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چكیده
یکی از مکتب های ادبی جهان که در دیدگاهی با انقالب فرانسه در پیوند بوده ،مکتب رمانتیسم است .جنبش مکتب رمانتیسمم
انگلیس بعد از انقالب فرانسه شکوفا شد و این در حالی است که آرمان سخنوران این مکتب بما پیاممد همای انقمالب فرانسمه
همخوانی ندارد .به هر روی ،رویش وگسترش این مکتب را در آثار سخنوران و نویسندگان انگلیسی می توان دیمد .در ایمران،
عصر مشروطه را سرآغاز پیدایش آثار رمانتیک می دانند و در دیدگاه برخمی از پووهشمگران« ،عشمقی» و «نیمما» سمر سلسمله
سخنوران مکتب رمانتیک در ایران هستند؛ امّا نشانه های رمانتیسم را می توان پیشتر از آثار این دو در ادب پارسی دید .چنمان
که دکتر شفیعی کدکنی نوشته اند ،شهریار بزرگترترین سخنور رمانتیک ایران است که می توان بازتاب ویوگی های این مکتمب
را در سروده های او دید .در ادب انگلیس یکی از نامی ترین سخنوران مکتب رمانتیسم جان کیتس است که تماثیر بسمزایی در
می توان بما بررسمی ویوگمی همای مکتمب رمانتیسمم در
روند ادامه این مکتب در ادبیّات انگلیس داشته است .از این روی
سرود های این دو سخنور نامی ،به اندیشه های مشترک این دو رسید.
واژگان کلیدی :رمانتیسم ،شهریار ،کیتس ،تخیّل ،عشق
.

مقدمه
یكی از شاخه های ادبیات تطبیقی بررسی دیدگاه های مشترک سخنوران کشور های گوناگون ،پیراموون اندیشوه
و موضوعی خاصّ است .در این جستار ویژگی های مشترک مكتب رمانتیک در شعر شهریار و کیوتس بررسوی
خواهد شد  .چنان که دکتر شفیعی کدکنی در کتاب با چراغ و آیینوه آورده انود « شوهریار بوی هوی تردیودی
بزرگترین شاعر رمانتیک زبان فارسی است .روی کلمه رمانتیک باید قدری درنگ کنیم .اگر بگویند فالن شواعر
رمانتیک است ،مردم از آن «آبكی» بودن و «سطحی» بودن و «سوزناک و بی ارزش» بودن را می فهمنود و نموی
دانند که بزرگترین جنبش فرهنگی و ادبی و هنری تاریخ بشری در اروپا و آمریكا ،جنبش رمانتیسم است؛ بزرگ
ترین نوابغِ هنری و ادبیِ تاریخِ بشر ،امثال گوته و شیلر و ...همه رمانتیک هستند .ما از رمانتیسم چه موی دانویم،
کدام شاهكار رمانتیک جهان را خوانده ایم یا ترجمهء آن را به زبان فارسی ارائه داده ایوم شوهریار ،از موادر،
رمانتیک زاده شده بود؛ او نیازی به خواندنِ بیانیهء مكتب رمانتیسم نداشت .او همه عمر در «خیال» زیست و با «

تخیل» شاعرانه خویش ما را به فضاهایی بُرد که دیگر شاعران هم عصرِ او ،با آن فضاها بیگانه بودند( ».شوفیعی

کدکنی ،) 472-3 1390 ،بی شک شهریار بهترین نماینده شعر رمانتیک در ادب پارسی اسوت .از ایون روی در
این جستار سروده های وی و جان کیتس ()John Keatsکه از نامداران شعر رمانتیک در ادب انگلیس اسوت،
برای مقایسه برگزیده شده است .پیش از پرداختن به این ویژگی های مشترک شعر رمامنتیوک در سوروده هوای
این دو سخنور ،به مكتب رمانتیک در جهان و ایران اشاره می شود.
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«صفت رمانتیک برگرفته از واژه التین «رمانتیكوس» ) (Romanticusابتدا به داستانی اطالق می شد که نه بوه
زبان التین بلكه به زبان عامیانه کشور های مختلف اروپا به زبان های بومی و به گونوه ای جدیود نوشوته شوده
باشد و از قوانین و مقررات کالسیک تبعیت نكند»(.سید حسبنی)10 13۵4،
«معنای واژه های رمانتیک و رومن تی سی زم به سبب ریشه یابی های نادرست به سردرگمی انجامیوده اسوت.
رمانتیک به معنای دور از واقعیت است .اگرچه رومنتی سیزم را با کالسی سیزم در تضاد دیده اند ،اما به راستی
با رئالیسم یا واقع گرایی در تضاد است .التین ،زبان روم باستان ،زبان ادب ،نقش و نگوارش بوود و دسوتور آن
پیچیده است .این زبان را در آثار ویرژیل و سیسرو میتوان یافت .زبانی که در کوچه بوازار روم باسوتان شونیده
میشد ،التین مردمی بود که آن را زبان رومی نیز می گفتند .دستور آن ساده تر و واژه های آن با واژه های التین
کالسیک تفاوت داشتند .زبانی که در کشور های وابسته به امپراتوری روبه کار می رفت بیشتر ریشوه در التوین
مردمی داشت تا التین کالسیک .زبان های فرانسوی ،اسپانیایی و ایتالیایی از زبان التین سرچشمه گرفتند .آن ها
با زبان التین کالسیک چنان دوگانه بودند که آن ها را زبان های رومنس و یا رومنتیک نامیدند ،به این معنوا کوه
از زبان التین سرچشمه گرفته اند ،اما از آن دور شده و با آن همسانی ندارند( ».ابجدیان)19 1383 ،

