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 چکیده  

ی به مکتب کالسیسم و مکتب رمانتیسم مقارن با قرن هجدهم در واکنشی دیالکتیک

ظهور پیوست. تأکید نئوکالسیسم و متأثر از مسائل فلسفی، سیاسی و اجتماعی عصر به

رمانتیسم بر فردیت هنرمند، آزادی تخیل، اصالت احساس و تالش برای ترسیم حقیقتی مثالی 

ها در پس واقعیت اثباتی و علمی وجود داشت، اساس این زعم رمانتیستو متعالی که به

گیری تجدد ادبی در ایران، برخی استادان دانشگاهی و دهد. مقارن با شکلکتب را تشکیل میم

ای از آثار مکاتب غربی و گرایان ادبی، ادبیات متجدد را تقلیدی از غرب و ترجمهسنت

دلیل ضعف پژوهش های بعد عمدتاً بهدر دهه ازجمله مکتب رمانتیسم معرفی کردند. این ایده

دهد که نوع تلقی از مکتب رمانتیسم در ران تثبیت شد. پژوهش حاضر نشان میادبی در ای

های این مکتب از بستر های ماهوی آن، انفکاک مؤلفهرانی برخی ویژگیحاشیهایران با به

ها و تلقی بعضاً نادرست از برخی مفاهیم همراه آن است. از آنجا شناختی آنفلسفی و معرفت
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شده و ساختارمند هستند، پژوهش ادبی در سازیهایی مفهوممؤلفه های ادبی حائزکه مکتب

برد و با توصیف شناسی ادبی بهره میالوصول جهت شرح و جریانایران از این ساختار سهل

هایی همچون عشق و طبیعت در انفصال کامل از سنت ادبیات فارسی و بدون توجه به مؤلفه

های ادبیات شناختی ناقص و گاه اشتباه از جریان ها از گذشته تا امروز،تطور این ویژگی

 دهد. دست میمعاصر به

شناسی شعر معاصر، رمانتیسم اجتماعی، رمانتیسم ایرانی، فلسفة جریانهای کلیدی: واژه

 مکتب رمانتیسم، کاربست رمانتیسم. 

 . مقدمه 1

و اوایل  های پایانی قرن هجدهمرمانتیسم جنبشی فکری و هنری است که در طول دهه

ای از علوم انسانی و هنر را قرن نوزدهم، تمام اروپا و امریکا را درگیر کرد و هیچ جنبه

مسلکانه و دهندة تفکر مذهبی، صوفیگرایش ترویجبدون تغییر باقی نگذاشت. این 

شمار های علمی بهمحور در عصری بود که تشنة خردورزی و محصورِ پیشرفتتخیل

 رفت. می

سد نوع تلقی از رمانتیسم در ایران ـ خواسته یا ناخواسته ـ با رنظر میبه

ها همراه بوده رانی بعضی ویژگیحاشیههای این مکتب و بهسازی برخی ویژگیبرجسته

شده، بر برخی توان گفت رمانتیسمی که در ایران شناخته که میطوری است؛ به

ی و ماهوی این مکتب نیست و از های ذاتکند که ویژگیهای رمانتیسم تأکید میویژگی

سازی این مکتب با ها برداشتی دارد که بیشتر در راستای متناسببرخی ویژگی

 های ادبیات فارسی است.جریان

های متعددی در زمینة ها و پژوهشها، مقالهنامهها، پایاندر ایران هر ساله کتاب

ز ادبیات فارسی نگاشته کاربست مکاتب ادبی غربی و ازجمله رمانتیسم در آثاری ا

قائل شده « رمانتیسم ایرانی»ای شود؛ تا جایی که نقد ادبی فارسی به وجود گونهمی

 های عمدة پژوهش حاضر به این شرح است: است. پرسش
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 هایی دارد؟ شود، چه ویژگیـ آنچه رمانتیسم ایرانی خوانده می

ادبیات رمانتیسم »تفسیر  رمانتیستی در هایعنوان شاخصههایی که بهـ آیا مؤلفه

 خیزد؟بینی و فلسفة رمانتیسم برمیشود، از درون جهانکار برده میبه« ایران

 اند؟ هایی به رمانتیسم منتسب شدهـ آثار ادبی فارسی با چه استدالل

ها ابتدا تعریفی از مکتب رمانتیسم و ماهیت آن ارائه این پرسش دهی بهبرای پاسخ

ر نوع تلقی از رمانتیسم در آثاری که به کاربست این مکتب روی کرده و سپس به تفسی

 . ایمها پرداختهاند و تحلیل انتقادی فرایند این کاربستآورده

 های ماهوی رمانتیسم در بستر فلسفی و معرفتی آن . مؤلفه2

چاپ رسیده که بخشی از آن )و های ادبی بههایی در زمینة مکتبهای اخیر، کتابدر دهه

مستقالً( به رمانتیسم اختصاص یافته است؛ به همین دلیل شاید اختصاص بخشی از  یا

نظر رسد. اما از آنجا که یکی از های رمانتیسم غیرضروری بهپژوهش به بیان مؤلفه

رانی حاشیههای این پژوهش آن است که درک مکتب رمانتیسم در ایران با بهفرضیه

هایی غیرمحوری آن شکل گرفته، بحث بر ویژگیهای اساسی این مکتب و تأکید ویژگی

 نُماید.  های ماهوی این مکتب ضروری میدر زمینة ویژگی

 

 . امر متعالی؛ دنیای مثالی  1ـ2

ها جذابیت داشت. ایشان پاسخ اغلب دالیل بسیاری برای رمانتیستمُثُل افالطونی به

طوری که یافتند؛ بهمی تمایالت خود را در تفکرات افالطونی در زمینة امر متعالی

های رمانتیسم، ازجمله گرایش به طبیعت، تأکید بر خالقیت و عشق، بسیاری از ویژگی

 یابد.   با مُثُل افالطونی پیوند می

پس از رنسانس و عصر غلبة عقالنیت و علم، نئوکالسیسم نیز بر معقول بودن ادبیات 

های عقالنیِ صِرف راه را بر دنیایی رایشها برآن بودند که این گفشرد و رمانتیستمی پای
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ها، تصویر درآورد، بسته است. در نزد رمانتیستمتعالی که ادبیات قادر است آن را به

شده، فقط رویة ظاهریِ حقیقت بوده و در پس این ها بر آن تأکید میواقعیتی که قرن

که ادبیات و هنر قادر واقعیتِ زمینی و قابل اثبات با علم و تجربه، جهانی حقیقی نهفته 

زمان، تغییرناپذیر و جامع است که دنیای ای بیمرتبه»یابد. این واقعیت است بدان دست 

ترین (. بنابراین یکی از عمده29: 1838)باوره، « مألوف فقط بازتاب ناقصی از آن است

ه امر و چگون چگونه در آثار خود، مثال را به واقعیت تبدیل»معضالت آنان این بود که 

 (.   31ـ30: 1895)فورست، « وسیلة امر بیرونی و انضمامی بیان کننددرونی و انتزاعی را به

رساند، قوة تخیل است. ها را به این جهان مثالی و امر متعالی میآنچه رمانتیست

داند که امر شعر را تجسم مُثُل افالطونی و کولریج شعری را شایسته می 1پرسی شلی

ة مثالی را که در هر امر جزئی  وجود دارد، با کمک نماد بر آدمی آشکار کلی یا آن نمون

ای از دهد که شاعر رمانتیک چگونه این جهان را سایهکند. شعری از شلی نشان می

 شمارد: می« حقیقی»جهان 

ها/ با همة اعمال ها و جانوران و گلاین مجموعة خورشیدها و عوالم و انسان

مانند/ خیالی اند/ هستند یا از بودن بازمیواسطة آن بودهکه/ بهصدا یا پرهیاهویی بی

برد/ فقط خسی در چشمی بیمار است، حباب بیش نیست، تمام آنچه به میراث می

های عاطل/ ، گهوارة آن است و گور آن/ آینده و گذشته نیز سایهو خواب/ اندیشه

ط آن چیزی است که اند از خود وجودی ندارند/ نیستی فقپرواز ابدی اندیشه

 (.29: 1838کند )به نقل از باوره، احساسِ بودن می

زمان در خالل امر زمانمند هستند؛ اما آیا هنر و ها درپی نشان دادن امر بیرمانتیست

ها تالش برای توصیف زیبایی و حقایق متعالی، در دوران ادبیات در ایران پس از قرن

جست؟ و یا توجه به واقعیت، اکنون و زندگی را میمعاصر نیز امر مثالی و حقیقتی مطلق 

گیری واقعی مورد توجه شاعران و نویسندگان بود؟ آیا هنرمند و ادیب ایرانی مقارن با شکل

ها برای تصویر حقیقتی فراتر از ها و سمبُلهنر و ادبیات معاصر از خالل نمادها، استعاره

دنبال نشان دادن واقعیت زندگی با هکرد و یا بزمان و مکان، کلی و مثالی تالش می
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گیری ادبیات معاصر، هنر و زمان با شکلدر ایران همتصاویری ملموس و زمانمند بود؟ 

