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مقدمه
توان او را بـه  با وجود دلبستگی شهریار به موازین و سنتهاي شعري گذشته ایران، نمی

ثیر مکتبها و اسـلوبهاي ادبـی معاصـر را در شـعر او     گرا تلقی کرد و تأتمام معنا شاعر سنت
دهد که شهریار با شـناخت،  نادیده گرفت، تأمل در دیوان او این نکته را مورد تأیید قرار می

گزیـد و  یافت برمـی هاي ادبی روزگار خود هر آنچه را که شایسته میارزیابی و نقادي شیوه
گرفت.در خلق آثار خویش از آنها بهره می

هاي نخست قرن بیسـتم در ایـران رواج یافتـه   یان مکتبهاي ادبی اروپایی که از دههاز م
است، او بطور خاص برخی از ویژگیهاي رمانتیسم را که با سرشـت شـعر فارسـی مناسـب     

گرفت. وي ضمن بحثی که در مقدمۀ دیوان خویش در به کار میدانست، در آثار خویشمی
) به صراحت در این 86ـ 84، ص 1، ج 1371است، (شهریار ارزیابی مکتبهاي ادبی آورده 

هایی از رمانتیسم را که از نظر او براي ادبیات ما سودمند تواند بود، هباب سخن گفته و جنب
نشان داده است.

هاي رمانتیسم در شعر شهریار است اما پیش دار بررسی اجمالی جلوهمقالۀ حاضر عهده
هاي صوري و محتوایی رمانتیسم در شـعر او اشـاره بـه    لوهاز پرداختن به کیفیت حضور ج

نماید.پیشینۀ آشنایی وي  با شعر رمانتیک الزم می
رسـد کـه او در آغـاز از رهگـذر منظومـۀ      با تأمل در گفتار و اشعار شهریار به نظر می

افسانه نیما و سه تابلو میرزادة عشقی، با کاربرد اصول رمانتیسـم در شـعر فارسـی آشـنایی     
حاصل کرده است. قراین مشخصی در دست نیست تا مؤیـد آشـنایی وي بـا مـوازین ایـن      
مکتب و تأثیر پذیري از دیگر پیشگامان شعر رمانتیک پیش از انتشار افسانه و سه تابلو مریم 

باشد.
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از یک منظومه بلند که در ذکر مفاخر ادب و هنر ایران پرداخته و به همین نام در دیوان 
آید که وي، احتماالً پس ) چنین بر می402ـ 361، ص 3ده است (همان، ج او به چاپ رسی

از آشنایی با شعر عشقی و نیمـا، آثـار نویسـندگان و شـاعران رمانتیـک ایـران و برخـی از        
ها و سروده هاي رمانتیکهاي جهان را با دقت از نظر گذرانده و به استنباط مشخصـی  نوشته

شود ست یافته است. در این منظومه او بدرستی یادآور میدربارة رمانتیسم و شعر رمانتیک د
که رمانتیسم نخستین بار از طریق داسـتانهاي رمانتیـک بـه ایـران راه یافتـه و مـورد توجـه        
شاعران و نویسندگان قرار گرفته است. شهریار در ادامۀ سخن خویش پس از اشاره به یکی 

کندتعبیر کرده است، تاکید می›› ازي جامعتابلوس‹‹هاي رمانتیسم که وي از آن به از ویژگی
که:

نخست شعر کز این در سزاي سر مشقی است
اگر درست بخواهی ( سه تابلو عشقی ) است 

سپـس خـالصه رمانتیک سبک ثـانی مـاست
که نقش روشـن آن در (افسـانۀ نیما) ا ست  

)398، ص 3(شهریار، همان،ج 

را نمونۀ تکامل یافتـۀ ایـن سـبک رمانتیـک عشـقی و نیمـا       خود ›› افسانۀ شب‹‹آنگاه 
کند که در شعر وي کمترین غرابتی نیست و تازگی آن از صبغۀ اصـیل  شمارد و ادعا میمی

ایرانی برخوردار است :
مـرا بـه تکمـلۀ ایـن دو سبـک یـا مـکتب
هــاي ظریفی است چون (فسانۀ شب)نمونه

غرابت نیستدر این یکی است که کوچکتر 
کـه تازگیـش بـه رنگ اصیـل ایرانی است

)398، ص 3(همان،ج 
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کند و همین اشاره گواه تأمـل او  نکتۀ دیگري که شهریار در این منظومه بدان اشاره می
در پیشینه رمانتیسم و چند و چون رویکرد شاعران ایران به این مکتب است، مطلبـی اسـت   

اي آورده اسـت. شهـــریار بدرسـتی    ر شعر میرزا جعفـر خامنـه که او دربارة نــوع تخیل د
کند. تخیلی گیري از تخیل و فانتزي رمانتیک معرفی میاي را پیشگام بهرهمیرزا جعفر خامنه

رسد:که بعدها در افسانه نیما به کمال می
اي اسـم کوچکـش جعفـرولیـک خــامنـه

ـرشـد از (تخیل و از فـانتزي) یکـی رهب
همــانـکه تکـملۀ آن (فســانۀ نیمــاست)

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

این نظر شهریار دربارة میرزا جعفر خامنه اي از آن رو اهمیت دارد که او براي نخستین 
دهـد  مـی بار به  این ویژگی شعر خامنه اي توجه کرده است. تا آنجا که بررسـی مـا نشـان    

انـد، از توجـه بـه    اي اظهار نظر کردهدیگرانی که پیش و پس از شهریار راجع به شعر خامنه
ـ 454، 453، ص 2، ج1372پـور،  اند (آریـن جنبۀ رمانتیک شعر او غفلت ورزیده شـمس  ـ