ظهور واقعی مكتب رمانتیسم در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم بوده و فاصله بین سال های  1798توا
 1832را دوره رمانتیک نامیده اند .دوره ای که اروپا دستخوش تحوالت فكری اجتماعی و سیاسوی موی شوود.
ناامنی ها و نا برابری ها و نا بسامانی های دامن گستر ناشی از انقالب صنعتی استقالل آمریكوا انقوالب فرانسوه
افول جامعه فیودالی و روی کار آمدن طبقه بورژوا سراسر اروپا را در نوردید.
«جنبش رمانتیسم نخست در آلمان با همكاری برادران شگل آغاز شد و پس از آن به مكتبی فراگیر در غرب بوه
ویژه انگلستان تبدیل شد .اصول اولیه مكتب رمانتیک در انگلستان توسط وردزورث و کالریج در مقدموه چوا
دوم کتاب «ترانه های غنایی» گرد آوری گردید .پر شور ترین جلوهوهای رمانتیسم را شاید در انگلسوتان بیوابیم
یعنی کشوری که در آن «لرد بایرون» رهبر کل رمانتیسم شد و در اوایل قرن نوزدهم اصطالح «بایرونیسم» کم و
بیش مترادف با رمانتیسم بود»( .برلین)211 138۵ .
«ویژگی و ارزش های رومنتی سیزم بسیارند خودگرایی؛ دگرگونی؛ آزادی در اندیشه؛ آزادی در گزینش پیرنگ
و درونمایه؛ احساس گرایی؛ نماد گرایی؛ کاربرد اسطوره؛ خودجوشی؛ نوآوری؛ نبوغ؛ تخیل؛ فردگرایوی؛ عشو
به طبیعت؛ سده های میانه؛ عرفان و انسان های دور از تمدن؛ گریز از سنت و رسم ادبی و فلسفه ی سویروره از
جمله ویژگی های رومنتی سیزم هستند ،اما هر شاعر رومنتیک و حتی شاعران احساس گرای پایان سده هجدهم
بر یک یا چند ارزش و ویژگی آن پافشاری میكند .با این وجود ،همه شاعران رومنتیک نگرشی یكسان به بیشوتر
ویژگی ها دارند .همگان میپذیرند که رومنتی سیزم نگرش ادبی و فلسفی است که انسان را در کانون زنودگی و
تجربه جای میدهد .انسان در کانون هنر و ادبیات است و ادبیات بازتاب احساس ها و تجربوه هوای بوی ماننود
اوست .رومنتی سیزم تخیل آفریننده را بزرگ می دارد و شعر را آنگونه درک تخیلی می دانود کوه بوه حقیقتوی
چنان شریف راه می یابد که در توان واقعیت و منط نیست .رومنتی سیزم طبیعت را مكاشفه ی حقیقوت و تون
پوش خداوندی می داند که در انسان و طبیعت تجلی کرده است .شاعر رومنتیک می کوشد تا واقعیت را چنوان
رفعت بخشد که آرمان را در آن ببیند( ».ابجدیان)21 1383 ،
 -1رمانتیسم در ایران
پژوهشگران این مكتب در ایران برآن هستند که در عصر مشروطه اندیشه رمانتیوک وارد ادبیوات پارسوی شوده
است« .عشقی» و
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نیما را پیشروان این مكتب دانسته اند؛ امّا دکتر صدری نیا در جستاری بر آن هستند که ردّ پای مكتب رمانتیوک
پیش از «سه تابلوی» عشقی و «افسانه» نیما در ادب پارسی وجود داشته است1.
«در ایران عصر مشروطه را سر آغاز ظهور رمانتیسم می دانند اگر چه در این عهد ایران.همچون غرب تحوالت
گسترده ای را در زمینه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی تجربه نكرده بود اما جنبش مشروطه و گذر از وضعیت
سنتی کهن به وضعیت جدید که منجر به ابعاد شعر جدید فارسی شد .زمینه را برای ظهوور رمانتیسوم در ایوران
فراهم کرد .آشنایی ادبای ایرانی با نهضت رمانتیسم اروپایی تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله ترجموه هوای
اشعار و آثار اروپایی در نشریات ایرانی بوده است .تاثیر پذیری ازرمانتیسم اروپایی در عصر رضوا شواهی نیوز
ادامه می یابد و « نیما سر شاخه نوعی برداشت از رمانتیسم اروپایی محسوب می شود و تحت تواثیر رمانتیسوم
فرانسه است» (شفیعی کدکنی )199 1386 ,محققان افسانه نیما را مانیفستشعر رمانتیک دانسته اند عالوه بر نیموا
پیروان او مانند توللی ،نادرپور ،فروغ فرخزاد و سهراب سپهری نیز بسیاری موارد تحت تاثیر شعر و ادب اروپوا
بویژه شعر رمانتیک بوده اند» (رضوانیان)103 1394 ،
«براساس استنباط نویسنده برخالف قول مشهور ،پیشینه رویكرد به شعر رمانتیک به سالها پیش از سوروده شودن
افسانه نیما و «سه تابلو مریم» عشقی باز می گردد .شعر عشوقی واپسوین فروغهوای رمانتیسوم اجتمواعی را بواز
می تاباند و افسانه نیما فصل تازه ای در تاریخ شعر رمانتیک می گشاید که با دگرگونیهای صوری و محتووایی توا
پایان قرن دوم دوام می یابد و با مرگ فریدون مشیری در واپسین سال قرن بیستم پرونده این جریان شعری بسوته
میشود( ».صدری نیا)199 1382 ،
 -2شهریار و مكتب رمانتیک
«با تأمل در گفتار و اشعار شهریار به نظر می رسود کوه او در آغواز از رهگوذر منظوموو افسوانه نیموا و سوه
تابلو میرزادة عشقی ،با کاربرد اصول رمانتیسوم در شوعر فارسوی آشونایی حاصل کرده است .قراین مشخصوی
در دست نیست تا مؤیود آشونایی وی بوا مووازین ایون مكتب و تأثیر پذیری از دیگر پیشگامان شعر رمانتیوک

پیش از انتشار افسانه و سه تابلو مریم باشد.از یک منظومه بلند که در ذکر مفاخر ادب و هنور ایوران پرداختوه و
به همین نام در دیوان او به چا