ها در تعلیق قرار گرفتن زندگی واقعی و حتی عقالنیت را ادبیات ایران دغدغة قرن

تالش  داشت و شعر و ادبیات ایران درصدد بود تا به زندگی واقعی روی بیاورد و از

 بردارد.برای تصویر و تفسیرِ زیبایی مثالی و حقیقتی برتر دست 

 . تخیل 2ـ2

های اصلی و ماهوی رمانتیسم است؛ اما چرا تخیل در این تأکید بر تخیل از ویژگی

محور در کنار تأکید ها رویکردهای عقلیابد؟ تجربة قرنمکتب بدین اندازه اهمیت می

کارگیری برخی بایدها و نبایدها و مهار تخیل و م بهنئوکالسیسم و کالسیسم بر لزو

 ترین این دالیل است.احساس از مهم

قرار  7های جان الکصد سال بود که فلسفه در انگلیس تحت سیطرة نظریهیک

گر دنیای خارجی هنگام ادراک، کامالً منفعل و نظارهگمان او، ذهن انسان بهداشت. به

خوبی اش بود، بهر تفکر علمی که نیوتن نمایندهاست. دستگاه فلسفی الک با عص

ها با ردّ تبیین الک و نیوتن از جهان مشهود، به میل باطنی هماهنگی داشت. رمانتیک

خواستند به ذات خود برای پی بردن هرچه بیشتر به کنه عالم روح تن دردادند، می

معنا و ارزش زندگی را واقعیتی ماندگار راه ببرند، رموزش را دریابند و از این رهگذر 

تواند کنندة ذهن است و میروشن»(؛ تخیلی که 67و  56: 1838بهتر درک کنند )باوره، 

   (.Faflak & Wright, 2012: 21) «به روح و ذهن تجسم ببخشد

در ادبیات نئوکالسیک، ارتباط نزدیکی میان دنیای ادبیات، قراردادهای شعر و 

ناماجراجو، نامرموز، »ن زمان برقرار است؛ ادبیاتی گفتمان علمی و عقالنی مسلط در آ

(. نقاشی خالقانة ویلیام بلیک از نیوتن 29: 1825)سکرتان، « بینولی معتبر و واقع

کند، اش نشسته در ساحل اقیانوس تصویر میدرحالی که او را با ابزارهای هندسی



  99 / شمارة 18 سال                                                                                  129

کری است که آن را با فگراییِ روشنها با تجربههای مخالفت رمانتیکازجمله بیانیه

 (.Verner, 2015: 9)کنند تخیل رمانتیکی جایگزین می

ها بر تخیل داشت؛ در نئوکالسیسم تأثیر زیادی در تأکید رمانتیست« تقلید»ویژگی 

تقلید از دنیای بیرونی و »بست: پردازی را میوپای خیالها، تقلید دستعقیدة آنزیرا به

 9بودن،و غیرشخصی  8ییدی دوباره بود بر ایدئالِ  عینیتعمدتاً از اعمال انسانی که تأ

  . (Habib, 2008: 274) «هومر و ویرژیل ویژههای کالسیک بههمچنین تقلید از مدل

اما در ادبیات فارسی تخیل چه جایگاهی دارد؟ در ادبیات سنتی ایران، شعر در قالب 

شهود، خیال و رؤیا همواره ابعاد شود و الهام شاعرانه، تعریف می« کالم موزون و مخیل»

است؛  خواجه نصیرالدین طوسی در داده ماهوی سنت ادبی فارسی را تشکیل می

ادبیات فارسی سرشار از . کند( شعر را کالمی مخیل تعریف می532: 1839) االقتباسساسا

هایی داستانکند؛ از هیچ مانعی پرواز میها تخیل بیهایی است که در آنها و منظومهداستان

و  5مزعفر و بغراهایی طنز و تخیلی همچون با تخیالتی دورپرواز در آثار نظامی تا حماسه

ها دارد، این هرچند این تخیل گاه ماهیتی متفاوت با تخیل نزد رمانتیست 6صوف و کمخا.

هایی همچون عقالنیت و سایر موانع موضوع حائز اهمیت است که در ادبیات فارسی، الزام

پردازی شود و کردهای فکری کالسیسم و نئوکالسیسم وجود نداشته که سدّ راه خیالروی

هم خیالی که های بعد در کانون تعریف ماهیت ادبیات قرار دهد؛ آنعنصر خیال را در دوره

مکان. زمان و بیای باشد برای دستیابی به دنیای بیبا رؤیا و عالم مثالی ارتباط یابد و دریچه

رسد مقارن با نظر مییسم از طریق تخیل به دنیای نامشهود است؛ اما بهتوجه رمانت

های زندگی ادبیات معاصر، ادبای ایرانی تشنة سخن گفتن از دنیای مشهود و پدیده

هایی از زندگی اند؛ مصداقو... بوده« خیابان»، «داروگ»، «خیاطیچرخ»عادی همچون 

  ها مسکوت مانده بود.زمینی و عادی که قرن
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 طبیعت. 3ـ2

شود؟ های اساسی آفرینش ادبی تبدیل میها به یکی از مؤلفهچرا طبیعت نزد رمانتیست

ها از جامعة صنعتی و مکتب اصالت عقل ها به طبیعت در ادامة نقد آندیدگاه رمانتیست

منزلة ماشینی است که خدا قرار داشت. در نظر دکارت و پیروان خِردگرای او، جهان به

ای از اصول و قوانین الیتغیر کار ز آن را طراحی کرده و براساس مجموعهدر آغا

کند. اما در رمانتیسم با نقد این دیدگاه، مشاهدة دقیق طبیعت به شناخت ماهیت پویا می

 و زندة آن منجر شد. 

دنبال انطباق انسان با جامعه و استفاده از جامعه برای اگر هنرمندان نئوکالسیک به

ها درمقابل آن نظم، طبیعتِ وحشی و یی منظم بودند، رمانتیستایجاد دنیا

های رایج در میان ترتیب یکی از مؤلفهناپذیر را ترجیح دادند و بدین بینیپیش

 (. Landi, 2002: 46بود )2به بازگشت به طبیعتها تمایل آنان رمانتیست

الهی به آن  صورت نیرویی زنده و کلیتی که روحها، طبیعت بهبرای رمانتیست

ای که کولریج طبیعت را زبان خدا گونهوحدت بخشیده است، تغییر شکل داد؛ به

اهمیت اسطوره، فانتزی، نبوغ، الهام و طبیعت در  (.Habib, 2008: 409) دانستمی

محور و تسلط یافتن تکنولوژی بود. رمانتیسم رمانتیسم درجهت مقابله با جامعة عقل

های شدن جوامع، میان انسان با ریشهد که درپی صنعتی ای بونتیجة وقفة تاریخی

 3زداییها ایجاد شده بود. رمانتیسم مخالف طبیعتها و اسطورهاش، و با افسانهروحانی

 ,Roberts & Murphy)از انسان و خواستار احیای دوبارة طبیعت و معنویت است 

2006: x.)  

اً در ارتباطی دیالکتیکی با نقد بنابراین نوع تلقی از طبیعت در این مکتب دقیق

شود که گرایی و صنعتی شدن جوامع قرار دارد و در اینجا این سؤال مطرح میعقل

طبیعت در ادبیات سنتی فارسی چگونه بوده و در ادبیات متجدد چه تغییری کرده 

یافتن پردازی و دست است. آیا در ادبیات متجدد فارسی نیز طبیعت منبعی جهت خیال
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ها بود؟ آیا در ادبیات متجدد نیز طبیعت در نقد نگاه علمی و ان ناشناختهبه جه

توان طبیعت رمانتیستی را با مکانیکی به آن، ماهیتی شهودی یافت؟ و درنتیجه آیا می

های ادبیات چنین ماهیتی با طبیعت در شعر نو مطابقت داد و سنجید؟ آیا پژوهش

ی همچون ادبیات را از گذشته تا امروز با اند تطور مفاهیممعاصر فارسی تالش کرده

های مکتب رمانتیسم بر بخشی از نگاهی دیالکتیکی بسنجند و یا فقط به تطابق مؤلفه

 ؟ اندجریان ادبیات معاصر اکتفا کرده

 . احساس 4ـ2

گرایی، مکتب اصالت احساس های روشنگری در عقلگرینقد افراطیرمانتیسم در 

ری مقارن با عصر رمانتیسم نوشته شد که غلبة گفتمان علمی را های بسیاگردید. داستان

ماجرای از چارلز دیکنز و  روزگار سختدهد؛ آثاری همچون در این عصر نشان می
از لوئیس استیونسون که در نقد و یا متأثر از این بینش  عجیب دکتر جکیل و آقای هاید