) و همین خود مؤید دقت نظـر شـهریار دربـارة پیشـینۀ     55، 50، ص1، ج1370لنگرودي، 
یران است.حضور رمانتیسم در ا

شـناخته و بـه جنبـۀ    اي را میاینکه شهریار پیش از آشنایی با شعر عشقی و نیما، خامنه
رمانتیک شعر او وقوف داشته است یا نه ؟ اطالعات قابل اعتمادي در دست نیست، امـا بـا   

اي همشهري او بود و اشعار وي در گرماگرم نهضت خیابانی در نشریه توجه به اینکه خامنه
توان احتمال داد که شهریار بـا نـام و احیانـاً شـعر     رسید، میآزادیستان به چاپ میتجدد و
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رسد وي پس از آنکـه مجـذوب   اي فی الجمله آشنا بوده است. با این حال به نظر میخامنه
شده و به افسـون و جاذبـۀ رمانتیسـم   ›› افسانه نیما‹‹و بخصـوص ›› سه تابلو مریم عشقی‹‹

یشینۀ این نوع شعر پرداخته است و در این جستجو بـه میـرزا جعفـر    دل سپرده، به برسی پ
اي و جنبه رمانتیک شعر او رسیده است.خامنه

در اینکه آشنایی با افسانۀ نیما مسیر خالقیتهاي ادبی شهریار را تـا حـد قابـل تـوجهی     
ه دگرگون ساخته تردیدي نیست. او خود بارها به این نکته اشاره کرده اسـت (نـک: علیـزاد   

) در بیت زیر نیز او به صراحت همین نکته را به تأکید بـاز  222، 141، 41، 40صص1379
گفته است:

بلی فســانۀ نیمـا مـرا دگـرگـون کـرد
از آن سپس قلم من به خویش مدیون کرد  

)398، ص 3(همان،ج 

لـه اهـریمن   با آثار برخی از رمانتیکهاي جهان نیز به وسیلۀ نیما آشنا شده است، از جم
نامـد(دیوان،  لرمانتف، شاعــر رمانتیک روس، را که شهریار آن را عروس شعر رمانتیک می

) بـدین  143)، با معرفی نیما بـه مطالعـه گرفتـه اسـت.(علیزاده، همـان، ص      398، ص 3ج 
توان گفت که وي با افسانه و سه تابلو مریم به ساحت شـعر رمانتیـک راه یافتـه    ترتیب می

است.
را به عیان تحت تـأثیر افسـانۀ   ›› هذیان دل‹‹و ›› دو مرغ بهشتی‹‹پس او نه فقط از آن

در ›› مکتب شهریار‹‹هاي خویش نیز که با عنوان نیما سرود بلکه در بسیاري دیگر از سروده
توان دید، او با همۀ سنت دیوان او آمده است تأثیر افسانه نیما و سه تابلو مریم عشقی را می

گیري از برخی وجوه رمانتیسم بـود و از میـان آنهـا بـویژه نـوع تخیـل و       بهرهگرایی مدافع 
شـمرد و  تصویر سازي و یا به تعبیر خود نقاشی و تابلوسـازي رمانتیـک را بـا اهمیـت مـی     
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هاي برجسـتۀ کـاربرد مـوازین رمانتیسـم در شـعر فارسـی       افسانه و سه تابلو مریم را نمونه
دانست.می

اي شعر امپرسیونیستی می نامید، امپرسیونیسـم از نظـر او   را گونهاگر گاهی افسانۀ نیما 
، ››اي واي مادرم‹‹کرد که قطعات چیزي  جز خالصه رمانتیسم نبود و به صراحت تأکید می

را در چارچوب مـوازین رمانتیسـم سـروده    ›› دو مرغ بهشتی‹‹و ›› هذیان دل‹‹، ››حیدربابا‹‹
).141اده، ص علیزـ86، ص 1است. (شهریار، همان، ج

در ‹‹کـرد کـه   شهریار ضمن اشاره به پیشگامی عشقی و نیما در این زمینه تصـریح مـی  
ادبیات فارسی از نظر تابلوسازي رمانتیک، اول شعري که ساخته شده سه تابلو عشقی بود و 

نویسی رمانتیسم که خود به اسم مکتب امپرسیونیسم از نظر تخیل و فانتزي جدید و خالصه
)86(شهریار، همان، ص ››. ت، اولین شعر افسانه نیما بودمعروف اس

آرایـی و فضــاسازي   او که با این دو شاعر درزمان حیاتشـان آشـنایی داشـت، صـحنه    
رمـانتیک را از شعر عشقی فرا گرفت و تخیل رمانتیک را از افسانه نیما و با تلفیق متناسـب  

تـر از  یسم توانسـت آثـاري کمـال یافتـه    گیري از وجوه محتوایی رمانتآنها با یکدیگر و بهره
هاي این پیشروان پدید آورد.سروده

جلوه هاي رمانتیسم
توان دید، تخیل رمانتیـک  یکی از وجوه تمایز شعر رمانتیک را در نوع تخیل آن میـ1

غالباً رو به سوي افقهاي مه آلوده و مـبهم و دوردسـت دارد، پـرواز در فضـاي وهمنـاك و      
تر دارد و از همین رو از تخیل کالسیک که رو به آفاق روشن و آشنا دارد ناشناخته را خوش

آلـود اسـت و در   رمانتیک تصویر عوالم پر رمز و راز و وهمگیرد، محصول تخیل فاصله می
رود، از ایـن تخیـل شـهریار، بـه     فرو مـی نمایداي از آنچه فراواقعی میآن واقعیت در هاله