رسیده است (همان ،ج 3ص  .)402 -361،چنین بر می آید کوه وی ،احتمواالا

پس از آشنایی با شعر عشقی و نیموا ،آثوار نویسوندگان و شواعران رمانتیوک ایوران و برخوی از نوشوته هوا و
سروده های رمانتیكهای جهان را با دقت از نظر گذرانده و بوه اسوتنباط مشخصووی دربوارة رمانتیسوم و شوعر
رمانتیک دست یافته است .در این منظومه او بدرستی یادآور موی شوود کوه رمانتیسوم نخسوتین بوار از طریو
داسوتانهای رمانتیوک بوه ایوران راه یافتوه و موورد توجوه شاعران و نویسندگان قرار گرفته است .شوهریار در
ادام سخن خویش پس از اشاره به یكی از ویژگیهای رمانتیسم که وی از آن به «تابلوسازی جامع» تعبیور کورده
است ،تاکید

می کندکه:

نخست شعر کز این در سزای سر مشقی است

اگر درست بخواهی ( سه تابلو عشقی ) است

سپوس خوالصه رمانتیک سبک ثوانی مواست

که نقش روشون آن در (افسوان نیما) ا ست
(شهریار ،همان،ج ،3ص)398،

آنگاه « افسانه شب» خود را نمون تكامل یافتو ایون سوبک رمانتیوک عشوقی و نیموا می شمارد و ادعوا موی

کند که در شعر وی کمترین غرابتی نیست و تازگی آن از صبغ اصویل ایرانی برخوردار است:
مورا بوه تكمول ایون دو سبوک یوا موكتب

نمونه هووای ظریفی است چون (افسان شب)
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کوه تازگیوش بوه رنگ اصیول ایرانی است

در این یكی است که کوچكتر غرابت نیست

(همان،ج  ،3ص)398 ،
نكت دیگری که شهریار در این منظومه بدان اشاره می کند و همین اشاره گواه تأمول او در پیشینه رمانتیسوم و
چند و چون رویكرد شاعران ایران به این مكتب است ،مطلبوی اسوت که او دربارة نوووع تخیل در شعر میورزا
جعفور خامنوه ای آورده اسوت .شهوووریار بدرسوتی میرزا جعفر خامنه ای را پیشوگام بهرهگیوری از تخیول و
فانتزی رمانتیک معرفی می کند .تخیلی که بعدها در افسانه نیما به کمال می رسد:

ولیوک خووامنوهای اسوم کوچكوش جعفور

شود از (تخیل و از فوانتزی) یكوی رهبور

همووانوكه تكومل آن (فسووان نیموواست)

که از ( تخیل وحشی و فانتزی ) غوغاست
( همان،ج ،3ص)398 ،

این نظر شهریار دربارة میرزا جعفر خامنه ای از آن رو اهمیت دارد که او برای نخستین بار به این ویژگی شوعر
خامنه ای توجه کرده است .تا آنجا که بررسوی موا نشوان موی دهود دیگرانی که پیش و پس از شهریار راجوع
به شعر خامنه ای اظهار نظر کرده انود ،از توجووه بووه جنبو رمانتیوک شوعر او غفلوت ورزیوده انود(آریوون
پوور،1372،ج،2ص 4۵3،و - 4۵4شومس لنگرودی ،1370 ،ج۵0 ،1و  )۵۵و هموین خوود مؤیود دقوت نظوور
شوهریار دربوارة پیشوین حضور رمانتیسم در ایران است.

اینكه شهریار پیش از آشنایی با شعر عشقی و نیما ،خامنه ای را میشوناخته و بوه جنبو رمانتیک شعر او وقوف
داشته است یا نه اطالعات قابل اعتمادی در دست نیست ،اموا بوا توجه به اینكه خامنه ای همشهری او بوود
و اشعار وی در گرماگرم نهضت خیابانی در نشریه تجدد وآزادیستان به چا
که شهریار بوا نوام و احیانواا شوعر

می رسید ،می تووان احتموال داد

خامنه ای فی الجمله آشنا بوده است .با این حال به نظور موی رسود وی

پس از آنكوه مجوذوب «سه تابلو مریم عشقی» و بخصووص «افسوانه نیموا» شوده و بوه افسووون و جاذبوو
رمانتیسوم دل سپرده ،به برسی پیشین این نوع شعر پرداخته است و در این جستجو بوه میورزا جعفور خامنه ای
و جنبه رمانتیک شعر او رسیده است.در اینكه آشنایی با افسان نیما مسیر خالقیتهای ادبی شوهریار را تووا حوود
قابول تووجهی دگرگون ساخته تردیدی نیست .او خود بارها به این نكته اشاره کرده اسوت (نوک علیووزاده،

،1379صص )222،141 ،41،40در بیت زیر نیز او به صراحت همین نكته را به تأکید بواز گفته است:
بلی فسووان نیموا مورا دگورگوون کورد

از آن سپس قلم من به خویش مدیون کرد (همان،ج، 3ص)398 ،

با آثار برخی از رمانتیكهای جهان نیز به وسیل نیما آشنا شده است ،از جملوه اهووریمن لرموانتف ،شاعووور
رمانتیک روس ،را که شهریار آن را عروس شعر رمانتیک مینامود(دیوان ،ج،3ص ،)398 ،با معرفوی نیموا بووه
مطالعوه گرفتوه اسوت(.علیزاده ،هموان ،ص) 143بودین ترتیب می توان گفت که وی بوا افسوانه و سوه توابلو
مریم به ساحت شوعر رمانتیوک راه یافتوه
عیان تحت توأثیر افسوان

است.از آن پس او نه فقط «دو مرغ بهشوتی» و «هوذیان دل» را بوه

نیما سرود بلكه در بسیاری دیگر از سروده های خویش نیز کوه بوا عنووان «مكتوب

شهریار» در دیوان او آمده است تأثیر افسانه نیما و سه تابلو مریم عشقی را می توان دید ،او با هم سنت گرایی
مدافع بهره گیری از برخی وجوه رمانتیسم بوود و از میوان آنهوا بوویژه نووع تخیول و