 شد.      عقالنی نگاشته 

در مقایسه با ادراک  10و وولف 9نیتسدکارت، الیب فیلسوفانی همچون افالطون،

عقالنی، اعتبار چندانی برای ادراک حسی قائل نبودند؛ زیرا معتقد بودند نتایج این نوع 

بر امکان خطاپذیری، فاقد اعتبار کلی است. متفکرانی مانند کانت و ادراک، عالوه

هجدهم درصدد اعتبار شناسی ـ در اواسط قرن گذار زیباییـ بنیان 11باومگارتن

گذاری منطقی نوین بودند )سلیمانی و مضاعف بخشیدن به ادراک حسی و پایه

ای نگارش است که رودرروی شعر گونه»(. کولریج معتقد بود: 79ـ76: 1892میرزایی، 

ای با حقیقت و ایستد. مقصود عاجل شعر لذت و مسرت است و میانهآثار علمی می

 (. 93: 1899اد، نژ)جعفری« واقعیت ندارد

ها در ارتباط با تأکید بر اصالت عقل در گرایی رمانتیستبدین ترتیب احساس

رسد این چرخه در ادبیات معاصر نظر میکند. بهمکاتب فکری آن عصر معنا پیدا می
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های اندیشگی ایران، مقارن با اواخر قرن سیزدهم هجری، ایران معکوس است. جریان

افات و جهل، ایجاد آگاهی، و نقدهای اجتماعی، سیاسی و در تالش برای زدودن خر

های آن را در آرای آخوندزاده و میرزا آقاخان فرهنگی با تکیه بر استدالل بودند. نمونه

سیاحتنامة  هایی مانندکردند و نیز در کتابگرایی ادبیات تأکید میکرمانی که بر واقع

است، نقد جهل و خرافات نگاشته شده  ای که درالعابدین مراغهاز زین بیکابراهیم

ها و در امتدادشان هایی که شعر و ادبیات نوین ایران نیز از دل آنتوان یافت؛ دیدگاهمی

 شکل گرفت. 

طور مستقیم گرایشی برای سرکوب احساس با تکیه بر گاه بهدر ادبیات فارسی هیچ

ئله طرح شود که است. هرچند ممکن است این مسعقل و عقالنیت وجود نداشته 

تواند شناختی میاصرار بر ماهیت تعلیمی و یا وزن و قافیه و یا دیگر معیارهای زیبایی

تخیل و احساس را محدود گرداند، باوجود این، تقبیح احساس و سرکوب آن براساس 

گرایانه و عقالنی در سنت فکری ایران وجود نداشته است که در معیارهای اثبات

 ر احساسات منجر شود. ای به انفجادوره

 . فردیت5ـ2

های هنری پس از آن است. فردیت یکی از دستاوردهای مهم رمانتیسم برای همة دوران

این مقوله ریشه در عوامل مختلفی همچون صنعتی شدن جوامع، آزادی تخیل و رهایی 

 از قیدوبندهای هنریِ نئوکالسیسم و فلسفة ایدئالیسم دارد. 

ها درون فردیت انسانی قرار دارد، نه بیرون و در انتیستمنشأ حقیقت از نظر رم

ها از خودانگیختگی، از نتایج خوداندیشی در تحلیل رمانتیک»نهادهای مذهبی و اجتماعی. 

انتها تشدید این مکتب است که تأکید آنان را بر احساسات شورانگیز، فردیت و خالقیت بی

، در تحکیم 17ویژه فیختههای آلمان، بهئالیستفلسفة ذهنی اید (.Varner, 2015: 8)« کندمی

مبانی فلسفی و اندیشگی مربوط به مفهوم من و خویشتن فردی و رشد و تکامل آن نقش 
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و بیش از همه هگل، درک انسان  18مهمی داشته است. درپی سیستم فلسفی فیخته، شیلینگ

یافت و نقش فعالی  صورت منفعل از جهان خارج تغییرکنندة محض تأثیرات بهاز دریافت

فردی، تازگی و این تأکید نقش زیادی در مفاهیمی همچون منحصربه»بازی کرد. 

های های جدید در حیطة تجربه و نه فیلتر کردن تجربه از طریق الیهنوظهوری، کشف افق

 (. Habib, 2008: 409)« متراکم سنت و قراردادهای هنری و یا اجتماعی ایفا کرد

گیری یز ادبیات معاصر ایران نیز در مقایسه با سنت ادبی، شکلیکی از وجوه متما

توان میان فردیت رمانتیستی و فردیت و نگاه ویژة هنرمند در آثار است. تشابهی که می

هایی است ها و بینشفردیت هنرمند در ادبیات و هنر معاصر ایران شناخت، تأثیر فلسفه

هان از زاویة دید هنرمند است؛ اما آیا که درصدد شناخت جهان درون انسان و تفسیر ج

در ایران نیز فردیت به برداشت درونی هنرمند از امر متعالی منجر شد و آیا سایر 

گیری فردیت در هنر و ادبیات غرب همچون رشد جوامع صنعتی، های شکلزمینه

ی است؟ در تاریخ سیاسآزادی از قیدوبندهای هنری و... با ادبیات فارسی یکسان بوده 

گیری ادبیات معاصر، برای نخستین بار فرد اهمیت زمان با شکلو اجتماعی ایران، هم

معنوی و حقوقی، دموکراسی، مجلس، قانون، روزنامه، از  یابد. شناسنامه، مالکیتمی

رسد فردیت در ادبیات و نظر میگیری فردیت در جامعة ایران بود. بهنمودهای شکل

سمت دموکراسی و ای عقالنی و انتقادی و تحول جامعه بههنر ایران درنتیجة رویکرده

گرفت؛ فردیتی با هویت  انسان زمینی با داری شکل های جدید حکومتشیوه

های واقعی و ملموس؛ و انسانی عادی که صدا، دردها، افکار و احساسات و دغدغه

 ها در ادبیات ایران شنیده نشده بود. احساساتش قرن

 . عشق  6ـ2

های انسانی 11است و عشق 10ادبیات رمانتیسم بر احساساسات، شور و هیجانتأکید 

 17شود، جایگاه محوری در ادبیات رمانتیسم ندارد.چنان که اغلب در ایران تصور میآن
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عشق رمانتیک مالزم پیوندی عاطفی و تمایلی متقابل و شدید است؛ ایدئالی که اغلب 

ها و اتفاقات وسیلة ایجاباست که به دوام است. عشق رمانتیک خلسة معصومیبی

عشق رمانتیک ایدئالی است که  (.Burwick, 2015: 214)انجامد خارجی به ناامیدی می

 ,Raimond & Watson)شده و افالطونی دوام، آرمانیندرت پایدار است؛ عشقی بیبه

های دهزاها و شاهها شبیه پریان، حوریان و ملکهزن مطلوب رمانتیست .(19 :1992

چنان که در عالم واقع هست توجه فرد رمانتیک بیش از آنکه به زن آن»شرقی است. 

« های ناخودآگاه خویش استها و بازیداشته باشد، اسیر رؤیاها و خیاالت و هوس

 (.703: 1833)جعفری، 

هایی به عشق در سنت شود، از جنبهمختصاتی که عشق رمانتیک با آن شناخته می

شبیه است؛ عشقی مثالی و گذرگاهی برای رسیدن به حقیقت مطلق. اما شعری فارسی 

هایی داشت، چه تطوری را پذیرفت راستی عشق در سنت ادبیات فارسی چه ویژگیبه

و در ادبیات معاصر چه تعبیری از عشق شکل گرفت؟ نیما عشق را بر معشوقی روا 

کند؛ شاملو عشق را د میاست و عشق مثالی حافظ را نق« رونده»داند که زنده و می

کند؛ فروغ فرخزاد نیز گاه شرحی واقعی از ماجرای و برابر تصویر می« انسانی»شکلی به

راستی آیا عشق در ادبیات معاصر با تعبیر رمانتیستی از دهد. بهعاشقی خود ارائه می

 عشق قابل تفسیر و انطباق است؟

 معاصر فارسی شناسی ادبیات. کاربست مکتب رمانتیسم در جریان3

 . طرح و تثبیت رمانتیسم در ادبیات فارسی 1ـ3

فرض نخستین محققانی که بخشی از جریان تجدد ادبی را رمانتیستی خواندند، پیش

است: شعر نو تقلیدی از شعر و مکاتب ادبی غرب و تقلیدی بودنِ شعر نو بوده 

نیما[ »]معتقد است:  از گذشتة ادبی ایرانکوب در ازجمله مکتب رمانتیسم است. زرین

های فرانسه مسائل محلی را با آنچه در شعر رمانتیکاش، با تردستی روستایی و زرنگی
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ترجمة »(. او همچنین شعر نیما را 550: 1838« )بود آمیخت و شعر نو ]را[ پدید آورد

 (.  555خواند )همان، می« نامفهوم از شعر اروپایی

های نها عامل ایجاد شعر نو را تقلید از ترجمهکدکنی نیز با تأکید بسیار، تشفیعی

 داند. او معتقد است: اروپایی می

، با سیری تاریخی و «با هزاران جدال و جنگ»مکاتب ادبی در طول دو سه قرن و 

طبیعی، مکاتبی همچون نئوکالسیسم، رمانتیسم و سمبولیسم و سوررئالیسم را ازسر 

های است این تجربه که شعر نو توانسته« تاز برکت ترجمه اس»اند و تنها گذرانده

 (.795ـ786: 1890رمانتیستی و... را بیازماید )