139هاي رمانتیسم در شعر شهریارجلوه

دانــــد (شـهریار، همـان،    اي از آن میو افسـانه نیما را نمونهکندتعبیر می›› تخیل جدید‹‹
).86ص 

هاي خویش از چنین تخیلـی مـدد گرفتـه اسـت از     شهریار در خلق تعدادي از سروده
در دیوان او آمـده اسـت و نیـز در    ›› مکتب شهریار‹‹جمله در بسیاري از اشعاري که با نام 

توان دید. میهاي این تخیل را شعر معروف سهندیه جلوه
او ›› دو مـرغ بهشـتی  ‹‹اي از این نوع تخیـل را از جملـه در بنـدهاي زیـر کـه از      جلوه

توان دید:انتخاب شده است می
راه پویدشب به نیل فلکاز طالي شفق کـرده قایق
گیسـوان طـالئی بشـویدبـر لب چشمـۀ نقـرة مـاه
برویدچون شقایقزورقشصبـح بر جوي شیر سپیده

از در خندة خود شــود گم     ـب
با کـواکب به دریاي سیمابگه معلق زنـد از بر عرش
گرم بـازي در امـواج مهتابگه به عریان تنان بهشتی  
خورد تابگاه برکهکشان میگه به ابر طالئی نهد زین

بشکفد در گل صبح و مهتاب
)521شهریار، همان، ص (

آرایی و فضاسـازي رمانتیـک تأکیـد    گون رمانتیسم، شهریار به صحنهاز وجوه گونهـ2
کـرد و معتقـد   تعبیر می›› نقاشی و تابلوسازي‹‹آرایی به اي داشت، او از این نوع صحنهویژه

سابقه نداشت.›› تابلوسازي‹‹بود که در ادبیات گذشته ما این گونه 
و از تابلوسازي ارائه تصویري بیش و کم دقیق از منظره و موضوعی اسـت کـه   منظور ا

شاعر درصدد توصیف و بیان آن است، با این تأکید که آنچه از آن منظره و موضوع وجهـه  
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نظر خاص شاعر است، باید برجسته تر و پررنگتر نشـان داده شـود. بـه اعتقـاد او تفـاوت      
کالسیک در آن است که توجه نقاشـی و تصـویرگري   آرایی و تابلوسازي رمانتیک با صحنه

کالسیک منحصر به نقطۀ موردنظر است و به اطراف و جوانب آن کاري ندارد. حـال آنکـه   
شود و نقطه مـورد توجه با برجستگی خاص بـه  در رمانتیسم همۀ جوانب در نظر گرفته می

ازي چنــان اسـت کـه    در عین حال شیوة توصیف و بیان در ایـن تابلوسـ  آید.تصویر درمی
کند و از این آمیزي میشاعر جاي جاي آن را با عواطف، آرزوها و احساسات خویش رنگ

طریق تجارب روحی خود را نیز در معرض دید خواننده قرار می دهد.
شهریار در منظومۀ حیدر بابا، سهندیه، هذیان دل، دو مرغ بهشتی، راز و نیاز، سرنوشت 

ها و تابلوهاي اي خود از این جنبۀ رمانتیسم بهره گرفته و صحنههعشق و بسیاري از مثنوي
کنیم.زیبایی آفریده است. در اینجا به منظور پرهیز از اطالۀ کالم از ذکر نمونه خودداري می

به مثابــۀ ابزار اصلی آفرینش هنـري از جایگـاه   ›› کلمه‹‹در همــۀ مکتبهاي ادبــیـ3
مکتب رمانتیسم اهمیت مضاعفی دارد، چنانکـه در مکتـب   پر اهمیتی برخوردار است اما در 

شود اما در رمانتیسم کلمه به خـودي خـود   کالسیسم بیشتر به جنبۀ رسانگی کلمه توجه می
انگیـزي کلمـات عـالوه بـر     نیز واجد اعتبار هنري است و آهنگ و موسیقی و قدرت خیال

شـود (نـک: سـید    رده مـی جنبه رسانگی، مالك گزینش و استخدام آنها در بافت کـالم شـم  
تواند به سـاحت شـعر راه   ) و چون هر کلمه و ترکیبی به آسانی نمی93، ص 1366حسینی 

یابد، شاعر براي جبران محدودیت واژگانی خـود در پـی یـافتن کلمـات مناسـب و خلـق       
هاي شعر رمانتیک فارسی اي از شاخهآید. در پارهترکیبات خوش آهنگ و خیال انگیز برمی

اي که فریدون توللی زعامت آن را  بر عهده داشت این خصیصه بـارزتر بـه   ر شاخهبویژه د
)215-199، ص 1382نیا، آید. (رك. صدريچشم می
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شهریار هر چند در گزینش واژگان شعر خویش بـه انـدازة برخـی دیگـر از رمانتیکهـا      
میانـه بـه   دهد و از همین رو نیز به برخـی از کلمـات و اصـطالحات عا   وسواس نشان نمی

تواند مؤید گرایش دهد (گرچه این نیز میآسانی اجازة حضور در ساختمان شعر خود را می
هـاي رمانتیـک خـود، چنـان     با این حـال در سـروده  او به وجه دیگر رمانتیسم تلقی شود)، 

پردازد و به موسیقی کلمـات  نماید که او با وسواس افزونتري به انتخاب عناصر کالم میمی
آرایی خاص و توزیع متناسب صامتها و مصوتها دهد، عالوه بر آن با واجیشتري میاهمیت ب

افزاید، ایـن ویژگـی در اشـعار ترکـی وي،     در گسترة کالم به غناي موسیقایی کالم خود می
اي شود و در میان آنها بخصـوص سـهندیه او، نمونـه   آشکارتر از سروده فارسی او دیده می