تصویر سازی و یوا

به تعبیر خود نقاشی و تابلوسوازی رمانتیوک را بوا اهمیوت موی شومرد و افسانه و سه توابلو موریم را نمونوه
های برجسوت کواربرد مووازین رمانتیسوم در شوعر فارسوی می دانست.اگر گاهی افسان نیما را گونه ای شوعر
امپرسیونیستی می نامید ،امپرسیونیسوم از نظور او چیزی جز خالصه رمانتیسم نبود و به صراحت تأکیود میكورد
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که قطعات «ای وای مادرم» « ،حیدربابا»« ،هذیان دل» و « دو مرغ بهشتی»را در چارچوب موووازین رمانتیسووم
سوروده است( .شهریار ،همان ،ج-86 ،1علیزاده ،ص )141
شهریار ضمن اشاره به پیشگامی عشقی و نیما در این زمینه تصوریح موی کورد کوه «در ادبیات فارسی از نظور
تابلوسازی رمانتیک ،اول شعری که ساخته شده سه تابلو عشقی بود و از نظر تخیل و فانتزی جدیود و خالصوه
نویسی رمانتیسم که خود به اسم مكتب امپرسیونیسم معروف است ،اولین شعر افسانه نیما بود(».شهریار ،هموان،
ص  )86او که با این دو شاعر درزمان حیاتشوان آشونایی داشوت ،صوحنه آرایوی و فضوواسازی رمووانتیک
را از شعر عشقی فرا گرفت و تخیل رمانتیک را از افسانه نیما و با تلفی متناسوب آنها با یكدیگر و بهوره گیوری
از وجوه محتوایی رمانتیسم توانسوت آثواری کموال یافتوه

تور از سروده های ایون پیشوروان پدیود آورد».

(صدری نیا)134-8 1383 ،
 -3جان کیتس و جایگاه او در مكتب رمانتیک
«جان کیتس در ماه اکتبر سال  179۵در لندن چشم بهان گشود و در ماه فوریه ی سال  1821در روم با بیمواری
سل درگذشت .او در دوسال پایان عمرش با بیماری دست به گریبان بود و شعری نسرود .سرایش شعر رااز سن
 18سالگی آغاز کرد ،اما سروده های پیش از  20سالگی او ،ارزش ادبی چندان زیادی ندارند .به دیگور سوخن،
کیتس سروده های بزرگ خود را در طول سه یا چهار سال از عمرش سرود و نماد شاعری بوزرگ شود کوه در
جوانی دنیا را بدرود گفت .او در شكوفایی توان شاعری ،برجسته تورین شواعر در میوان شواعران انگلیسوی و
اروپایی است .از یک جنبه ،کیتس از بزرگترین شاعران انگلیس برتر است اگر شكسپیر ،میلتون و چاسر در سن
 2۵سال و چند ماهگی درگذشته بودند ،هرگز آثاری به بزرگی آثار کیتس از خود برجای نمی گذاشتند .سوروده
های بزرگ کیتس ،در توان تخیلی و استادی در فن شعر ،در میان برجسته تورین سوروده هوای انگلیسوی جوای
دارند .شكوفایی توان شاعری او نوید بزرگترین سروده ها را می داد ،اما بیماری سل ،موهبت بی مانند او را بوه

خاک سپرد.

سروده های کیتس ،ویژگی هایی دارند که در شعر دیگر شاعران،کمتر به چشم می خورند .شوعر او ،ملمووس و
عینی است .صور خیال و یا انگاره ها و تملیح های او ،دوگانه بوا انگواره هوا و تملویح هوای دیگور شواعران
رومنتیک ،انتزاعی نیستند .کیتس هر چیزی را که توصیف می کند در جلوی دیدگان خواننده می گذارد تا آن را
ببیند و لمس کند ،اما شاعران هم روزگار او ویژگی های آن چیز را بر می شمرند .انگاره ها و یا صور خیال بور
سه گونه اند نخست انگاره های جسمانی که وابسته به پنج حس هستند ،ینوی انگواره هوای بینوایی ،شونوایی،
المسه ،بویایی و چشایی .دسته دوم ،انگاره هایی که با تداعی معانی همراه هستند ،ینی آن چه را به پونج حوس
وابسته است ،در ذهن مجسم می کنند .دسته سوم ،انگاره های ذهنی و یا متافیزیک هستند که باید درباره آن هوا
اندیشید و آن ها را در ذهن به انگار آورد تا درک شوند ،انگاره هایی همانند پرگار جان دن.

هنرمندی کیتس در کاربرد انگاره ها ،ستایش برانگیز است .او نه تنها بر انگاه های بینایی پافشاری می کند ،بلكه
آنچه را می بینیم می توانیم لمس کنیم .او در قصیده ایی به بلبل ،در شب تاریک ،هرچیزی را توصیف می کند،

می بینیم .هنگامی که می گوید " ،عطری که از شاخسار آویزان است "،عطر را می بینم ،می توانیم آن را لموس
کنیم و ببوییم .او نمی گوید گل ها آویزانند ،بلكه میگوید عطر آویزان است تا سه انگاره بینایی ،المسه و بویایی
در هم آویزد .از آنجا که هر چه را توصیف می کند ،ملموس و غیر انتزاعی است ،کیتس را شاعر احساس های

 / 6نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1396

پنج گانه خوانده اند ،به این معنا که حواس پنجگانه خواننده را به گونه ایی درگیر می کند که گوویی چیوزی را

که کیتس توصیف می کند در پیشگاه خواننده است.