ای از رمانتیسم به پیدایش شاخه« ادبیات عصر رضاشاهی»او همچنین در بررسی  

کار رمانتیسم را با آن معنای دقیق که در ادبیات اروپایی دارد به»گوید: کند و میاشاره می

ار بردن این کلمه از ناچاری است؛ پس این را با رمانتیسم اروپایی اشتباه کبریم. بهنمی

(. رمانتیست دانستن بخشی از جریان شعر نوی فارسی توسط 50)همان، « نکنید

ـ مورد استناد همة پژوهشگرانی قرار « با توسع»و « ناچاریبه»کدکنی ـ هرچند شفیعی

شمیسا نیز معتقد است در دورة پهلوی، ند. گرفت که پس از او این کاربست را ادامه داد

تأثیر این  اکثر هنرمندان تحت»های فرانسه به فارسی ترجمه شد و اشعار رمانتیک

 (.  77: 1890)شمیسا، « مکتب قرار گرفتند

ترتیب موضوع رمانتیستی خواندن بخشی از جریان تجدد ادبی توسط این  بدین

کار آکادمیک رشتة ادبیات فارسی دارند، طرح پژوهشگران که تأثیری هژمونیک در سازو

مسلّم است که های چنین انتسابی تبارشناسی شود. بدون اینکه ریشه 18و تثبیت شد؛

ادبیات فارسی در دورة جدید، در مسیر بیرون رفتن از پیلة هزارسالة خود که بخشی از 

مختلف ادبی و های آن در دورة مشروطه سست شده و فروریخته بود، به مکاتب دیواره

هنری جهان نظر داشته است؛ این مسئله در ذات هنر و ماهیت بینامتنی و بیناگفتمانی آن 

قرار دارد. ادبیات فارسی از رمانتیسم، سمبولیسم، فوتوریسم، سوررئالیسم و رئالیسم 
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اندازهایی اخذ کرد؛ اما این تأثیر بسیار متفاوت با تقلید است؛ تأثیراتی پذیرفت و چشم

است. همة ابعاد دگرگونی در مایة تحول ادبی در ایران برپایة ادبیاتی غنی بوده ا بنزیر

های ادبیات گذشتة فارسی است و در ها و مؤلفهیافتة ویژگیادبیات معاصر، تغییرشکل

های ادبیات غرب نیز متأثر شده ها، تصویرها و نگرشراه این دگردیسی، از برخی قالب

از شعر معاصر فارسی در تقلید از شعر رمانتیستی پدید آمد. « اگذر»است. البته بخشی 

کند که این اشعار می( بیان 383: 1823« )نماز میت بر جسد رمانتیسم»براهنی در مقالة 

 را تجربه کردند. « حالت رمانتیک»هرچند خواستند از رمانتیسم تقلید کنند، فقط یک 

 . شاعران رمانتیست ایرانی2ـ3

اند. این خیر، محققان و منتقدان ادبی برخی شاعران را رمانتیست نام نهادههای ادر دهه

ها و نامهها، پایانمایة مقالهمنجر شد و دست« رمانتیسم ایرانی»انتساب به تثبیت جریان 

پردازیم که در انتساب هایی میهای بسیاری گردید. در ادامه به تحلیل استداللپژوهش

 کار بسته شده است.  به رمانتیسم به این شاعران
 های ادبی فارسیدالیل رمانتیستی دانستن برخی شاعران  ایرانی در پژوهش

 

 

 

 

 

 

 نیما یوشیج

 «کوب؛ ی نیما نخستین شعر کامالً رمانتیستی فارسی است )زرین«افسانه

 خاتمی(.شمیسا؛ 

  مسائل محلی را با آنچه در شعر اش، با تردستی روستایی و زرنگی»نیما

 کوب(.)زرین« های فرانسه بود، آمیختنتیکرما

 های فرانسوی معمول بود، برای هایی از آنچه در شعر رمانتیکعنوان

 کوب(.اشعارش اخذ کرد )زرین

  نیما نتوانست در شعر سنتی توفیق یابد؛ به همین دلیل در مبانی مکتب

ای شعار تازهرمانتیک، سمبولیسم و تاحدی شیوة سوررئالیسم فرانسه مطالعه کرد و ا

 کوب؛ یاحقی(.وجود آورد )زرینبر شیوة شعر اروپایی رایج عصر به

 بردن به های اجتماعی و پناه حالت انزواطلبی و سرخوردگی از تالش

 کدکنی(.است )شفیعی« افسانه»طبیعت و تنهایی از وجوه رمانتیستی در شعر 
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 و گفته است: نیما از شاعران غمگین و بدبین و دیونوسزی است و خود ا

گاهی یک خمیرمایة رمانتیک در برخی از »و لذا « مایة اصلی اشعار من رنج است»

 )شمیسا(.« اشعار اوست

 ها )جعفری؛ حمیدیان(.سخن گفتن از روحیاتش در نامه 

 .زادگاه نیما و عاشق شدن در زندگی شخصی 

 پسندی )جعفری؛ خواجات؛ تسلیمی(.گرایی و بدویطبیعت 

  و دوگانگی در حاالت )حمیدیان(.افراط و تفریط 

 گفتة نیما، محصول الهام شاعرانه بوده است انگیزة سرودن شعر که به

 )جعفری(.

  آزادسازی شعر از قید زبان کهن ازجمله دالیل رمانتیستی بودن آن است

 )جعفری(. 

 دستان )تسلیمی(.بیان محسوس زندگی تهی 

 .کند )طاهری(ش را گزارش میهایهای نسبتاً دقیقی از معاشقهتوصیف  منزوی

 دهخدا:

 شعر یادآر

  .الهام شعر در خواب 

 .نوجویی در قالب 

 .)اندوه و امید )جعفری 

 

 

 تقی رفعت

  .مجادله با سنت 

 .تأکید به نویسندگان بر بیان احساس 

 .)خودکشی رفعت )جعفری 

 خواهی)خواجات(.آزادی 

 

 

 

میرزاده 

 عشقی

 به آینده.حیة انقالبی و نگاه ایدئالیستی رو 

 .جدال با سنت ادبی 

 های ناسیونالیستی.گرایش 

 .همدلی با محرومان 

 شده. های فراموشاستفاده از قالب 

 نگری )جعفری(.های توأم با جزئیتوصیف 

  .)قهرمانان آثار از مردم عادی )خواجات 
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 عارف قزویی

 حیه و شخصیت عارف.رو 

 های انقالبی.گرایش 

 وجوی قهرمان.جست 

های جذاب سازیآهنگ، ترکیبتوصیف دقیق، گزینش واژگان زیبا و خوش  توللیفریدون 

 .و پیراستگی زبان )طاهری(

 تکه و احساساتی او )خواجات(. شخصیت تکه 
 

هایی که جهت رمانتیستی خواندن شاعران شود، استداللگونه که مشاهده میهمان

م فاصلة بسیاری دارد؛ برای مثال کار برده شده است، از روح و ماهیت رمانتیسایرانی به

توان شعری را با در کشوری که تعریف شعر با الهام و تخیل گره خورده، چطور می

در  19است، رمانتیستی دانست؟ الهاماستناد به اینکه انگیزة سرودن آن الهام شاعرانه بوده 

انی یک القای روحی آسمانی به ذهن و یا درک ناگه»مکتب رمانتیسم اشاره دارد به 

« شودای موجب برانگیختن تخیل هنرمند میطور خالقانهایده یا تصویر که به

(Burwick, 2015: 138 .)دلیل تأکید شود، بهاگر در رمانتیسم از الهام سخن گفته می

نئوکالسیسم بر مهار تخیل و لزوم رعایت بایدها و نبایدهای بسیاری است که به بخشی 

پردازی، ر شعر فارسی، هرچند که وزن، قافیه، صنعتها اشاره شد. اما داز آن

توان از اهمیتی که اندیشی و تکلف بخشی از شعر و ادبیات بوده است، بازهم نمیقافیه

پوشی کرد. سخن گفتن از زادگاه و ادبا برای تخیل و الهام شاعرانه قائل بودند، چشم

ها برخی برمبنای آنهایی که طبیعت، نوجویی و عشق در جوانی و سایر استدالل

های عمومی و کلی شعر و اند، همگی ویژگیشاعران معاصر رمانتیست خوانده شده

 روند.  شمار میها بهشاعری و ادبیات در تمامی دوران

خوانده « رمانتیسم ایرانی»های ادبیات معاصر در ادامه آنچه را که در پژوهش

های مکتب چه میزان به مؤلفهدریابیم این جریان تا کنیم تا شده، بررسی می

 رمانتیسم نزدیک و یا از آن دور است.  



