرگز نه دغدغه. انگيز، ساده و عاطفي است كوتاه، زيبا، شگفت
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وتاه چندان ورزي چون عمالً شعر ك ي انديشه زباني دارد و نه دغدغه

  .ها ندارد مجالي هم براي اين كيفيت
  در معبد دنيا

  لختي به انتظار معجزه
  برم سر به سجده فرو مي
  و چون سربرداشتم
  مرد ديگري است 

  كه در معبد ديگري 
  به انتظار معجزه

  .سر به سجود آورده است
  )63روزها، ص (

اين  كند يا نوع نگاه جاللي سريعاً سپهري را به ذهن متبادر مي
شدن كامل در طبيعت  سپهري بر آن است تا از طريق فاني«توضيح كه 

يك خصلت  ]راز سوي ديگ... [ا به شهود حقيقي دست پيدا كند ام
انديشگي ديگر هم در شعر جاللي هست كه او را از سپهري دور 

هايي باريك از نوع فكر صادق هدايت در  كند و آن وجود رگه مي
  98».شعر جاللي است

  شنوم مرگ را مي صداي
  كه دلپذير و گيرنده است

  گويم  و با خود مي
  خواند و دستي است كه مرد را به خود مي

  روم  و به راه خود مي
  ولي همچنان آواز او

  .انداز است در گوشم طنين
  )41روزها، ص (
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او از طرفي در كشف . ي تيغ است شعر جاللي هميشه بر لبه«

ف ديگر نوعي رمانتيسم نو را هاي جديد هستي است و از طر تناسب
كشد و نگاه ستايشگر و مبهوت او به هستي نگرشي عرفاني  يدك مي

اين شعرها با  ما در. گذارد است كه خشونت جهان معاصر را جا مي
نواز  روييم كه شاعر متشخص ما آن را چشم مينياتوري ظريف روبه

رانش هاي انسان و پيامدهاي گ او به هر دليل به چالش. ديده است
ي وجود،  اي ندارد و در تجريد تجربيات وي، جهان به واسطه عالقه

  99».كند براي ستايش مشروعيت پيدا مي
  كردن خود براي فراموش 
  كلماتي چند را

  به ياد آريم
  اي  و همراه جمله
  تا پايان جهان
  پيش رويم

  كردن خود براي فراموش 
  .شعري بيافرينيم
  )66بازي نور، ص (
نوزادي است كه هيچ پوششي بر تن «كه شعر جاللي  و نهايتاً اين

شكل نهايي » اعضاء بدنش«و » اسباب صورت«ندارد و حتي هنوز 
نپذيرفته و مانند موم گرم، نرم و پرانعطاف است چنان كه تنها وزن و 

   100».توان ديد قافيه بلكه گاهي زبان شعر را نيز در آن نمي
  
  گرا  ن رمانتيسم زباـ  5

گرا بدواً عنواني به نظر بيايد مبهم  است رمانتيسم زبانگرچه ممكن 
و شائبه برانگيز اما مسئله چندان هم پيچيده نيست، بدين قرار كه بخشي 
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ي  از شاعران امروز گرچه به زبان به عنوان آبرو و يگانه پهلوان عرصه

را به عنوان جرياني آوانگارد » شعر زباني«نگرند و به اصطالح  شعر مي
  دار و حتي پيش كنند اما در عمق خود به رمانتيسمي دامنه ميپيگيري 

به . كرد توان آن را رصد اند كه با چشم غيرمسلح نيز مي نيمايي آغشته
سر تفكيك مضمون و  كه ما را آن بي عبارت ديگر چنين اشعاري ـ

اند  خود، با اتخاذ چنين شرايطي به اين وادي درافتاده زبان شعر باشد ـ
» ماهيت«تواند اين  شناختي، فلسفي و ادبي نمي هاي زبان وريو انبوه تئ

ي مشخص و قابل  نمونه. شكل گرفته در شعرشان را نجات ببخشد
او كه يكي از پيشگامان . است رضا براهنيگرا  ي رمانتيسم زبان اشاره