ـ  تـر کلمـات و حساسـیت نسـبت بـه بعـد       ه گـزینش سـنجیده  درخور ذکر از توجه شاعر ب
موسیقایی شعر است. در جاي جاي این شعر او با مهارت و هنرمندي بـه گـزینش کلمـات    
پرداخته و با تکرار صامتها و مصوتها در فواصل کالم، آهنگ و موسـیقی دلکشـی بـه شـعر     

ویـزي آفریـده   بخشیده است، آنگاه به مدد تخیل خالق خود صـحنه هـا و تصـویرهاي دال   
)72-60، ص 4، ج 1371. (شهریار )1(است

رمانتیسم به یک اعتبار زاییدة بحران تقابل میان سنت و مدرنیسم بود، در روزگاري ـ4
هـاي مختلـف حیـات فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی دامـن        که ابعاد این بحران به عرصـه 

ثباتی اوضاع و تیرگی یگسترد و تزلزل مبانی ارزشها، تشتت فکري، آشفتگی اجتماعی، بمی
آورد. براي هنرمند رمانتیک جز نقد و نفی واقعیتهاي موجـود  چشم انداز آینده را در پی می

ماند. آرزوي بازگشت اشتیاق آمیـز و  و بازگشت به دوران ماقبل مدرنیسم راهی گشوده نمی
ت مبتنـی  گرفـ اي سرچشمه مینوستالژیک به گذشته، در عین حال که از مبانی معرفتی ویژه

انداز آفاق آینده بود. با چنین نگاه و ارزیابی بـود  بر ارزیابی رمانتیکها از تیرگی حال و چشم
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) و یا 21، ص 1378(جعفري، ›› بازگشت به طبیعت‹‹ که رمانتیسم به تعبیر ژان ژاك روسو 
به تعبیر دیگر، بازگشت به عصر سنت و دوران ما قبل تجدد را شعار خود ساخت.

ه گواهی اشعارش از این جنبه رمانتیسم نیـز تـأثیر پذیرفتـه و بـه صـورتهاي      شهریار ب
هـاي  مختلف آن را در سروده هاي خود بازتاب داده است. با تأمل در شعر شـهریار، جلـوه  

بندي کرد:هاي زیر صورتتوان در مقولهگوناگون این بازگشت نوستالژیک به گذشته را می
جدید و آرزوي بازگشـت بـه دوران مـا قبـل     نقد مظاهر و پیامدهاي تمدن-4-1

مدرنیسم:
تمدن جدید و دستاوردها و پیامدهاي آن از منظرهاي گونـه گـون مـورد نقـادي قـرار      

توان به دو دسته تقسیم کرد. دیدگاه نخست در عـین حـال   این دیدگاهها را می.گرفته است
هـد، آن را از شـائبه و   نن جدید را به عنوان دستاورد بزرگ بشریت ارج مـی ت تمدـّکه کلی

داند و با چنین دریافتی بـه نقـادي وجـوه نـامیمون و پیامـدهاي زیانبـار آن       نقص مبرا نمی
یابد، بلکه آن را ویرانگر مبـانی  پردازد. اما دیدگاه دوم نه تنها مزیتی در تمدن جدید نمیمی

ـ   ارزشها و تباه کنندة اصالتها و سنتهاي اعصـار گذشـته مـی    ن دیـدگاه کـه   دانـد، پیـروان ای
اند که زیان مدنیت نوین بیش از نفع آن است، بر رمانتیکها نیز از جملۀ آنانند، بر این عقیده

اثر رواج مظاهر این تمدن، بهشت سرشار از عصمت و آرامش و امن و ایمان گذشته جـاي  
خود را به دوزخی دردخیز سپرده و شرنگ آن کام بشریت را تلخ کرده است.

مار کسانی است که با چنین نگرشی به ارزیابی مظـاهر تمـدن جدیـد    شهریار هم در ش
تمدن از نظر او عامل اصلی ورشکسـتگی اخالقـی و فروپاشـی مبـانی سـنتها و      پردازد،می

ها را وسعت بخشـیده و جغـد جنـگ را در    عامارزشهاي انسانی است، صنعت آن ابعاد قتل
ت، به پرواز در آورده است، مظاهر ایـن  فضاي تیره و خفقان آلودي که ارمغان ماشین آن اس
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تر کردن مناسبات اجتماعی به رنجها افزوده است و چون تمدن هر جا که راه یافته با پیچیده
بوم شوم به هر دیار که رسیده، رفاه و آرامش از آن رخت بربسته است. به گفته او :

تمدن بشـري جـز عـذاب و لعنت نیسـت
رنج و غم که فزودچه جان و جسم که کاهید و

چو بــوم شوم که پایش به هر دیــار که رسید
رفــاه رخت سفــر بسـت و گفـت از او بــدرود  

)983، ص 2، ج1371(شهریار، 

از نظر شهریار گویی روح شیطان در کالبد این تمدن حلول کـرده، بـا فریـب مردمـان     
مردم رقم زده، آنان را بـه جـان   ریشۀ محبت را از دلها کنده است سرنوشت سیاهی را براي 

)19، ص 1369. (نک، شهریار )2(هم انداخته و صلح را به خون آغشته است
شهریار در چند جاي دیگر نیز تمدن جدید را شیطان نامیده است. این شـیطان تجـدد   
است که به تعبیر او قبلۀ ما را تغییر داده، مردم را از راه خـدا منحـرف کـرده و آنـان را بـه      

هر آلود رهنمون شده است، با این حال بر ما منّت می نهد که جویبارتـان بـه نهـر    چشمه ز
)55. (نک: همان، ص )3(بینیم که آبها همه مبدل به زهر شده استتبدیل شده است، اما می