  99 / شمارة 18 سال                                                                                  139

 «رمانتیسم ایرانی»های رمانتیسم در . مؤلفه3ـ3

 . طبیعت در رمانتیسم ایرانی 1ـ3ـ3

است. « طبیعت»شود، هایی که در تفسیر آثار رمانتیسم ایرانی بر آن تأکید میاز ویژگی

ثار رمانتیستی، هر نوع اشاره به طبیعت های ادبی فارسی در تفسیر آدر پژوهش

شود؛ درحالی که طبیعت در استخراج و در تأیید رمانتیستی بودن اثر بدان استناد می

ای ناگسستنی با مفاهیم دیگری قرار دارد و اگر این زنجیره مکتب رمانتیسم در زنجیره

بیعت ابداع گسسته شود، طبیعتِ متجلی در این مکتب نخواهد بود؛ زیرا اشاره به ط

گیری هنر و ادبیات در جهان، توصیف طبیعت مکتب رمانتیسم نیست و از ابتدای شکل

 با آن همراه بوده است. طبیعت در مکتب رمانتیسم در اتصال با این مفاهیم قرار دارد: 

 

 

 

 

 

 

 

زمان با ورود به عصر نو دیگرگونه در ادبیات فارسی، نوع نگرش به طبیعت هم 

ها به طبیعت و دارای این تعبیر جدید از طبیعت مشابه دیدگاه رمانتیستشد؛ اما آیا 

 های رمانتیستی بود؟ویژگی

تابلو در فرانسه »از عشقی معتقد است: « سه تابلوی مریم»جعفری در تحلیل 

گرایی در پردازی و طبیعتانداز، منظره... و بدون شک با میراث منظرهمعنای چشمبه

شود، وند دارد ]...[ دو قسمتی که با وصف طبیعت آغاز میرمانتیسم اروپایی پی
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عشقی »کند: (.  نویسنده در ادامه بیان می181: 1833« )های رمانتیک شعر اوستجنبه

ها را ترسیم و های جغرافیایی خاص و موقعیتشان نام برده و آندر این شعر از مکان

شتر حرکت شعر فارسی رسد بینظر میجا(؛ موضوعی که به)همان« توصیف کرده

سمت کند تا گرایش بهگرایی در ادبیات را توجیه میسمت انضمامی شدن و واقعبه

 رمانتیسم. 

های رمانتیستی، گاه دستاویز استخراج اجزائی از عنوان یکی از ویژگیطبیعت، به

طبیعت از میان آثار شده است؛ اجزائی همچون آب، آتش، آسمان، اسب، باد، برکه و 

گونه توضیحی دربارة (؛ درحالی که هیچ1896ب، بهار، چشمه و... )شیرشاهی، مردا

ارتباط میان این اجزا و مکتب رمانتیسم بیان نشده است. گفتنی است که این عناصر از 

بدو پیدایش ادبیات فارسی جزء مهمی از شعر و نثر بوده و ارتباط آن با مکتب 

 (.  721ـ762: 1890یگران، گردد )ر.ک: معروف و درمانتیسم مشخص نمی

ای عنوان مؤلفهطبیعت، به های رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاججلوه در کتاب

شعر »رمانتیستی، در شعر ابتهاج تبیین شده است. نویسنده معتقد است ابتهاج در 

اندیشی و تعمق شاعر در ژرف« »مرجان»، نگاهی متفاوت به زمین دارد؛ شعر «زمین

شاعرانه و »توصیفی « کوچ»دهد؛ و در شعر را نشان می« یعتاجزای مختلف طب

(. این درحالی است که نویسنده 93: 1896)میرزایی، « متفاوت از باران ارائه کرده است

ها چرا و از چه نظر متفاوت است و چه تعاملی با مبحث بیان نکرده که این نگاه

 یابد.  رمانتیسم می

 ای رمانتیستی، معتقد است: عنوان مؤلفهیی نیما، بهگرایعقوب آژند در تفسیر طبیعت 

طرز ملموس و محسوس و ]رویکرد طبیعت در شعر نیما[ و وصف زیبایی آن به

اند؛ عینی است و نه ذهنی؛ به همین دلیل آن را در قالب رمانتیسم اروپایی ریخته

نیما  چون در آن انسان، عین انسان است و طبیعت، عین طبیعت و در اینجاست که

 (.799: 1868گیرد )پردازی ذهنی شعر فارسی قدمایی ایران فاصله میاز طبیعت
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شعر و « ریختنِ»اگر بپذیریم که تعبیر جدید از طبیعت در ادبیات فارسی از طریق  

ها کاربرد عناصر دست آمده است، ارتباط قرنبه« قالب رمانتیسم اروپایی»مفاهیم آن در 

نظر شود. بهبیات فارسی با ادبیات معاصر گسسته میطبیعت در گذشتة شعر و اد

هایی همچون طبیعت از رسد اگر نقد دانشگاهی به تبیین تحول و تطور مؤلفهمی

دست پرداخت، نتایج مفیدتری در شناخت گذشته و امروز بهگذشته تا امروز می

 آمد.   می
طبیعت نیز به جهان متعالی دنبال آن بود که از خالل رمانتیسم با بینشی ایدئالیستی به

زمان و جاودانه را در خالل و درون امر یابد؛ تصویرهایی از طبیعت که امر بی دست

گیرد دهد. بلیک معتقد بود انسان نمادهایش را از طبیعت میزمانمند و ناسوتی نشان می

در توان چنین تصور کرد که توصیف طبیعت برد. میکار میو برای تفسیر عالم غیب به

ها و گیاهان محلی و آداب و رسوم عامیانه در شعر شعر نیما و نام بردن از مکان

نمایی و ارائة تصویری زمینی و انضمامی است؛ کردن، واقعیت درجهت جزئی« افسانه»

و مکان و زمان در قالب  گرفتهها از آن فاصله میتصویری که ادبیات فارسی قرن

یافته است. اگر از و... بازتاب می« روزگاری»، «مُلکی»، «دیهی»، «سرزمینی»، «روزی»

رسد نظر میاین منظر به طبیعت در شعر نوپردازانی همچون نیما پرتو افکنده شود، به

ای گونهتنها شباهتی به طبیعت در دیدگاه رمانتیستی ندارد، بلکه بهطبیعت در شعر او نه

ای های گستردهو شعر متجدد، تفاوتبنیادین با آن متفاوت است. طبیعت در شعر نیما 

ها در قالب رسد تالش برای تحلیل این تفاوتنظر میبا شعر سنتی فارسی دارد که به

 مکتبی همچون رمانتیسم، مانع از درک عمیق آن شده است.

 . فردیت در رمانتیسم ایرانی2ـ3ـ3

ساسی آن بررسی  و بیان های اعنوان یکی از مؤلفهتر فردیت رمانتیسم را بهپیش

کردیم که این مقوله ریشه در عوامل مختلفی همچون صنعتی شدن جوامع، 

 آزادی تخیل و رهایی از قیدوبندهای هنریِ نئوکالسیسم و فلسفة ایدئالیسم دارد.  
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( در پژوهشی در زمینة رمانتیسم در اشعار قیصر 188: 1890گنجعلی و صارمی )

را تعریف فردیت در ادبیات رمانتیسم « ة مکرر از کلمات من و خوداستفاد»پور، امین

، رمانتیسم در شعر فروغ فرخزاددر کتاب (. 737: 1839)نیز ر.ک: میکائیلی، دانند می

ای رمانتیستی است ـ معرفی شده نمود فردیت ـ که مؤلفه« من»اشعارِ حاوی ضمیر 

: 1896میرزایی، ؛ 167: 1896؛ شیرشاهی، 93و  57: 1837است )رستمی و کشاورز، 

    (.155: 1895؛ صادقی و صادقی بنیس، 106

شاعر یا نویسنده است. « از خود گفتنِ»فردیت رمانتیستی در ادبیات متفاوت با 

های هنر و ادبیات ایران در دوران معاصر است؛ اما آیا ترین ویژگیفردیت یکی از مهم

نظر های این مکتب است؟ بهیژگیاین ویژگی همان فردیت رمانتیستی و حائز و

یک سبک یا مکتب را تشکیل  هایی که درمجموع و در طیفی گستردهرسد ویژگیمی

ای استخراج و موجب شکلی جزیرههای ادبیات فارسی بهدهد، در برخی پژوهشمی

 های ادبی شده است. مندی در پژوهشتعلیق تعقل و مسئله

جدیدی که در دورة معاصر در ادبیات « منِ»یت اما ماهیت فردیت رمانتیستی با ماه

ها تا دوران جدید همچنان این من»فارسی شکل گرفت، متفاوت است. در شعر غرب 

تأثیر تحوالت جدید در شعر  ماندند؛ مثالً در شعر ماالرمه و دیگران. اخیراً تحت’ من‘
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 بشر را هم بیان کند و نوعغرب این حالت پیدا شده که شعر باید نوع انسان را بیان 

(. شعر رمانتیک فردی و تاحدودی غیراجتماعی بود و 115ـ117: 1825)براهنی، « کند

کرد برداشت خاصِ خود را از جهان ارائه کند ـ حتی اگر مخاطب آن شاعر تالش می

زمان بود با نوعی خودآگاهیِ تاریخی را درنیابد ـ اما در ادبیات فارسی این فردیت هم

 بخشی.  در اجتماع و نقد جامعه و آگاهی از تأثیر فرد

 . هیجان و احساسات در رمانتیسم ایرانی 3ـ3ـ3

ای قابل استخراج است؟ یابد، مؤلفهای که احساسات در مکتب رمانتیسم میآیا جایگاه ویژه

نام ای بهتوان مقولهآیا حتی در آثار بزرگان این مکتب، همچون کولریج یا بایرون، می

رسد این ویژگی فقط در نگاهی ساختاری و کالن نظر میاستخراج کرد؟ به احساسات را

قابل بررسی است و نه در یک اثر مشخص. در زمینة تفاوت نمودِ احساسات در سنت 

توان با بررسی طیفی از آثار، تطور این مقوله را شعری فارسی و ادبیات معاصر نیز می

 بررسید.  