اش هنوز كه » طال در مس«رود و كتاب  نقد ادبي در ايران به شمار مي
ابع مهم در بررسي شعر امروز ايران به حساب هنوز است يكي از من

نوار كند و كوشد شعر خود را نو ي هفتاد مي آيد، وقتي كه در دهه مي
نويسد در كتاب  برانگيزي مي ي جنجال به آن تكاني بدهد، مقاله

تا  )1374(» ديگر شاعر نيمايي نيستم؟ها و چرا من  خطاب به پروانه«
، )1341(»آهوان باغ«: در كارنامه داردپيش از اين براهني اين آثار را 

مصيبتي زير «، )1344(»شبي از نيمروز«، )1342(»جنگل و شهر«
، )1354(»اهللا ظل«، )1349(»ي ماه گستره گل بر«، )1349(»آفتاب

» اسماعيل« ،)1363(»هاي بزرگ ما غم« ،)1363(»ها و بندها  ب نقا«
  ). 1369(»استيار خوش چيزي «، )1367(»بيا كنار پنجره«، )1366(

براهني با مرور نظريات نيما و » ...ها و خطاب به پروانه«در كتاب 
عقيده دارد كه در اين آرا ) به عنوان دو قطب مهم شعر امروز(شاملو 

تناقضاتي وجود دارد و سپس با راهكارهايي راه برون شد از اين 
هاي  چون در اين مجال، هدف بررسي تئوري. كند وضعيت را ارائه مي

گذريم  كند، از آن مي براهني نيست و به بحث اصلي ما هم كمكي نمي
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اول . گرا رمانتيسم زبان: پردازيم كه مورد نظر است اي مي و تنها به جنبه

ي نقد و البته كمتر  كه براهني در شعر امروز ايران بيشتر در حيطه اين
باره  جا كه يك هاي او حتي آن شعر، شخصيتي تناور است و حرف

افزايد  ي موالنا در مثنوي قصه در قصه مي شود و به شيوه ساتي مياحسا
كه شخصيت  دوم اين. پردازد هميشه خواندني انفس مي و به سير

اي اوست كه چه  ترين وجه حرفه جو و هنجار گريز براهني مهم كمال
گذارد آرام بنشيند و هميشه از دري وارد  در نقد و چه در شعر نمي

قدر  كه براهني آن سوم اين. اند تر وارد شدهشود كه ديگران كم مي
شعر، نقد شعر، داستان و رمان و (نويسد و به تمام انواع ادبي مي

كشد كه اگر در  سر مي...) هاي داستاني و سفرنامه و ترجمه و تئوري
كنم  گرفت، گمان مي رمياي در ميان شاعران معاصر د اين زمينه مسابقه

توضيح كه شاملو بلبل يك  اينكنار شاملو بود با  جاي او در
  .سراست و براهني را گاه سرِ اين باغ است و گاه سر آن باغ بستان

اما هست توانست مشكل نباشد  كه مي ها مشكل براهني ـ با تمام اين
اين انسان كه . انسان درون شعر اوست ـ چون خود اين طور خواسته

است، هيچ زده و واخورده در مقابل معشوق  شديداً شرقي، عرفان
هاي مدرن و عجيبي كه براهني برايش از فرنگ  تناسبي ندارد با لباس

پوشد اما  او مي. ها را بپوشد هديه آورده و اصرار دارد كه بايد آن
ي كتاب  در همان مؤخره«. زند اش بدجوري چشم را مي ناسازي

ها نگاه وي خيلي شبيه نگاه شاعر كالسيكي مثل  خطاب به پروانه
كردن عنصر موسيقايي زبان، تأكيد غيرضروري  برجسته .مولوي است

... و) گيرم وزن مركب، اما به هر حال براساس وزن عروضي(بر وزن 
بدين ترتيب براهني  101».نشانگر اين نگاه و ذهنيت رو به گذشته است