هنرمندی کیتس در این است که در انگاره های خود ،حسی را به کار می برد که گویوای حسوی دیگور اسوت،
همانند «تاریكی عطر آگین» .او به آسانی به ژرفای هر چیز رخنه می کنود و ویژگوی زنوده و درونوی آن را بوه

نمایش می گذارد .به همین سبب است که کیتس سروده های شلی را نمی پسندد ،زیرا شلی می کوشد تا آرمان
گرایی خود را بر خواننده تحمیل کند .کیتس ،همانند دیگر شاعران رومنتیک ،پشتیبان تخیل است و آن را بورای
رسیدن به زیبایی و حقیقت ،بایسته می داند .تعریف او از خودزدایی( توان منفی) ،نیاز به تخیل را آشوكار موی
کند .منط و یا خردمداری ،به خودگرایی می انجامد .تنها تخیل است که شاعر را با خودزدایی به سوی زیبوایی
و حقیقت رهنمون می شود .شاعر ،پس از خودزدایی ،می تواند از هر انسان و یا هر چیز برون از خود ،برداشتی
راستین داشته باشد بدون آنكه خرد و منط سد راهش شوند.

بسیاری از زیبا شناسان ،کیتس را آغازگر زیبا شناسی دانسته اند .کیتس زیبا شناس راستین به معنای امروزی آن
نیست ،بلكه نقطه هایی در نامه ها و سروده های اوست که به این گونه داور ها جان می دهند .زیبا شناسوی بوه
معنای شناختن زیبایی و یا پرستش آن نیست .زیبا شناسی ،تنها نیمی از گفته ی هوراس در باب هودف شوعر را
می پذیرد .شعر ،از دید هوراس ،باید بیاموزد و شادمان کند .زیبا شناسی ،آموختن را هدف شوعر نمیدانود و بوه
شادمان کردن بسنده می کند ،زیرا شعر آموزنده را موعظه می شمرد و فلسفه ،آموزش و نقد زندگی را مناسوب
مضمون شعر نمی پندارد .بنابراین ،زیبا شناسی از دو گونه شعر سخن می گوید شعر بزرگ و شوعر نواب .زیبوا
شناسی ،سروده های شكسپیر ،میلتون و دیگر شاعران بزرگ را شعر بزرگ می خوانود و شوعر نواب را شوعری
راستین می شمرد که خواننده را شادمان می کند و با مسرت بخشیدن ،لحظه های زندگی را پور بوار موی کنود.
زیبا شناسی ،تعهد شاعر و نقش او را در بهبود زندگی نمی پذیرد .هنر برای هنر ،یكی از گونه های زیبا شناسوی
است .گونه ایی دیگر از آن ،بر این باور است که شعر یا هنر ،سده ها از طبیعت ،زنودگی و نهواد انسوان تقلیود
کرده است .اکنون زمان آن فرا رسیده که زندگی از شعر و هنر تقلید کند ،به این معنا که اگر کسی شیدا شد ،از
دل دادگان بزرگ ادبیات ،پیروی کند( .ابجدیان)64۵-633 1383 ،
 -4ویژگی های مشترک رمانتیسم در سروده های شهریار و جان کیتس2
با بررسی سرودهای این دو سخنور توانمند مكتب رمانتیسم می توان برخی از ویژگی های مشترک رمانتیسوم در
سروده ای این دو را این گونه بیان کرد
 4-1طبیعت
بازگشت به طبیعت در مكتب رمانتیسم همپای با نكوهش و گریز از تمودّن و زنودگی ماشوینی شوهری اسوت.
سخنوران این مكتب در اندیش بازگشتن به زندگی ساده در دامن طبیعت و بدور از همهمه های زندگی شوهری
هستند .در دیدگاه سخنوران و نویسندگان مكتب کالسیک طبیعت یک امر بیرونی و دور از احساسوات سوخنور
است ،و بیشتر سخنوران کالسیک به توصیف ظاهری طبیعت پرداخته اند؛ این در حالی است که پیروان مكتوب
رمانتیسم طبیعت را چون جاندرای پنداشته و در توصیف ویژگی های آن همچون ویژگی های موجوودی زنوده
آن را به تصویر کشیده اند و طبیعت در این دیدگاه برخالف مكتب کالسیک امری است درونی نه بیرونی..
دو شاهكار بی نظیر استاد شهریار «حیدر بابا یه سالم» و « سهندیه» و منظومه کم نظیر «هوذیان دل» و«دو مورغ
بهشتی» نمایندة شایسته ای برای مكتب رمانتیک در ایران زمین است .شهریار در این منظومه های فواخر چونوان
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به وصف طبیعت پرداخته که گویی خود جزیی از آن است و در درون او طبیعت جریوان دارد .تصوویر سوازی
های زیبا ،خیال انگیزی و تخیّلی دست نایافتنی ،دو ویژگی آشكار این منظومه ها در توصیف طبیعت است
آنجا گل وحشیی به صحرا