هیجان و »از ن در ایران و در اشعار حسین منزوی رمانتیسم و سیر تحول آدر کتاب 

شود. رمانتیستی شعر منزوی بیان می« هایمایهدرون»مثابة یکی از به« احساس

آزادی و اشارت، افسون و حسرت، امید و  آرزو،»نمودهاست:  ای که حاوی اینمایهدرون

این رویکرد در (. 1896)شیرشاهی، « نومیدی، انتظار، بغض و گریه، پاکی و زاللی

(. 102: 1897شود )برای مثال ر.ک: رحیمی و دیگران، های بسیاری دیده میمقاله

هیجان و »نیز  های رمانتیک در اشعار احمد شاملو و نزار قبانیجلوهکتاب  نویسندگان

نیز احساس خالص ’ ماهی‘در شعر »اند: های رمانتیسم دانستهرا از شاخصه« احساس

شود. شعر ماهی تصویرسازی عاطفی و صمیمی  به مخاطب منتقل میصورتی شاعرانه به

« دهداش را نشان میهیجان درونی’ کنماحساس می‘بسیار قوی دارد و شاعر با تکرار 

(. اویسی در پژوهش خود در زمینة رمانتیسم در 156: 1895)صادقی و صادقی بنیس، 
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ها، احساس همچون رمانتیست رسد که هنرمندی،اشعار حسن هنرمندی به این نتیجه می

در بسیاری از اشعارش هیجان و احساسات »را در کانون نگرش هنری خود قرار داده و 

   (.72: 1891« )خود را آشکار کرده است

تواند گیری آن است و نمیاحساس ویژگی کلی ادبیات و هنر از ابتدای شکل

شمار آید. رمانتیستی به ، ویژگیتنهایی و بدون توجه به فلسفه و ماهیت اندیشگیِ اثربه

مند شده و قاعدهبندیدهد که مکاتب ادبی و ساختار طبقههایی نشان میچنین تحلیل

ای جهت تولید کتاب و مقاله در ادبیاتی را فراهم کرده است که ضعفی ها وسیلهآن

 مندی و روشمندی در پژوهش و نقد آن وجود دارد. بنیادین در مسئله

 در رمانتیسم ایرانی  . عشق4ـ3ـ3

مفهوم و  شود، عشقچه در ایران تصویر میبرخالف آنتر بیان کردیم، گونه که پیشهمان

هایی البته ذکر این مسئله حائز اهمیت است که گرایش ی محوری در رمانتیسم نیست.امقوله

ای مورد توجه هاند. این رویکرد در برهپرداختههای پرسوزوگداز میاز رمانتیسم به بیان عشق

 برخی شاعران معاصر قرار گرفته؛ اما عمر کوتاهی داشته است.

های ادبیات فارسی، هر نوع اما در ایران در بحث مطابقت این مکتب با جریان

مثابة عشق رمانتیستی تحلیل شده است. زرقانی احساسات عاشقانة فردی یا اجتماعی به

 کند و معتقد است: می رمانتیسم را به فردی و اجتماعی تقسیم

ای کلمة کلیدی در رمانتیسم فردی عشق است؛ عشق زمینی و غریزی که در هاله

انگیز فرورفته است. عاشق غالباً هیچ مشکل و غلیظ از احساسات وسوسه

ای در زندگی فردی  و اجتماعی خویش جز وصال با معشوق یا غم فراق دغدغه

 (.787: 1838اش ندارد )شکنیاو یا شکوه از پیمان

الگوی »، یکی از شاعران رمانتیست، 15کند که توللیزرقانی همچنین اشاره می 

جا(. این سخن به بسط )همان« است رفتاری نازونیازی را از ادبیات کالسیک وام گرفته
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های برجسته و بسیار مهم در و پردازش بیشتری نیاز دارد؛ زیرا عشق یکی از موتیف

ت و توجه به این مسئله اهمیت  دارد که مفهوم عشق و ابعاد سنت ادبیات فارسی اس

 آن چه تغییرات و تطوراتی را ازسر گذرانده است.  

عشق در رمانتیسم در تعبیری کالن، عشقی افالطونی است؛ تعبیری از عشق که 

گذاری اشعار عاشقانه با است و اکنون در نامها در ادبیات فارسی جاری بوده قرن

های جلوهطلبد. در کتاب تری را میهای عمیقرمانتیستی تأمل و بررسیعنوان عشق 
مضامین عاشقانة اشعار او که همگی در سنت ادبیات رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج، 

اندوه و فراق یار، گله و »شود؛ ازجمله فارسی ریشه دارد و نه رمانتیسم، استخراج می

د عشق گذشته، ستایش عشق و دعوت وفایی و بدعهدی معشوق، یاشکایت از بی

اشعار شاعرانی  رمانتیسم ایرانیکتاب (. 179: 1896)میرزایی، « ورزیهمگان به عشق

پرداز، زبانی عشوه»ساختاری، همچون  مانند توللی و نادرپور را با توصیفاتی عمدتاً

ونی و گاه های گاه افالطالضمیر، بیان حاالت عشق با تعیّنایجاد تمثیل برای شرح مافی

جسمی، ایجاد شگردهای موسیقایی، ترکیبات دلبرانه، نوستالژی مطبوع شرقی، 

های به توصیف این عاشقانه« بُعدی بودن چهرة معشوق و عدم مالقات با اوتک

 (. 179ـ173: 1891پردازد )خواجات، رمانتیستی می

بحث در  در خالل های ادبیانتقادی کاربردی در مکتب پژوهشیتسلیمی در کتاب 

 کند:زمینة رمانتیسم و شعر گوته بیان می

معشوق گوته شخصی خاص است؛ اما به تأثیر از حافظ رنگی کالسیک و کلی  

دالیلی گرفته و از زمین به آسمان رفته است. حافظ نیز اگرچه به زمین نظری دارد، به

ه نیما شود ککند و درنتیجه به مولوی نزدیک میعشق پایندة عرفانی را طرح می

گوید و تری در افسانه از تجربیات خود میخواند. نیما با زبان رمانتیکدروغینش می

 (. 189: 1896کند )عشق غیررمانتیک و غیرتجربی را نفی می
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که آیا عشق در رمانتیسم تجربی و زمینی است که  شودبار دیگر این مسئله مطرح می 

کند. عشق در رمانتیسم در است، نفی می «عشقی غیرتجربی»نیما عشق غیررمانتیک را که 

پیوند با امر متعالی، غالباً ماهیتی افالطونی دارد و اگر ادبیات فارسی در دوران معاصر 

گرایانة ادبیات معاصر های واقعگردد، ریشه در گرایشدنبال عشقی زمینی و واقعی میبه

 دارد و نه تقلید و تأثیر از مکتب رمانتیسم.

 سم اجتماعی . رمانتی5ـ3ـ3

پردازد، با گاه که نویسنده یا شاعر به بیان مسائل اجتماعی میدر آثار رمانتیستی آن

های رمانتیسم اجتماعی مواجهیم. شاید به این دلیل که رمانتیسم اساساً مکتبی با دغدغه

اجتماعی نیست )و مکتب رئالیسم نیز با استفاده از همین خأل به نقد آن پرداخت(، 

سازی اصطالح رمانتیسم با رویکردهای و پژوهشگران ایرانی جهت متناسبمنتقدان 

 اند.  کار بردهاجتماعی در شعر معاصر، اصطالح رمانتیسم اجتماعی را به

اما آیا تمایالت اجتماعی مکتب رمانتیسم درحدی است که بتوان قائل به ترکیبی با 

یسم بیشتر نوعی اتوپیاگرایی عنوان رمانتیسم اجتماعی بود؟ تمایالت اجتماعی رمانت

 است. بینانه بوده ذهنی و تخیلی خوش

گرا مانند ویلیام بلیک به آینده توجه داشتند؛ ولی برخی از شاعران شهودی و ذهن

دانند. آن را با تحوالت روحی انسان و کمال معنوی او قابل دستیابی می

پذیرد، از ها تأثیر میرمانتیکاتوپیاگرایی و ترسیم آیندة آرمانی که از تخیل نیرومند 

 (. 152/ 7: 1828شود )ولک، های مهم رمانتیسم محسوب میجنبه

های اجتماعی شعر اجتماعی فارسی از دوران مشروطه به بعد، درصدد نقد واقعیت 

ای سیاسی دارد. این شعر در تالش برای اثرگذاری و ایجاد تغییراتی است و صبغه

ملموس بیرونی است. هرچند آثار انتقادی این دوره نیز گاه انضمامی و واقعی در جهان 

ای آرمانی دارد، این ویژگیِ هر نوع نوشتار انتقادی است و انتقاد چشم به آینده یا منجی
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اندازی آرمانی همراه است که بتواند جایگزینی برای وضع موجود غالباً با تصویر چشم

 شود. 