كردن ظاهر شعر، باطن آن را نجات  خواهد بپذيرد كه مدرن ظاهراً نمي
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تنها شعري كه به نوشته، به صورت «: گويد و ميبراي نمونه ا. دهد نمي

شود و با نور شجاعت تاريكي را  عمل نوشتن نگاه كند، شجاع مي
زيبايي واقعي نوشته در بيرون كشيدن اين جاهاي . كشد بيرون مي

» .بينَمم اگر تو مرا نبيني اگر تو مرا نخواباني، من هم نمي: مخفي است
هنري، به ويژه تغزلي و عرفاني  ي دستوري شعري، فرهنگي، در حافظه

ايرانيان، به رغم اين همه تغزل و عرفان گم شده بود، كسي پيش از 
بيان ضمير مفعولي اول شخص به اين صورت، عشق را بيان نكرده 

و متوجه نيست كه اين همه شعبده با اهل راز، نگاه سنتي او  102».است
اگر «طرف ديگر از . كند مدرن را درمان نمي به معشوق دوران پيش
اند، براهني از خود اشباع شده است و همين  شاعران مقلد اشباع شده

تمام كوشش او اين است  [...]ت بدل كرده اس» شيء«اثر ادبي را به 
كه از استبداد نحوي زبان رهايش يابد، حال اگر خود بيايد و زباني 
ه ديگر با نحوي ديگر بنا كند، خود به استبداد جديدي گردن نهاد

تواند اثبات كند اين ديكتاتوري جديد  است كه البته هيچ كس هم نمي
   103».از استبداد قبلي همه گيرتر يا مقتدرتر نيست

  ! گيسوبلند!/ اي كُرد روح
  !چشم قيقاج

  ! ها، معجز هوس ابرو كشيده سوي معجزه
  !خورشيدلب!/ چشم خشخاش

  ! دزد هزار آتش، اي قاف
  ي  اي قهقهه گدازه

  ب طال، دفدفدفس در تم[
  دف خود را رها مكن! تنور تنم را بدف

  ! هاي دف سياره
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  كوبند هاي چلچله مي در باغ

  از اين قلم/ دفدفدد فددف
  چكد  خون مي/ چون چشم تو
  /.........دفد فددف

  !آه، اي جوان
  !اجازه بده تا ببوسمت

  ست بوسيدني/ آن حنجره
  !آه اي جوان!/ اي ارغوان
  !عطر و عسل!/ مشت عسل
  ست بوسيدني

  !اي ارغوان!/ اي حنجره
  )9و  13ها، صص  خطاب به پروانه(

اي  بر روي  جا نشسته زنم و آن موهايم را از روي ابروهايم كنار مي
  وزد و باد مي» دركه«ها و  برگ

  و / بارد و برف مي
  !هايي، هان اما چه چشم ـ /من نيستم

  انگار يك جفت خرما 
  خندي مي/ كشم سيگار مي
  يك شاخه گل  هر روز

  ...و موهايت كو؟
  .زنم كنار مي

  )80همان، ص (
  هاي تو يادم آمد امروز بوسه

  در اين زمين زيباي يگانه
  و كاكل كوتاه موهايت 
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  كوتاه؟ يا بلند؟

  يا فرق باز شده از وسط؟
  باد نيست
  هايت  و دست
  هايت و شانه

  هايت و آن مورب نوراني از چشم
  يخرمايچيزي ميان مشكي و عسل و 

  )73ها، ص  خطاب به پروانه(
و در تفسير » يار خوش چيزي است«كتاب  ي براهني خود در مقدمه

جليل  شعر عاشقانه، تجليل از يك چهره اساس«: گويد شعر عاشقانه مي
بديهي است كه  104.»ها را نوراني كرده است اي كه آيينه است، چهره

و امروزي  تواند يك تصور مدرن چنين تصوري از معشوق هرگز نمي
ها و احساسات  هاي حرف كه از واگويه باشد، منتها براهني براي اين