دیدم به نسیم کام راند

هی چادر برگش از سر و دوش

می افتد و باز می کشاند

با شعر نگاه خود به گوشش

طوری که نسیم هم نداند

گفتم گل من مرا زخود راند
چون دود معل از دو سو بید

آیین آب می درخشید

ماه از فلک کبود ناگاه

سیماب به سبز دشت پاشید

غلطید در آب زورق ماه

آنسان که آبگینه خورشید

افسوس که کاروان نایستاد

(شهریار،1377،ج)233 2

یكی از زیباترین و نامی ترین شعرهای جان کیتس ،قصیدة پاییز است .جان کیتس در این قصیده با زبان شعریی
که کمتر از صنایع و فنون ادبی بهره جسته ،طبیعت را به تصویر کشیده است .تخیّل کم نظیر شوهریار و کیوتس
در توصیف طبیعت وجه مشترک این دو سخنور توانمند است .گوشه ای از قصیده زیبای پاییز
Season of mists and mellow fruitfulness,
;Close bosom-friend of the maturing sun
Conspiring with him how to load and bless
;With fruit the vines that round the thatch-eves run
To bend with apples the moss'd cottage-trees,
;And fill all fruit with ripeness to the core
To swell the gourd, and plump the hazel shells
With a sweet kernel; to set budding more,
And still more, later flowers for the bees,
Until they think warm days will never cease,
For Summer has o'er-brimm'd their clammy cells
.
ای پاییز،ای فصل مه وموسم باروری میوه هادی رسیده وپرآب،
ای دوست صمیمی خورشیدی که میوه ها را می رساند ؛
که با خورشید توطیه می چینی تا انباشته کنی وبرکت دهی
با میوه،تاک هایی را که گرداگرد بام کاه گلی می چرخند ؛
تا با بار سیب های فراوان ،درختان خزه گرفته ی کلبه،کمر خم کنند ،
وهمه ی میوه ها را تا هسته ،رسیده وپراب می کنی ؛
تا کدو را بزرگ وفندق را فربه کنی
با هسته ی شیرین ؛به غنچه کردن واداری،
وپیوسته بیشتر غنچه کنند،تا گل های دیر موسم برای زنبورهای عسل باشند
تا زنبورهای عسل باور کنند که روزهای گرم تابستان را پایانی نیست ،
زیرا تابستان ،کندوهای چسبناک آنها را لبالب کرده است(ابجدیان)720 1383،

 4-2عش
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عش  ،یكی از بن مایه های مكتب رمانتیک است که در دیدگاه نگارنده این جستار ،اساس این مكتب بر پایه آن
استوار بوده ،و چنان که در آثار سخنوران این مكتب دیده می شود ،یكی از ویژگی های آشوكار سوروده هوا و
نوشته های آنان است .چنان که در بیان عش رمانتیک گفته اند
«عش رومنتیک عشقی است که همانندش را کمتر میتوان دید و طبیعی نیست .عش رومانتیک را در غزل هوای
عشقی شاعران می توان دید ،اما نمی توان آن را به آسانی در زندگی واقعی یافوت .توراژدی رومنتیوک اموروزه
برای آن گونه تراژدی به کار می رود که با سنت و هدف تراژدی کالسیک همخوانی ندارد .قهرمان زن کمودی
رومنتیک زیبارویی آرمانی است ،صحنه ها برون از اجتماع ،در مكانی آرمانی هستند و عش آرموانی مهمتورین
انگیزه است .عش  ،صحنه و دلبر آرمانی ،بسیار نیكو هستند ،اما آنها را نمی توان هرکجا یافت .به دیگر سوخن،
هر آنچه رومنتیک است به دنیای آرمانی و آرزوها وابسته است( »..همان )20
بی شک یكی از موضوع های پربسامد در سروده های شهریار«عش » است .عش ِ شهریار از سویی زبانزد عام و
خاص است و رنگ و بویی ویژه ای به سروده های عاشقانه او داده و از سویی دیگر بازتاب عش و چگوونگی
و چرایی آن در دیوان این سخنور درخور اندیشیدن است .بررسی چگونگی و چرایوی عشو در سوروده هوای
شهریار جستاری دیگر می خواهد .برای نمونه چند بیت آورده می شود
به بیشه تو مرا هم پلنگ عش درید
به کاخ و صل تو پر می فشاندم از سر شوق

چه کودکانه گرفتار خط و خال شدم
کنون زسنگ جدایی شكسته بال شدم
شكار شیر نگاه تو ای غزال شدم (شهریار،1377 ،ج)297 ،1

به دست تیر و کمان آمدم به بیشه عش

سروده های کیتس درباره عش نشان دهنده این است که عش در سروده های وی پایگاه ویژه ای دارد .سروده
بلند «عندی میون»  ،می تواند نشان دهنده بینش خاص کیتس درباره عشو باشود؛ زیورا عشو یوک انسوان را
جایگزین عش ایزد -بانو کرده است.دیگر سروده کیتس که می توان گفت منظومه ای عاشوقانه اسوت سوروده
«ایزابال» یا «گلدان ریحان» است

“Love! thou art leading me from wintry cold,
“Lady! thou leadest me to summer clime,
“And I must taste the blossoms that unfold
”“In its ripe warmth this gracious morning time.
So said, his erewhile timid lips grew bold,
And poesied with hers in dewy rhyme:
Great bliss was with them, and great happiness
.Grew, like a lusty flower in June’s caress

ای عش من! تو مرا از سرمای زمستانی رها می کنی
ای بانو! تو مرا به هوای بهاری رهنمون می شوی
و من باید از شكوفه هایی بهره مند شوم که می شكفند
در گرمای رسیده اش در این بامداد دلپذیر
لورنزو چنین گفت ،لب های ترسان پیشین او ،دلیر شدند،
و با شعر ژاله گون با یكدیگر مغازله کردند:

بسیار فرخنده بودند و نیک بختی بزرگ
همانند گل سرخی در نوازش ماه خرداد ،رویید (ابجدیان)663 1383،
 4-3تخیّل
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تخیّل در شعر و برتری آن بر عقل ،یكی از بن مایه های فكری مكتب رمانتیک است ،پیروان ایون مكتوب بور آن
هستند که بدون بهره بردن از تخیّل ،سرودن شعر امكان ندارد .به بیان دیگر آن ها اساس شعر را بر پایوه تخیّول
می دانند .و چرایی این اندیشه بر آن استوار است که با تخیّل می توان پدیدی هایی را دید و به تصوویر کشوید
که عقل در این راه ناتوان است.اگر بگوییم پیش از شهریار نظامی و خاقانی در تخیّل سورآمد دیگور سوخنوران
بوده اند سخن برگزافه ای نخواهد بود و بیان چرایی آن در این گفتار نمی گنجد؛ امّا می توان گفت شوهریار در
زمینه سروده های خیال انگیز گوی سبقت را از دیگر سخنوران ایرانی ربوده و در این عرصه کوم نظیور اسوت.
منظومه های «سهندیه» و «هذیان دل»« ،دو مرغ بهشتی» و شاهكار بلند و بی مانند «افسوانه شوب» و غوزل هوای
شهریارانه ،گواه بر این گفته است
مرغان خیال وحشی من