به همـان  )4(کشد، چنانکه در جاي دیگرنقد تمدن در کالم او سر به نفرت و نفرین می
گشاید. (شهریار، بار با صراحتی افزونتر زبان به نفرین آن میسبک و سیاق حیدربابا، اما این 

)52، ص 4، ج 1371
گسترش مظاهر تمدن جدید با وعده رفاه و ایجاد بهشت موعود در روي زمین همـراه  

اعتنـایی نسـبت بـه    بود، اما آنچه به زعم شهریار در عمل رخ نمود، گسترش آزمنـدیها، بـی  
فا و وسعت دایرة کشتار و ویرانی بود، اگر به یمـن  سرنوشت دیگران، زوال صمیمیت و ص

:صنعت آن، رنج تن اندکی کاستی گرفت، در مقابل اندوه دل فزونی یافت و به گفتۀ شهریار
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نداد راحت دنیا و دین و داد ربود نهاد بر دل، اگر بار برگرفت از دوش
)983، ص 2(شهریار، همان، ج 

›› هابهشت سنت‹‹ید، پیوسته خواهان بازگشت به شهریار دلزده از این جهنم تمدن جد
است. او بارها با شیفتگی شاعرانه این آرزوي بازگشت به دوران ما قبل مدرنیسم را تکـرار  

به صراحت مبین نفرت او از مظاهر تمـدن جدیـد و   ›› آرزوهاي شاعرانه‹‹کرده است. شعر 
رسمهاي ما قبل تجـدد اسـت.   اشتیاق نوستالژیک او براي بازگشت به دوران رواج سنتها و

خوانیم:ابیاتی از آن را می
جهـان جهنم جور زمـان شده است اي کـاش

که بـازگشت بــه دوران باستــان بــودي  
نــه دود و دودة ایــن زنــدگـی مـاشینــی

نـه ایـن تمـدن آتش به دودمــان بـــودي
کـاشنه درق و بوق و نه این قتل عام ماشین، 

کـه بــاز قـافلـه و زنـگ کــاروان بـودي
نـه توپ و تانگ و نه جنگ نـژاد و نه تبعیض

جهـــان بـه صلح وصفا غیرت جنان بـودي
نه سنگ بستـن و نه سگ گشــودن قـانـون  

نه درد بـر دل و دار و بـه دیلمــان بــودي
د  نه شهـریار بـه تضمین خواجه می فـــرمـو

››چنین بودي ارچنان بــوديکه حال ما نه‹‹
)235ص 3(شهریار، همان، ج
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شـود، او در آرزوي  هاي دیگر شهریار اسـتنباط مـی  چنانکه از ابیات فوق و نیز سروده
بازگشت به روزگاران سپري شده است، به عصر کاروان و شتر، صمیمیت و سادگی، فقر و 

قبل مدرنیسم. شهریار در اشعار خود چنان تصویر دلنوازي قناعت و باالخره عصر سنتهاي ما
هاي متروك ترسیم می کند که گویی همه چیز در آن زیبا و سرشار از صفا و از این گذشته

سبکبالی و امن و ایمان بود، اگر فقر بود، قناعت هم بود و اگر رنج بود، صبر و تحمـل هـم   
بود.

هـاي  خـوان فضـیلت  هـاي خـود مرثیـه   رودهدیگر از سـ يشهریار در حیدربابا و بسیار
هایی که به گمان او با هجـوم مظـاهر تمـدن جدیـد از شـهرها      فراموش شده است فضیلت

اي کـه او در میانـۀ قـرن    توان جست. نغمـه رخت بربسته و تنها در روستاها نشان آن را می
روسو، دوسـن  اي بود که در قرن هیجده و نوزده، بیستم سرداد، طنین دیگري از همان نغمه

هر یک به زبانی ترنم کرده بودند، چنانکه مضـامین حیـدرباباي او را   …یر، شاتوبریان و پی
یـر و بسـیاري دیگـر از    دوسن پی›› پل وویرژینی‹‹و ›› کلبۀ هندي‹‹توان با نیز از جهتی می

آثار رمانتیک آن روزگاران قابل مقایسه دانست.
بازگشت به دامن طبیعت-4-2

به موازات نقد تمدن و نکوهش نمودهاي آن که در زندگی پرتصنع شهري به رمانتیسم 
آالیـش روسـتایی و شـبانی    آید، منادي بازگشت به طبیعت و زندگی ساده و بیجلوه درمی

هـاي  است، این رویکرد ویـژه بـه طبیعـت عـالوه بـر اینکـه آثـار رمانتیـک را از توصـیف         
و بکر و وحشی آن سرشـار کـرده اسـت، بـه     ستایشگرایانۀ طبیعت و مناظر پرنقش و نگار 

شیوة توصیف طبیعت نیز در این قبیل آثار صبغۀ متفـاوتی بخشـیده اسـت، بـرخالف آثـار      
دهـد، در رمانتیسـم ایـن    کالسیک که توصیف بیرونی طبیعت را وجهه نظر خـود قـرار مـی   

یات گرایانۀ طبیعت و همدلی با آن همراه است و حاالت و خصوصـ توصیف با ادراك درون
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شود. (لیلیـان فورسـت،   طبیعت به تعبیر لیلیان فورست در پیوند با احساسات انسان بیان می
) عالوه بر این در پرتو دلبستگی به طبیعـت، رمانتیکهـا تمایـل افزونتـري بـه      53، ص1375

دهند، از این رو سهم این عناصـر در سـخن و   کاربرد عناصر طبیعت در کالم خود نشان می
ن رمانتیک داراي بسامد به مراتب باالتري است.صور خیال شاعرا