  :خواند تكراري رمانتيك دور شود، شش عنصر ديگر را به شعر فرا مي
استفاده از اكوستيك كلمات و تكرار  :ب .تنوع و تكثر فرم :الف

شطح نگاري و معشوق را به وادي عرفان  :ج. حروف و كلمات
تداخل عباراتي با منطق و زبان نثر  :و .جارشكني نحويهن :د. كشاندن

اما آن جا . گزينش اوزان پيوندي و تركيبي: هـ . روزمره و بافت ادبي
سرايد و رمانتيسم  اش شعر عاشقانه مي كه براهني با تماميت واقعي

  :آيد ب درميكند، نتيجه ظاهراً بهتر از آ اش را كتمان نمي دروني
  واهيم كردبزودي دوباره عروسي خ
  عروسي چند سال پيش

  اي است مثل سه چرخه
  كه همزمان با ما رشد نكرد
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  همان طور كه براي سپر خود

  ي ديگري بخريم  بايد سه چرخه
  ... دوباره عروسي خواهيم كرد/ بزودي

  )228يار خوش چيزي است، ص (
دكتر براهني آدمي است كه خيلي مدعي «: گويد رويايي مي يداهللا

دانم، براي  ن اين ادعا را در مورد نقد شعر حق او ميالبته م. است
كه زحمت كشيده و معلومات اندوخته و ديد انتقادي پيدا كرده  اين

همه حق  ولي در مورد خالقيت شعري به نظر من او نبايد به خودش اين
  105».بدهد

گرچه ابتدا به عنوان شاعري منتسب به جريان  سيدعلي صالحي
ي شصت  د اما حيات شعري او وابسته به دههشو مطرح مي» موج ناب«

كه خود معتقد است زعامت آن » شعر گفتار«است و جرياني موسوم به 
توان در نظر  نام منوچهر آتشي نمي موج ناب را بي. را بر عهده دارد

ارگان (ي تماشا  چرا كه او زماني كه مسئول صفحات شعر مجله ؛آورد
بر شعر چند تن از ) 1355سال (د بو) رسمي راديو تلويزيون ملي ايران

. استفاده كرد» موج ناب«شاعران جوان انگشت گذارد و از اصطالح 
، )پور حميد كريم(پور، آريا آرياپور  هايي چون هرمز علي در كنار نام

سيروس رادمنش، يارمحمد اسدپور، احمدرضا چكني، مهين خديوي، 
شود و سپس  علي صالحي هم ديده مينام سيد... لنگي وهوشنگ چا

جان،  آهنين شاعران ديگري چون فرامرز سليماني، فيروزه ميزاني، قاسم
فرامرز  1357در سال . به اين جمع پيوستند... غالمحسين پرتابيان و

به تحليل اين جريان پرداخت و » بنياد«ي  اي در مجله سليماني طي مقاله
اء و تالش كرد به احي» دنياي سخن«هم او، در مجله  1366در سال 

رسد كه اين جريان از نظر  به نظر مي منتها. استمرار اين جريان بپردازد
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اي نداشته و آن چه از طرف  هاي مورد انتظار چندان بنيه فكري و مؤلفه

مثل پيوند با طبيعت و ايجاز (شود  حاميان اين جريان پيوسته مطرح مي
و شتاب زندگي و هراس و تازگي زندگي و تصويرپردازي و 

ه بتوان در ك آن  در هر شعري قابل تماشاست بي...) گرايي و اقليم
  106.ي موج نابش دانست حيطه

ي شصت  اما عزيمت صالحي از موج ناب به شعر گفتار در دهه
خورشيدي به اين سو  1350از سال «: گويد او خود مي. افتد اتفاق مي

ي  دوره ي نخست دوره: ام داشته ـ در تجربه شعر و زبان ـ ادوار متفاوتي
تا  1353از . ي شعر كالسيك به ويژه غزل بود تمرين كالم در حوزه