تنها که شدم برون بریزند

در باغچه شكفته شعر

با شوق وشعف به جست وخیزند

تا می شنوند صوتی از دور

برگشته چو باد می گریزند

در خلوت حجره دماغم
من با نواسان گاهواره

پیچیده به البه الی قنداق

وز پنجره چشم نیم بازم

مجذوب تجلیّات آفاق

گهواره مرا به بال الالی

به سینه فشرده گرم و مشتاق

می برد به سیر باغ مینو
(شهریار)231 1377،
چنان که گفته شد تخیّل یكی از اساس مكتب رمانتیک است؛ امّا چنان که موریس گفتوه اسوت یكوی از وجووه
تمایز مكتب رمانتیک انگلیس با دیگر کشورها ،تخیل سخنوران انگلیسی است « یافتن خصوصویات منحصور بوه
فردی که رمانتیک انگلیسی را از شاعران قرن هجدهم متمایز می کند در اهمیتی اسوت کوه رمانتیوک انگلیسوی

برای تخیل قایل می شوند و دیدگاه خاصی که در مورد آن دارند» . ) Bowra ،1964 1 (.جان کیوتس هوم در
زمره سخنوران خیال پرداز مكتب رمانتیک است که تخیّل را می توان در سرودهایی همچوون «قصویده پواییز»،
«تقلید از اسپنسر» دید

NOW Morning from her orient chamber came,
;And her first footsteps touch’d a verdant hill
Crowning its lawny crest with amber flame,
;Silv’ring the untainted gushes of its rill
Which, pure from mossy beds, did down distill,
And after parting beds of simple flowers,
By many streams a little lake did fill,
Which round its marge reflected woven bowers,
And, in its middle space, a sky that never lowers
در آن هنگام ،بامداد از اتاق خواب خاوری خود برون شد،

و نخستین گام هایش ،تپه ی سرسبز را لمس کردند؛
تاجی از شعله ی کهربایی را بر سر تپه ی پوشیده از چمن گذاشت،
آب پاک نهرش را سیمین کرد؛
نهری که از بستر خزه گرفته اش ،پاک فرو می چكید،
و پس از گذر از بستر گل های ساده،
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جویبار ها ،دریاچه ایی کوچک را پر می کردند،
دریاچه ایی که کناره های گرداگردش ،آالچی های در هم پیچیده را منعكس می کردند
و در میان آن ،آسمانی را که هرگز فرو نمی افتد(.ابجدیان)644 1383 ،
 4-4صحنه آرایی
می توان گفت صحنه سازی یا «تایلوسازی» زاییده تخیّل سخنور است و در این زمینه خیال نقش بسوزایی دارد.
چنان که

می دانیم هرجه قوّه تخیّل سخنور قوی تر باشد صحنه سازی های او دقی و کم نظیر خواهد بوود و

این یكی از ویژگی های سخنوری شهریار است .وی در بیان ویژگی های رمانتیسم در دیباچوه دیووانش بوه آن
اشاره داشته است «از وجوه گونه گون رمانتیسم ،شهریار به صحنه آرایی و فضاسوازی رمانتیوک تأکیوود ویوژه
ای داشت ،او از این نوع صحنه آرایی به «نقاشی و تابلوسازی» تعبیر می کورد و معتقوود بوود کوه در ادبیوات
گذشته ما این گونه «تابلوسازی» سابقه نداشت .منظور او از تابلوسازی ارائه تصویری بیش و کم دقی از منظوره
و موضوعی اسوت کوه شاعر درصدد توصیف و بیان آن است ،با این تأکید که آنچوه از آن منظوره و موضووع
وجهوه نظر خاص شاعر است ،باید برجسته تر و پررنگتر نشوان داده شوود .بووه اعتقوواد او تفوواوت صوحنه
آرایی و تابلوسازی رمانتیک با کالسیک در آن است که توجه نقاشوی و تصوویرگری کالسویک منحصور بوه
نقط موردنظر است و به اطراف و جوانب آن کاری ندارد .حوال آنكوه در رمانتیسم هم جوانب در نظر گرفتوه
می شود و نقطه موورد توجه با برجستگی خاص بوه تصویر درمی آید .در عین حال شیوة توصویف و بیوان در
ایون تابلوسوازی چنووان اسوت کوه شاعر جای جای آن را با عواطف ،آرزوها و احساسوات خوویش رنوگ
آمیزی می کند و از این طری تجارب روحی خود را نیز در معرض دید خواننده قورار موی دهود .شوهریار در
منظوم «حیدر بابا»« ،سهندیه»« ،هذیان دل»« ،دو مرغ بهشوتی»« ،راز و نیواز»« ،سرنوشوت عشو » و بسویاری از
مثنوی های خود از این جنب رمانتیسم بهره گرفته و صوحنه هوا و تابلوهوای زیبوایی آفریوده اسوت» (صودری
نیا)139-140 1382،
برای نمونه ابیاتی از افسانه شب آورده می شود
همه آفاق جهان چشم به راه

که به بینند هنر پیشه ماه

سالن روشن و تاریک جهان

پر زجمعیت پیدا و نهان

کوه ها پُر پَر و پشت و شانه

لژنشینان تماشاخانه

سرو وکاج این همه کوتاه و بلند

دخترانی که قد و نیم قد...