گـر اسـت، هـم درك    در شعر شهریار ایـن ویژگـی بـه صـورت کـامالً بـارزي جلـوه       
هـاي وي  گرایانه و همدالنه از طبیعت و عناصـر و اجـزاي آن در بسـیاري از سـروده    درون

دارد. ها و صور خیال او، عناصر طبیعت سهم چشـمگیري  آراییمشهود است، هم در صحنه
بررسی کیفیت رویکرد شهریار به طبیعت و عناصر آن نیازمند تفصیل بیشتر است اما چـون  

) از تفصـیل آن  1371نیـا،  ایم (صدريدر این باره پیش از این هر چند به اجمال بحث کرده
کنیم و براي پرهیز از اطاله کالم تنها دو بنـد از هـذیان دل او را کـه    در اینجا صرف نظر می

آوریم:هندة نحوة رویکرد او به عناصر طبیعت است، به عنوان نمونه مینشان د
می کـوفت در اطـاق بـا مشـتشب بـود و نهیب باد و طوفان 

خوش ضـربه گرفته با سرانگشتهـاي الـوان رگبار بـه شیـشه
کشتهی شعلـه کشیده بـاد میتصویـر چـراغ پشت شیــشه

مهم شـوق به دل مرا و هم بی
ریختبر دامن سبـزه اشک مـیآن ابر تنـک بـه یـاد دریــا
آویـزة ژالــه چـون در آویختبـر اللۀ گـوش شــاخۀ گل
بلبـل بـه غزلسـرایی انگیـختلبخند گل عفیف و خاموش 

من بی تو دلم گرفته چون ابـر
)571–570، ص، 1(شهریار، همان، ج 
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روستا ستایی-4-3
گر ت گرایی رمانتیک در ستایش روستا و زندگی بدوي روستایی جلوهوجه دیگر طبیع

شود، در تلقی رمانتیکها روستا در تقابل با شهر، مظهر زنـدگی طبیعـی انسـان و یادگـار     می
گاه زنـدگی تصـنع آمیـز و    معصومیت از دست رفته عصر سنت است، حال آنکه شهر جلوه

نیـز تصـویر شـهر بـا پلیـدي و رنـگ و       آورد تمدن پر قساوت بشري است، از همین روره
شود. جوهرة این تلقی رمانتیک از شـهر و روسـتا در کـالم ویلیـام کـوپر      نیرنگ عرضه می

›› خداوند روستا را آفریـد و انسـان شـهر را   ‹‹) بازتاب شاعرانه یافته است: 1731ـ 1800(
)86، ص 1378(نک : جعفري، 

ان در دامن طبیعت است و انسـان نیـز در   روستا در نظر رمانتیکها نمادي از زندگی انس
کند کـه خـدا خواسـته اسـت،     آنجا به طبیعت خویش نزدیکتر است، همان گونه زندگی می

بدون تکلف و زرق و برقی که سراسر زندگی شهري را در خود فرو برده است.
شهریار عالوه بر اینکه در جاي جـاي آثـار خـویش از چنـین منظـري بـه توصـیف و        

ترین اثر خویش ـ منظومۀ حیدر بابا ـ را یکسره به توصـیف    پرداخته، پرآوازهستایش روستا
و تصویر روستا و زندگی روستایی اختصاص داده است. و در خالل آن، هم تصاویر بدیعی 
از طبیعت و زندگی سرشـار از صـفا و صـمیمیت روسـتایی عرضـه داشـته و هـم از زوال        

ست.تدریجی این یادگار عصمت اعصار نالیده ا
براي شهریار همه چیز روستا زیبا و دلکش است، نه تنهـا نغمـه پرنـدگان آن دلنشـین     

است بلکه بانگ گاو و گلۀ آن نیز چنین است :
دلنشیــن موسیــقی دهقــانیچوپانیبــانگ گاو و گلــۀ  

)60، ص 1(شهریار، همان، ج
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ز آنها را در حیدرباباي و نه فقط آداب و رسوم صمیمی آن دلرباست، چنانکه بسیاري ا
خود به تصویر کشیده است، بلکه طبیعت و کوه و دشت و سیل و باران آن، آسمان روسـتا  

به اندازة زمین آن زیباست و شبهایش چه بسا بیش از روزهایش. وقتی شهریار از وراي هم 
گوید :آورد با تأسف میسالها زندگی شهري آن روزگاران را به خاطر می

خلــق را صورت خندانــی بودی و ایمـانی بود آن زمــان امن
)601(شهریـار، همان، ص 

بررسی شعر و صور خیال او، به وضـوح مؤیـد آن اسـت کـه وي تـا چـه میزانـی در        
تـوان گفـت اگـر    خالقیت ادبی خود وامدار روستا و طبیعت آن است، چنانکه به جرأت می

گذرانید نه تنهـا بـه خلـق    امنه طبیعت نمیشهریار ایام کودکی خود را در روستا و دامن و د
یافـت بلکـه بسـیاري از اشـعار دیگـر او نیـز ناسـروده        منظومۀ حیدرباباي خود توفیق نمی

ماند.می
شبهاي شعر او نظیر افسانۀ شب، شب و کوه، یک شب خـاطره، سـیماي شـب، شـب     

مداري او خود به تنهایی گواه میزان وا…شاعر، خاطرات شب، فرشته شب، رویاي شب و 
به طبیعت و روستاست، چنانکه اگر تنها تنوع تصاویر ماه و ستاره نیـز در شـعر او بررسـی    
شود همین نتیجه حاصل خواهد شد. او شب را و آسمان را چنان بدیع و زیبا دیده است که 