ي  دوره 1363تا  1358ي سوم يعني از  ي موج ناب، دوره دوره 1358
تعليق و تشكيك نسبت به زبان فاخر گذشته و گرايش به سوي زباني 

تا به امروز مشخصاً  1364ساده و فاهمه بود و چهارمين دوره يعني از 
  107».فتارشعر گ

ناب و سپس ي صالحي از زبان موجز و منضبط موج علسير سيد
احضار نوعي آركائيسم و اتخاذ زباني نزديك به كتاب مقدس و در 

دهد كه او شاعري  به هر حال نشان مي» شعر گفتار«نهايت رسيدن به 
صالحي پيش از ورود به بحث شعر گفتار، زبان . در حركت و پوياست

هايي در اين راه  دهد و به تجربه آركائيك پااليش ميخود را در بياني 
هاي ملكوت، اين منم، ارابه ران  ها، ليالي ال، ترانه منظومه: زند دست مي
و » ها مثلثات و اشراق«ي  اما نوزايي صالحي با دو مجموعه... خورشيد و

را،  آمدي ريدير: گري چونشود و در آثار دي آغاز مي» ها نامه«
ها،  اي قاصدك غمگيني كه از جنوب آمده بود، نشانيها، روي آسماني
  .استمرار يافت... مردن به وقت شهريور و ـ شده در دي ماه عاشق

  !باور كن علي حمدون
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  اين قايق باژگون صفدر نيست

  از صيد ستاره » ميتي ملو«
  ...!ها / و مرواريد باز خواهد آمد

  دهان دايي سليم كفترباز،  ي بي دكه
  هاي كال عمه عذرا،  طبسراي ر  ميدان

  پشه و پيسي، شرجي شب پل، فالفل هندي 
  !آيد علي حمدون چه بوي خوشي مي
  در جزر مكرر اروند

  يك رمه ماهي آبنوس 
  به چراي تأللؤ ستاره مشغولند

  تو انعكاس سرمستي مرا در خواب يك بطري نديدي؟ 
  !مدونهي علي ح

  )77ماه، مردن به وقت شهريور، ص  عاشق شدن در دي(
اي را توأمان و گاه به  زبان صالحي دو خصلت آركائيك و محاوره

چه به عنوان زبان محاوره و يا  گيرد اما آن شكلي مركب به خدمت مي
ها و عناصر بومي همراه  شود و با تكيه كالم گفتار در كار او مطرح مي

كند،  كردن زبان فخيم آركائيك موجبيت پيدا مي است ظاهراً براي نرم
قدر بر آن اصرار  ماند و آن همين هم در سطح شعر باقي ميبراي 
با . ر صالحي قلمداد كردترين وجه شع توان آن را مهم شود كه مي مي

ي شعر  شده حرف، شعر صالحي گرچه از ادبيت تعريف قبول اين
گيرد اما سخت به  فاصله مي) ي شصت و شعر امروز تا دهه(فارسي 

غالباً  كند و در اين راه ـ يل ميمحاوره م كردن زبان سمت تزييني
گيرد، گويي كه او در پي  ذهنيت و فضاهاي رمانتيك را به خدمت مي

اي  حرفه اي گرفته تا نيمه كردن همه است، از مخاطبان غيرحرفه راضي
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ي  احتماالً به واسطه(در چنين وضعيتي شعر صالحي . اي و حتي حرفه

كند و دچار  ميل مي به پرگويي) كارگيري ساختار زبان محاوره به
شود كه  هاي تو در تو و متكثري مي اشتياقي شگرف در احضار ابژه

  :هاي نوستالوژيك همراه است دغدغهغالباً با 
  به من چه كه ديگران... خب

  . اند ي شما را شكسته چراغ كوچه
  ! ام تاب نبوده ي ستاره و شب من كه مسئول صحبت ساده