(شهریار)2۵0 1377،

یكی از بهترین تصویر سازی جان کیتس در «قصیده پاییز» است ،آنجا که سخنور چون نگوارگری چیوره دسوت
تابلوی زیبای طبیعت را به تصویر می کشد و گوییا کیتس در این قصیده نگارگر است نه سوخنور.همان گونكوه
شهریار در منظومه های «حیدربابا یه سالم و سهندیّه» با هنر سخنوری خود تابلو های نگارین کشیده است
?Where are the songs of Spring? Ay, where are they
—Think not of them, thou hast thy music too,
While barred clouds bloom the soft-dying day,
;And touch the stubble-plains with rosy hue
Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river sallows, borne aloft
;Or sinking as the light wind lives or dies
;And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn
Hedge-crickets sing; and now with treble soft
;The red-breast whistles from a garden-croft
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And gathering swallows twitter in
the skies
نغمه های بهار کجا رفتند آری؛آنها کجایند
به آنها نیندیش ،تو نیز آهنگ خودت را داری-
هنگامی که ابرهایی که جلو خورشید را گرفته اند ،روزی را که به آرامی به پایان موی رسود چوون گول سورخ
شكفته می کنند
ودشت خرمن بر چیده را با رنگ گل سرخ می آرایند ؛
آن گاه پشه های کوچک همانند همخوانان نوحه سرا ،عزا می گیرند
در میان بید های مجنون کنار رود خانه ،باال برده می شوند
وبه زیر می افتند با وزش ویا نوزیدن نسیم
وبره های رشد کرده از مناط کوهستانی ،بلند بع بع می کنند ؛
زنجره هادر حصارهای شمشاد آواز می خوانند ؛آن گاه با صدای زیر و آرام
سینه سرخ از کشتزار باغ سوت می کشد ؛
وگروه پرستوها در آسمان آواز می خوانند (0ابجدیان)721 1383،
 4-۵اندوه ،انزوا و تنهایی
یكی دیگر از ویژگی سروده های رمانتیک که در آثار سخنوران این مكتب به آشكارا دیده می شود ،بیان انودوه
و روحیه گوشه گیری و گمنامی و تنهایی است .چنان که پیشتر گفته شد موی تووان دلیول ایون انوزوا را دوری
گزیدن پیروان این مكتب از زندگی ماشینی دانست ،همانگونه که این دلیول نقوش بسوزایی در طبیعوت گرایوی
رمانتیسم ها دارد .با بررسی سروده های شهریار می توان این اندوه و گوشوه گیوری را در اندیشوه او دیود .در
قطعه زیبای «در جستجوی پدر» شهریار گریزان از هیاهوی شهری در کوچ منزل پدری بوه دنبوال انودوه هوای
خود وگریز از مردمان است
دلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در

در مشت گرفته م دست پسرم را

یا رب به چه سنگی زنم از دست غریبی

این کلّه پوک و سر و مغز پكرم را

رفتم که به کوی پدر و مسكن مالوف

تسكین دهم آالم دل جان بوه سورم را

(شوهریار ،1377 ،ج2

)379
و نیز
رفته چون مه به محاقم که نشانم ندهند

هر چه آفاق بجوبند کران تا به کران

(همان،ج)337 1

واوج اندوه را می توان در این سروده سخنور رمانتیک دید
ای غم بگو از دست تو آخر کجا باید شدن

در گوشه میخانه هم ما را تو پیدا می کنی (همان )422

جان کیتس در سروده دلنشین «قصیده ای به بلبل» آروزی محو شدن را به همراه بلبل در دل تاریک جنگل دارد
و این نشان از نهایت انزوا طلبی این سخنور است .سرتاسر قصیده ای به بلبل نشان از اندوه و گوشه گزینی این
سخنور رمانتیک است

O, for a draught of vintage! that hath been
Cool'd a long age in the deep-delved earth,
Tasting of Flora and the country green,
!Dance, and Provençal song, and sunburnt mirth
O for a beaker full of the warm South,
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Full of the true, the blushful Hippocrene,
With beaded bubbles winking at the brim,
;And purple-stained mouth
That I might drink, and leave the world unseen,
And with thee fade away into the forest dim
آه ،آرزوی جام شرابی دارم! جامی که
سال ها در سردابه ای ژرف ،خنک شده باشد،
شرابی با طعم گلهای ایزد -بانوی گل ها و ییالق سبزها
پایكوبی و ترانه پرووانس در جنوب فرانسه و شادی در نور آفتاب
آه ،آرزوی جامی لبریز از شراب جنوب گرم فرانسه را دارم
جامی لبریز از شراب قرمز چشمه الهام ایزد  -بانوان شعر و هنر در کوه هلیكان
با حباب های دُر گونه ای که بر لبه ی آن چشمک می زنند
و دهان آغشته با شراب ارغوانی؛
تا بنوشم و این دنیا را دور از چشم دیگران ترک کنم،
و با تو ،ای بلبل ،در دل جنگل تاریک محو شوم
(ابجدیان702 1383،
نتیجه
با بررسی سروده های شهریار و جان کیتس ،می توان گفت این دو سوخنور از نوام آوران مكتوب رمانتیوک در
ادبیّات سرزمین خویش هستند .ویژگی های مهمّ مكتب رمانتیک طبیعت گرایی ،تخیّول ،عشو  ،توابلو سوازی،
اندوه ،انزوا و تنهایی ،بازگشت به دوران کودکی ،مذهب و ...در سروده های این دو به آشكارا دیده موی شوود.
نقطه پیوند شهریار و کیتس در تخیّل و تابلوسازی و طبیعت گرایی است .بویژه در تابلو سازی توان تخیّول ایون
دوسخنور به اندازه ای است که می توان گفت ما با دو نگارگر چیره دست روبرو هسوتیم نوه دو بوا دوسوخنور
توانمند .عش در سروده های هر دو سخنور بازتاب گسترده دارد و بن مایه سروده های ایشان اسوت .در پایوان
می توان گفت که این دو سخنور نماینده شایسته ای برای مكتب رمانتیک در ادبیات فارسی و انگلیسی هستند.
پی نوشت
 -1برای این دیدگاه ر.ک صدری نیا ،باقر ،پیدایش و تحول شعر رمانتیک در ایران
 -2به دلیل محدودیت در صفحه های مقاله به موضوعات بازگشت نوستالژیک به گذشته ،بازگشت به دوران کودکی ،توجوه
به احساسات و عواطف و ...پرداخت نشده است.
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