توان دید و گرنه در شهر، شب و آسمان نیز چنـان بـا دود و دودة تمـدن    تنها در روستا می
تـأملی در  ، 1371نیا، ه که صفا و طراوت خود را از دست داده است. (نک: صدريآلوده شد

)مضامین محوري منظومه حیدربابا
بازگشت به دوران کودکی-4-4

گیري از خاطرات آن ایام در خلق آثـار ادبـی،   آرزوي بازگشت به دوران کودکی و بهره
دهد. پـرداختن بـه بـازآفرینی    نشان میجنبۀ دیگر تأثیرپذیري شهریار را از مکتب رمانتیسم



149هاي رمانتیسم در شعر شهریارجلوه

آمیز آن، در شعر او نیز همانند برخی دیگـر  خاطرات کودکی و غرق شدن در حالوت حزن
زدة شهري و نامالیمـات  از پیشروان و پیروان رمانتیسم اروپا، به منزلۀ گریز از زندگی تمدن

نکـه دوران کـودکی   هاي آن و پناه بردن به مـأمن سـنت و سـادگی اسـت. بـویژه ای     و دلهره
در عصـر غلبـۀ سـنت و رواج    ال خوشترین ایام حیات وي نیز بـوده، شهریار که در عین ح

رسوم عاري از تکلف دوران ما قبل تجدد سپري شده بود، خاطرات کودکی از یـک سـو او   
گرداند و از سوي دیگر به آغوش صمیمیت روستا و طبیعت کـه ایـام   را به متن سنتها برمی

دامن و دامنه آنها سر آمـده بـود. در مقابـل، ادوار بعـدي زنـدگی وي کـه بـا        کودکی او در 
شار بود. از همین رو رها و حسرت و حرمان سگسترش مظاهر تمدن همراه بود، از نامرادي

پرداختن به دوران کودکی در کالم او، همانند رمانتیکهاي دیگـر ابعـاد فلسـفی و اجتمـاعی     
رفت.فراتر مییافت و از خاطره پردازي صرف می

اي تلقی رمانتیـک بـه دوران کـودکی    هاي خویش با گونهشهریار در بسیاري از سروده
نگریسته و از گنجینه خاطرات کودکی براي خلق مضامین و تصاویر شعر خـود بهـره بـرده    
است. خاطرات این ایام چنان تأثیر جادویی و جاودانه در روح شاعر گذارده بـود کـه او در   

حیات خویش نیز هیچگاه نتوانست از تأثیر پرجذبۀ آن روزگاران برکنار بمانـد.  ادوار بعدي 
هاي خویش ضمن بیان خاطرات دوران کـودکی بـا حسـرت از آن    او در بسیاري از سروده

او سراسـر شـرح و   » حیدر بابایه سـالم »روزهاي سپري شده یاد کرده است. نه تنها منظومۀ
وأمـان برخاسـته از ایـن یـادکرد اسـت، بلکـه در       بیان این خاطرات و حالوت و حسرت ت

ها بازتاب یافته و به کـالم او  هاي فارسی و ترکی وي نیز این خاطرهبسیاري دیگر از سروده
صبغه نوستالژیک بخشـیده اسـت. آرزوي بازگشـت نوسـتالژیک بـه آن روزگـاران هـم در        

حیدربابا و هم در آثار دیگر او بارها به صراحت تکرار شده است.
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او هم نمونۀ دیگـري اسـت از آرزوي بازگشـت بـه دوران     ›› در جستجوي پدر‹‹قطعۀ 
تـاك و  ‹‹کودکی ایـن شعر که از حیث محتوا و نوع نگاه به خاطرات گذشـته، بـا منظومـۀ    

فرانسه قابـل مقایسـه   ) شاعر رمانتیک پرآوازة1869ـ 1790اثر آلفونس دوالمارتین (›› خانه
اي است که پس از زدهحکایت جستجوي ناکام شاعر اندوه)1378است ( نک : ایراندوست 

گردد تا با تجدید خاطرات دوران کودکی آالم دل سالهاي دراز به کوي و خانۀ پدري باز می
خود را تسکین دهد:

در مشت گرفته مچ دست پسرم رانگ غروبی خفـه بیرون زدم از درـدلت
آالم دل جان بسرم راتسکین دهم ه کوي پدر و مسکن مألوفـرفتم که ب

تکـرار کنم درس سنیـن صغـرم راه سـر راه همـان خانه و مکتبـگفتم ب
یابد. خانۀ پدري کـه اکنـون   اما هر چه بیشتر می جوید کمتر نشانی از آن روزگاران می

›› چون بقعۀ اموات فضایی همه خـاموش ‹‹در تملک دیگران است همچنان پا بر جاست اما 
حبیب و رفقاي دیگـر در آن کوچـه نشـانی    ‹‹گشاید و نه از ه روي او میاي در بنه همسایه

رسد :و سرانجام اشک است که به فریاد می» یابدمی
بــر سینـۀ دیـوار در خـــانه سـرم رایکباره قـرار از کف مـن رفت و نهــادم
کــز دل بزدود آنهمه زنگ و کـدرم رااشکم بــه طواف حرم کعبه چنـان گـرم

گفتــم پسـرم بـوي صفـاي پـدرم راخواهی از این درگفت چـه میناگه پسرم
)359/361، 1،ج 1371(شهریار، 

رویکرد عاطفی و شهودي به دین 5ـ 4
رمانتیسم به یک اعتبار، جنبشی علیه عقالنیت تجربی عصر روشنگري بـود، عقالنیتـی   