  رانه حتي من از همان اول دبستان تركه و ت
  .ام كاري به كار كلمات ساده نداشته

  فقط گاهي اوقات 
  شنبه  دانم از چه شبيه بعضي شاعران عصر سه نمي

  خواهد رو به جايي دور هي دلم مي
  ...دانم دورتر از چه مي

  !يا ببين آقا
  ي خالي قناعت كنم گذاري به سهمي از همين سفره اصالً مي

  يه برگردم؟ي خاموش گر يا به خواب همان خانه
  ...چيزي به شب نمانده ست
  )93- 94سفر به خير مسافر غمگين پنجاه و هفت، صص (

ي  وار در همه گرايش تزييني و احساساتي«: گويد مهرداد فالح مي
هاي شعر صالحي به طور كلي تزييني  بنيان. شود كارهاي او ديده مي

شعر او  اگر ما يك مقدار امتياز زبان را در. »ري را«است، حتي در 
رو هستيم، چنان كه تغزل  بهيريم با يك شاعر كامالً تغزلي روناديده بگ

شود عنصر  گيرد، يعني مي هاي ديگر را مي در شعر جاي همه جنبه
شود كه اين شعر مورد اعتناي  همين نكته موجب مي 108».مسلط و قاطع
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اي هم قرار بگيرد، چه، ايضاحي بودن و عباراتي كه  مخاطب غيرحرفه

اليه و ژرف، به نوع جديدي بر كنند، هم ساده باشند و هم اليه يعي مس
شود كه  پنجاه منجر مي ـ ي چهل ي دهه از رمانتيسم درمحاق مانده

تر است و شگردي كه صالحي در پيش گرفته، نه يك  تميزتر و مدرن
فعل و انفعال درون شعري و تاريخي كه يك استراتژي برون شعري 

البته استفاده از زبان محاوره در شعر فارسي . اييگر است براي مخاطب
سابقه نيست، ايرج ميرزا و نسيم شمال در مشروطيت از  چندان هم بي

اند و منوچهر شيباني و نصرت رحماني و فروغ   اين امكان استفاده كرده
رسد كه صالحي از اين  زاد هم در ادوار متأخر، منتهي به نظر مي فرخ

ه عنوان عاملي دلربا و خوشايند براي ايجاد عنصر طبيعي و بديهي ب
جويد و نوستالوژي موجود در  نزديكي به زبان و بيان رمانتيك سود مي

ها و شأن هنري  صالحي قابليت«. زند اشعارش هم به اين نكته دامن مي
بيش از اين دارد ولي به لحاظ رعايت اذهان عمومي و كسب پذيرش 

ماند كه  دار مي ول زنان خانهبو عدم جسارت شعرش در سطح شعر مق
 109».كنند اند و در سطح عادي شعر حركت مي تر با كتاب در ارتباطكم
هاي كاريزمايي براي  حال شعر امروز هميشه به چنين شخصيت اين با

لحي اي تاريخي خود نياز دارد و از اين حيث شعر صا اتصال دوره
  .شعري است قابل توجه و اعتنا

زرتشت و «، )1361(»ها منظومه«: بارتند ازعلي صالحي عآثار سيد
اين منم زرتشت، «، )1362(»ليالي ال«، )1361(»هاي شادماني ترانه
ققنوس در «، )1363(»هاي ملكوت ترانه«، )1362(»ران خورشيد ارابه

عاشق شدن در دي ماه مردن به وقت «، )1364(»شب خاكستر
ي  و و پيادهپيشگ«، )1367(»ها مثلثات و اشراق«، )1365(»شهريور
سفربخير «، )1375(»ها نامه« ،)1373(»را ديرآمدي ري«، )1367(»شطرنج
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روياهاي قاصدك «، )1375(»مسافر غمگين پاييز پنجاه و هفت

  ...و) 1376( »ها آسماني«، )1376(»غمگيني كه از جنوب آمده بود
  

  اكنونِ شعر رمانتيك
ي  اواخر دههگيري مبارزات مردمي و در  شعر رمانتيك ايران با اوج

بازار شعر كه روز(ي پنجاه هجري شمسي  ل دههاواي چهل و در
هاي مدرن نظير  گيري جريان و نيز با شكل) سياسي است ـ اجتماعي