شده و گو، پیامبر، مطرود، راندهیش، غیباند]هنرمند در ادبیات رمانتیک[ خیال

شود. هنرمند رمانتیک همواره درصدد پر کردن شکافی است که تبعیدی متصور می

گردد؛ اش ایجاد میکند ـ میان او و خوانندهواسطة ماهیت هنری که خلق میـ به

کند حالت رازوارگی و در پرده بودنش را نیز حفظ اما به همان اندازه تالش می

قدر غرق در رؤیاپردازی در خلق اثر خود است که این ند. هنرمند رمانتیک آنک

 lostشده )اندازِ گمشود. چشمانداز میمسئله گاه منجر به ازبین رفتن چشم

vision در ادبیات رمانتیک بسیار فراگیر است؛ زیرا منبع الهام هنرمند، منبعی )

شود و درنتیجة این وقفه و عدم می غیبی و خیالی است که مدام در آن وقفه ایجاد

ماند؛ نمونة آن هم فهرستی گسترده از آثار ناتمام تمام میاتصال، کار هنرمند نیمه

 .  (Morse, 1982: 191-193هاست )رمانتیک

یکی از نتایج تأکید  درنتیجه رمانتیسم مکتبی در پیوند با مسائل اجتماعی نیست و

پردازی و توجه به رؤیا و امر متعالی، دور شدن خیالها بر فردیت، در کنار رمانتیست

ویژه در هایی، بهشعر و ادبیات رمانتیسم از مخاطب است. رمانتیسم اگر هم در دوره

دلیل مسائل مربوط به انقالب فرانسه، با برخی انتقادهای اجتماعی گره فرانسه و به

ها، کدام از این مؤلفهیچدهد هخورد و یا گاهی به حمایت از محرومان توجه نشان می

دهند. با توجه به دالیلی های اساسی نیستند که اصلِ رمانتیسم را تشکیل میآن ویژگی

 نماست.  رسد ترکیب رمانتیسم اجتماعی نادرست و متناقضنظر میکه برشمرده شد، به

کند که نمودهای جعفری رمانتیسم دورة مشروطه را رمانتیسمی اجتماعی معرفی می

بستگی آرمانی به انقالب و آزادی، همدردی با محرومان و دل»اند از: عبارتآن 

دوستی و ناسیونالیسم و توجه به هایشان، امید به افق روشن و آیندة آرمانی، میهنرنج

: 1833)جعفری، « جوی قهرمان رمانتیک و ستایش آنورفتة ایران، جستدستشکوه از

نثر رمانتیک عصر »در قالب  رمانتیسم در ایرانسیر (. آثاری که جعفری در کتاب 89
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و  احمد، بیکسیاحتنامة ابراهیمالسلطنه، اثر اعتماد خلسه معرفی کرده، شامل« مشروطه

لحاظ روش و عقیدة او، این آثار تا حد زیادی به(. به91است )همان،  المحسنینمسالک

ها و شباهت»اند و تأثیر کتب عمدتاً رمانتیک فرنگی نوشته شده کلیات، تحت

« شان کامالً قابل شناسایی استهای اروپاییهای این آثار و سرمشقهمانندی

 جا(.  )همان

اشاره « هاای از این تأثیرپذیرینمونه»جعفری در ادامه برای تبیین این کاربست به 

که گوید زند و میاز میرزاآقاخان کرمانی را مثال می دو ملتوهفتادکند و رسالة می

برناردن »از  خانة سوراتهقهونام کرمانی این رسالة مفصّل را براساس قطعة کوتاهی به

های این دو شباهت»، نویسندة رمانتیک فرانسوی، نگاشته و معتقد است «یرپیدو سن

در این »ها آن است که عقیدة جعفری، ازجملة این شباهتبه«. اثر کامالً آشکار است

یسندة فرانسوی، اندیشة دین طبیعی و الهیات متکی به قلب و درک داستان مانند اثر نو

 (. 97)همان، « شودشخصی افراد انسانی ترویج و تعصب و خشونت دینی مذموم می

یر و پیبینشی کامالً در تقابل با بینش داستان سن هفتادودو ملتاما بررسی رسالة 

گرا و گریزان فیلسوفی طبیعت یرپیدهد. برناردن دو سنمتباین با رمانتیسم را نشان می

 وای علتجوی رابطهوالمعارف که در جستةاو با اصحاب دایر»از اجتماع است. 

افتد. از تمام متن برناردن صدای معلولی و عقالنی در میان عناصر طبیعت بودند، درمی

: 1826)سراج، « رسدگوش میخصومت با عقالنیت و توجیه علمی عالم هستی به

حقیقت تنها در دل طبیعت جای »معتقد است:  خانة سوراتقهوه. برناردن در (709

تواند انسان را به حقیقت نزدیک کند. آن راه قلب دارد. این راه عقل نیست که می

(. اما شخصیت اصلی داستان میرزاآقاخان کرمانی شخصیتی 192)همان، « است

میرزاآقاخان به این دلیل که یکی بخشی به جامعه است. دنبال آگاهیگراست که بهعقل

پژوهش در اختالف و آرای مذهبی ایران در سدة سیزدهم بود، قالب هایش از دغدغه

گونه گو و تضارب آراست و بدینوشیوة گفتگزیند که بهیر را برمیپیداستانی سن
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در  . میرزاآقاخانکندمطرح می« گووقالب گفت»عقاید و آرای دینی زمانة خود را در 

، رسالة هشت بهشتداری انجام داده؛ ازجمله زمینة اختالفات مذهبی تحقیقات دامنه

وطنان خود بخشی هم. او درپی رهاییرسالة انشااهلل و ماشااهللو  عقاید شیخیه و بهائیه

« حقیقت»اندیشی و تعصب است. شخصیت داستان میرزاآقاخان از قید خرافات، تاریک

(؛ برخالف داستان 170:  7003داند )ر.ک: کرمانی، برابر می« عقلتنویر افکار و »را با 

 داند. جوی حقیقت، عاملی ناتوان و محدود میویر که عقل را در جستپیسن

ای رمانتیستی انتخاب شده که عنوان نمونه، مثالی بهسیر رمانتیسم در ایراندر کتاب  

ای که در ایران مقارن با دوره دهد جریان فکری اجتماعی و ادبیاتفاقاً نشان می

رمانتیسم ایرانی نامیده شده، تا چه حد با مکتب رمانتیسم متفاوت بوده است. جریان 

زدایی بود؛ خسته از بخشی، نقد، عقالنیت، اعتدال و خرافهدنبال آگاهیفکری مزبور به

 های انتزاعی و مثالی. های دوردست، و جهانتخیل

شود بیان می« رمانتیسم اجتماعی»، در تبیین شاخة عاصر ایرانانداز شعر مچشم در کتاب

که این شاخه از رمانتیسم ـ برخالف رمانتیسم فردی که غیرسیاسی، عاشقانه برکنار از 

های اجتماعی، مبارزه، به فعالیت»های انقالبی است ـ های اجتماعی و اندیشهدغدغه

عقیدة به(. 779: 1838)زرقانی، « دهدسیاست، عشق به آزادی و اهداف انقالبی اصالت می

 نویسنده: 

های بالغی و زیباشناسانه با رمانتیسم فردی تفاوت اعتبار جنبه]این گرایش[ به 

چندانی ندارد؛ بلکه تفاوت عمده در سطح محتوایی شعر است؛ ازجمله توجه به 

قر و مسائل و مفاهیم اجتماعی و سیاسی، آمیخته با عاطفه و احساس، توجه به ف

فساد و شکوه از اینکه بشر به مفاهیمی چون انسانیت و عدالت توجه ندارد و 

 (.785خشونت رواج یافته است )همان، 

بندی های سیاسی و اجتماعی در شعر یک دوره وقتی با قالبترتیب دغدغه بدین 

شود، شعر را به دو قطبِ سیاسی و و نگاه نقد مکتبی براساس رمانتیسم تفسیر می
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کند و تعابیر رمانتیسم سیاسی، عاشقانه و مخلوطی از عشق و اجتماع تقسیم میغیر

 آورد. فردی و اجتماعی را پدید می

موج اجتماعی سیاسی دهة »گوید: بندی قائل است و میتسلیمی نیز به همین تقسیم

های قدیمی و جدید سی به حوزة شعر رمانتیک گام نهاد. اشعار سیاسی ـ عشقی با قالب

(. در کتاب 89ـ79: 1838« )انگارانه فراوان شدفکران سادههای روشنفقرنگاری با

رمانتیسم اجتماعی ـ انقالبی شاید اندکی عجیب »شود که ترکیب بیان می رمانتیسم ایرانی

بینی و حسرت و نظر بیاید؛ زیرا خصلت رمانتیسم فردگرایی است و درونو متناقض به

؛ اما نویسنده «خواهی و حرکتبینی و آرمانیی و برونگرایأس و خصلت انقالبی جمع

آن را موجه کرده است « بارها تکرار این اصطالح در نقد شعر»کند که استدالل می

همراه مفاهیمی (. در این تفاسیر، ترکیب نقد اجتماعی و سیاسی به196: 1891)خواجات، 

ده است؛ اما باید توجه کرد گذاری این جریان به رمانتیسم اجتماعی شعاشقانه سبب نام

گردان باشد، چیزی جز که ادبیات اگر صرفاً به بیان اجتماعی بپردازد و از احساس روی

 16شعار نخواهد بود و ماهیت ادبی خود را ازدست خواهد داد.