رود اما از نفس  اندك اندك به محاق مي» شعر حجم«و » موج نو«
ترين  با انقالب اسالمي طبيعتاً شعر اجتماعي و انقالبي به مهم. افتد نمي

شود و به خاطر همپايي با قيام مردم،  شعري معاصر ايران بدل مي جريان
تر احساسات جامعه به مقدار شعمق و ادبيت خود را به نفع تحرك بي

  .گذارد زيادي جا مي
در پس هر انقالبي، شاعران و نويسندگان به دوران تأمل و درنگ 

اندازي است و تعويض  رسند، چه، جامعه در حال پوست مي
اين تأمل در . شود كه پاي آن به جهان شاعر هم كشيده مي هايي ارزش

رودي، فرشته ي شصت در آثار كساني چون شمس لنگ اواسط دهه
رنگي از يك  هاي كم دهد و شاخصه نتيجه مي... ساري، كسرا عنقايي و

شود كه بر آن است كه تا با تدوين تصاويري  نوع رمانتيسم پديدار مي
  :نايي كالن از هستي راه بجويدجزيي از زنگي روزمره به مع

  و هر چه هست همين است 
  : ي دنياست هاي ساده و هر چه هست همين اتفاق

  خورند اي كه به هم مي هاي شكسته اتوبوس
  ها  هاي مداوم سياره سرگيجه
  شان را ها كه دست كوچك و زاغه
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  آورند  در دفاع از حقيقت زيبا باال مي

  ي مرگند و گودها كه النه
  انو گرسنگ
  هاي به هم پيچيده  با سگرمه

  كمان توي آتش و رنگينهمچون كالف هزار
  ي كليدي در خانه  دلشوره

  كه زير كالهت جا مانده است
  ي زيبايي چاي خانه

  هاي دوردست زمين  بر تپه
  ي رنگيني كه سواحل تابستان را دو چرخه

  .كند در وهمي شفاف طي مي
  )24-25صص ي لبخند چاك چاك،  شمس لنگرودي، قصيده(

زدايي در شعر شاعراني مثل شمس لنگرودي يا   ي شصت تقدس در دهه«
شود و وجه بارز   فرشته ساري، ندا ابكاري، ژيال مساعد، كم و بيش حس مي

ديگر شمس لنگرودي . زدايي است زدايي و ادبيت  شعر اين شاعران ايدئولوژي
بلكه سعي  ،وليد كندبيند كه زباني مثل زبان فخيم شاملو ت خود را مقيد نمي

  110».دهد كند زبان را در ارتباط با زندگي قرار  مي
  من نه طنابم كه پاره شوم

  ي انجيرم كه بشكنم نه شاخه
  . كه هر چه از آسمان ببارد/ خاكم

  بايد تحمل كنم
  درم شمشيرم كه اگر بجنيم، غالفم را مي

  افتد  ي آبي مي اي به كوزه انار شكسته
  هخورد اي ترس پروانه
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  كند ها پرواز مي از الي سايه
  چكد قطره آبي مي
  شود  اي آب مي قلب چلچله

  اي نيست،  چاره
  همين، ندانستن و ترسيدن / زندگي

  و پروازكردن است
  ! درخشد ها مي ببين چه روشنايي شيريني بر پيشاني سيب

  )9-10شمس لنگرودي، خاكستر و بانو، صص (
تر از  بينانه راتب واقعالبته ذهنيت موجود در اين اشعار به م

روزتر و با  اشعار از نظر نوع نگاه و اجرا بههاي سلف است و  رمانتيك
  : رسند تر به نظر مي زباني مدرن
  درختان

  ريزان از جشن بزرگ برگ
  اند  بازگشته

  تا كولبار هراس خود را بگشايند
  انديشد  كسي به تاريكي نمي

  ي اعماق در گوشه
  پسري بر بخار شيشه 

  ...كشد رنگ مي كماني بي نرنگي
  )83ي پيچك و مه، ص  كسرا عنقايي، دروازه(

با توجه » من«تر در راه رسيدن به  هاي جوان يا جوان نسل«در شعر 
به جزئيات زندگي با اشياي ساده همگام شده است زيرا وقتي به من به 

تر به جزئيات  عنوان يك جزء توجه شود، برآيند آن نگاه تازه
گويي رمانتيسم، گاه در  نگري و كالن كلي ،عبارت ديگر به 111».است

اين . گيرد هايي جزيي در منظر خواننده قرار مي اين اشعار با سازه
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ها يا وجهي تصويري دارند و يا با رويكردي غيرتصويري، در  سازه

يتي شاعرانه ارتقا هاي تأليفي، به كيف تدوين شاعر و در كنار ديگر برش
  :كنند پيدا مي
  ام  هاي جهان آرميده ها و نقشه اه كتابدر پن
  هاي روي نقشه  پشه

  . كند چون فلش به شهري اشاره مي
  اكنون هم

  زني در ميان پنجره 
  دهد سوي ناپيدايي دست تكان مي

  شايد نامش را 
  ...ي عصر بخوانم هدر روزنام

  ) 49تمثال، ص  هاي بي فرشته ساري، قاب(                                                
شعر نو از يكي دو سال پيش از « :گويد غيب مي عبدالعلي دست

  :ي شاخص متوالي را درنورديده است تا امروز سه مرحله 1357سال 
زمانه از گرما و  در اين مرحله. ي جنبش و شور و غليان مرحله :الف

  ...خروش ملتهب است
جتماعي رويدادهاي ا ي ترديد و در خود نگريستن ـ مرحله :ب

  ...جهات مثبت و منفي و متناقض دارد
ي به خويش آمدن و جستجوي راه طبيعي كه انسان  مرحله :ج
  112».ي اگر و شك جا خوش كند تواند در خانه نمي

توان گفت كه شعر رمانتيك در اين مقطع به پايان حيات فعال  مي
ن كند اما اي رسد و ديگر شاعر بزرگي در اين حيطه ظهور نمي خود مي

شعر «شعر و اين نوع نگرش به شكلي ديگر در جرياني كه بعدها به نام 
يابد، يعني در  اي مسخ شده تبلور مي شناخته شد، با چهره» ي هفتاد دهه
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به . شعر رمانتيك مواجه هستيم) پارودي(ي هفتاد ما با نقيضه  شعر دهه

بيان ديگر شاعر ممكن است از عبارات و يا حتي نگرش رمانتيك در 
عر استفاده كند اما آن را در بافت و روند شعر به ضد خود مبدل ش

پردازي و استخدام عناصر روزمره نگاه رمانتيكي  سازد يا الاقل با لحن
  :آن را تقليل دهد

  ام  راه قرمز آمدهمن از آن همه چهار/ قبول كن
  جا سيگار هم بود آن/ جا آدامس آن/ كني قبول كه نمي
  ...كني قبول كه نمي/ ام هتو گل خريدمن اما براي 

  )25هاي در راه، ص  ابوالفضل پاشا، راه(
چنان و تا هم اينك به  از سوي ديگر شكل سنتي شعر رمانتيك هم

ادامه داده است،  عنوان جريان فرعي در شعر امروز ايران به حيات خود
چه كه اينك از آن درخت تناور باقي مانده چيزي نيست كه  منتها آن
و در سطحي نازل مايه  ند و غالباً در چند شاعر كمجلب كتوجهي 

كه سوداي رمانتيك هميشه و همواره به  شود، درحالي پيگيري مي
هايي تازه به جهان تازه  تواند با جلوه عنوان نيرويي نهفته و روزآمد مي

  .گذارد پا بگذارد و مي
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