   . نتیجه4

دهد، نوع تلقی از مکتب رمانتیسم در ایران با آنچه ماهیت رمانتیسم را تشکیل می

گاه متضاد است. انتساب نام رمانتیسم به برخی آثار تجددگرایان در ابتدای متفاوت و 

رانیِ جریان تجدد شکل گرفت؛ حاشیهدالیل خاصی همچون بهبه هجری قرن چهاردهم

های ادبیات ها و تفسیر برخی جریانگذاریواسطة ضعف نقد ادبی این نامبعدها به

 رمانتیسم ادامه یافت.   معاصر و حتی گذشته براساس معیارهای مکتب 

های درونی عشق رمانتیستی، فردیت، طبیعت و تخیل در دورة رمانتیسم با برداشت

هنرمند از امر متعالی گره خورده است؛ تا جایی که گاه حتی شعر رمانتیستی را شعری 

کرده است. دشوار و تصویر هنرمند رمانتیست را منزوی و مطرود از اجتماع ترسیم می
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دنبال ترسیم است که مقارن با ادبیات معاصر، ادبیات و هنر ایرانی دیگر بهالی این درح

 دنیای مثالی و افالطونی، دشوارگویی و انفصال از اجتماع نبود.

کار رفته است، هایی که جهت رمانتیست خواندن شاعران ایرانی بهدر استدالل

رد؛ مثالً این موضوع که خوچشم نمیهای اصلی مکتب رمانتیسم بهیک از ویژگیهیچ

بینی ایدئالیستی و... رمانتیست دلیل تالش برای توصیف امر متعالی، جهانشاعری به

خوانده شود. اساساً به این دلیل که اغلب ابعاد رمانتیسم در تعاملی دیالکتیک با 

یابد و نئوکالسیسم از بسیاری جهات شباهتی با سنت ادبیات نئوکالسیسم معنا می

جوی رمانتیسم در شعر و ادبیات معاصر فارسی نهایتاً با وکند، جستیدا نمیفارسی پ

های شخصیتی شاعر، بیان هایی نظیر الهام شعر در خواب شاعر، ویژگیاستدالل

های احساسات، مخالفت با سنت و... میسر خواهد بود. بخش دیگری از ویژگی

صر سلطة علم و تعقل در غرب ها خِردمحوری دکارتی و تجربة عرمانتیسم نیز در قرن

سمت ضدیت با عقل و واقعیت کشاند. درحدود صد سال ریشه دارد که رمانتیسم را به

پس از ظهور مکتب رمانتیسم در غرب، جامعه و فرهنگ و هنر ایرانی مقارن با 

دنبال عقالنیت، خِرد و شیوة جدیدی از زندگی برمبنای گیری ادبیات معاصر بهشکل

جوی جهانی وگشت و رمانتیسم با دنیای خیالی و جستو خِردمداری میساالری مردم

 گوی این نیاز باشد. توانست پاسخمثالی نمی

هایی همچون عشق، طبیعت، فردیت و... را در های ادبی فارسی ویژگیپژوهش

اند، با انفصال کامل از سنت ادبی فارسی آثاری که به مکتب رمانتیسم منتسب کرده

دهند که خود موجب شناخت ناکامل و گاه نادرست از جریان قرار می مورد بررسی

رسد چارچوب ساختارمند و نظر میشعر و ادبیات معاصر شده است. به

مندی و های ادبی غربی همچون رمانتیسم، در ضعف دغدغهشدة مکتبسازیمفهوم

تفسیر آثار  الوصول جهتروشمندیِ نقد و پژوهش ادبی در ایران، به ساختارهایی سهل
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برند؛ حتی به بهای است که منتقدان ادبی از آن بهره میهای ادبی تبدیل شده و جریان

 انفکاک کامل اندیشة ادبی معاصر از سنت ادبیات فارسی.

 تشکر و قدردانی

استخراج شده که مورد حمایت مالی صندوق حمایت  92009952این مقاله از طرح پسادکترا به شمارة 

  ( قرار گرفته است.  INSFن و فناوران کشور )از پژوهشگرا

 

 هانوشتپی
1. Percy Bysshe Shelley 

2. John Locke 

3. objectivity 

4. impersonality 

 . نوشتة بسحاق اطعمه، قرن نهم هجری5

 ، قرن نهم هجریقاریموالنا محمود نظامنوشتة . 6

7. return to nature 

8. denaturalization   
9. Christian Wolff 

10. impression, passion, emotion 

11. love 
( و Romanticism: Keywords( )7015) هایرمانتیسم و کلیدواژه . برای مثال در دو کتاب17

که هر دو ( History of Romanticism in Literature( )7015) ادبیات تاریخ رمانتیسم در

 تیسم اختصاص دارند، عشق مدخلی مستقل ندارد.ها و مفاهیم مهم مکتب رمانبه شرح کلیدواژه

 (.1898( و طاهری )1838(، زرقانی )1896(، خاتمی )1831در آثار روزبه ). 18

14. inspiration 
 رهااند، مقدمة توللی بر مجموعة شعر . در بسیاری از آثاری که در زمینة ادبیات معاصر نگاشته شده15

شود؛ اما بررسی این مقدمه شکار گرایش او به رمانتیسم دانسته میعنوان بیانیة رمانتیسم و نشانة آبه

ای از گرایش به مکتب رمانتیسم در آن وجود ندارد. این مقدمه صرفاً دهد که هیچ رگهمی نشان

گرایان برای تشبه کاران ادبی است. تالش کهنهگرایان و محافظهانتقادی تند و گاه مستدل به سنت

گویی و سعدی و دیگر بزرگان ادب و مساعی شاعران برای مغلق اشعارشان به حافظ و
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: 1869های ادبی ازجمله انتقادهای توللی به این گروه از شاعران است )پردازی در انجمنصنعت

« شعر نو»شمرد که آن را (. توللی در این مقدمه، هشت مؤلفه برای این رویة جدید خود برمی11

کند و ای مستقیم میها نه به مکتب رمانتیسم اشارهیک از این مؤلفهیچ(؛ اما در ه88نامد )همان، می

ای رمانتیستی دارند. توللی در این مقدمه تنها در دو نکته به ادبیات ها داللت بر ویژگینه این مؤلفه

وزنی شعر سپید که این دو موسیقی و ارتباط آن با وزن شعر، و همچنین بی کند:غرب اشاره می

 یابد.  ز پیوندی با رمانتیسم نمینکته نی

 شده در زمینة ادبیات معاصر فارسی وجود دارد.بندی در اکثر آثار نگاشته. این تقسیم16
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Abstract 
The school of romanticism emerged as a dialectical reaction to classicism 

and neoclassicism in the eighteenth century and it was influenced by 

philosophical, political and social factors of its age. Romanticism was 

characterized by its emphasis on individualism, the freedom of imagination, 

the sincerity of emotions and also the attempts to reach the transcendent 

truth, discernible beyond the scientific reality. Along with the formation of 

literary renaissance in Iran, many academians and literary traditionalists 

introduced modern literature as an imitation of the west in form of 

translations of western schools, including romanticism. Such an idea has 

been consolidated by the lack of valid and reliable literary research in the 

following decades. The current study has indicated that the interpretation of 

romanticism in Iran has been influenced by neglecting some of its essential 

characteristics, debasing its components from its philosophical and 

epistemological context and by inaccurate renditions of some of its core 

concepts. As literary schools contain conceptualized and structured 

components, literary research in Iran has seemingly employed this 

accessible structure in studying literary trends. Consequently, this has led to 

incomplete and even erroneous understanding of the trends of contemporary 

literature, due to focusing on sole descriptions of such elements as love and 

nature, without considering Persian literary traditions.   
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