کرد و با انکار آنچه ماورایی بـود آن را  میها جهان را از رمز و راز تهیکه به زعم رمانتیک
ساخت.روح و عاري از شگفتی مبدل میاي بیبه پدیده
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در عصر روشنگري، دین و مذهب نیز مانند بسیاري از میراثهاي متعلق به ادوار گذشته، 
ت متصلب حاکم بر حـوزة اندیشـۀ   ـّبه چالش کشیده شد، تجربه خردستیزانه کلیسا و جزمی

سو و دگرگونی مبانی معرفت شناختی پس از رنسانس از سـوي دیگـر، زمینـۀ    دینی از یک 
گریزانـه فـراهم آورده   هاي دینی و رواج تمایالت دینمساعدي را براي افول باورها و سنت

گریزي دوران روشنگري، منادي بازگشت به دین بود، ایـن  بود. رمانتیسم در واکنش به دین
گرایانۀ کلیسا نبود، بلکه نوعی رویکـرد شـهودي و   تدعوت به معناي پذیرش تعالیم شریع

کرد که با معنی دار کردن جهان و آکندن آن از رمـز و راز، نیـاز   عاطفی به دین را عرضه می
سـاخت. در حقیقـت رمانتیکهـا از طریـق     درونی و قلبی آدمی را به معنویت بـر آورده مـی  

نگریستند (نک: سیدحسـینی  ن میرفتند و از منظر هنري به دیاحساسات به سوي ایمان می
نهـاد.  ). تلقی دینی رمانتیکها در خالقیتهاي آنان تأثیر روشـنی بـر جـاي مـی    94، ص 1366

هاي آشکار این گرایش را در شور و شوق تخیلی و خالقانۀ رمانتیکها و آثار ادبـی و  جلوه‹‹
بـه وضـوح   شـان هنري آنان، در فلسفۀ نظري، در طبیعت گرایی و در گرایشهاي اجتمـاعی 

)145، 144، ص 1378توان مشاهده کرد. (جعفري، می
گرایی رمانتیکها، در عین حال متضمن نقد روزگار و تمدن جدید بود، تمدنی که از دین

ها و هنجارهاي نابهنجار خود تیـره  ها، آییننظر آنان زالل ایمان عصر سنت را با ایدئولوژي
ها وجه دیگر رویگردانـی آنـان را از واقعیتهـاي    کگرایی رمانتیداشته بود. بدین ترتیب دین

داد.عصر جدید، در خود بازتاب می
گـرا  نگاه شهریار به دین شباهت قابل توجهی به نگـرش بسـیاري از رمانتیکهـاي دیـن    

کند. در تلقی نگرد و سیمایی عارفانه از آن عرضه میدارد. او نیز از منظر شهودي به دین می
ر افکار و عقاید عرفاي بزرگ گذشته که وي بـا آثار بسیاري از آنها الفتی او از دین البته تأثی

منتشـر شـده اسـت، مـدعی     1344ضمن گفتگویی که در سال شهریار داشته مشهود است. 
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است که پس از سالها از عشق مجازي و عشق به طبیعت به عشـق بزرگتـري دسـت یافتـه     
کند که درهمین گفتگو تصریح میاست. مکانها را پشت سر نهاده و به المکان رسیده است. 

گذشتن از مرز کثرت و رسیدن به ســرزمین وحدت کاري سخت و دشـوار اسـت، مـــن    
مـن در راه سـیمرغم !   :‹‹افزایـد  ) و در ادامه می43، ص 1379(علیزاده …سالک این راهم 

تن اي چیزي پیش رویم نبینم، اما شـوق یـاف  شاید وقتی به سر منزل مقصود رسیدم جز آیینه
).43سیمرغ خود عشقی بزرگ است (همان، ص 

تـوان بـه   هاي مذهبی او این نگرش شهودي را میعالوه بر اینکه در بسیاري از سروده
عیان مشاهده کرد، در آن دسته از اشعارش نیز که متضمن مفـاهیم اجتمـاعی اسـت، بـویژه     

اویـۀ دیـد او بـا    پردازد، مشـابهت ز شناسی عصر جدید و تمدن آن میهنگامی که به آسیب
هـا و  پیشروان مکتب رمانتیسم به وضوح قابل تشـخیص اسـت. او منشـاء همـه نابسـامانی     

داند. ابیات زیر بـه  دردهاي اجتماعی را در غیبت خدا از دلها و قطع رابطۀ انسان با خدا می
شناسی عصر جدید و نگرش دین گرایانۀ اوست:نیکی مبین نوع آسیب

و عروسی استعصریست کز برون همه جشن 
امـــا درون آدمـی انـگار کــن عــزاست

بسته بشر بـه زنـدگی ایـن قـدر شـاخ و برگ
کـز احتـکار بـرگ و نــوا سخت بینواست

ایـمدارو( قنــاعت ) اسـت کـه از دسـت داده
بـاقی (رقابت) است که خود درد بی دواست

رود  ـیاز عـجب علـــم تـــا کــرة مـــاه مـ
امــا هنـوز وحشـت و وحشیتش بـه جاست

دیــروز بـــا وجــود نــداري چـنان غنــی
امـروز بــا وجـود تمـول چنیــن گـداست
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دانــی چگــونه مفلــس دیـــروز در رفــاه
خرسنــد بـود و منعـم امـروز در عنـاست ؟

داآن مفلــس شکــور دلـش بــود بــا خــ
ویـن منعـم کفــور دلـش از خـدا جداست

)1209، ص 2، ج 1371(شهریار، 

به اعتقاد شهریار تمدن جدید صفاي ایمان گذشته را مکـدر سـاخته و بـه جـاي دیـن      
هاي رنگارنگ خود را نشانده است، این در حالی است که به زعم او هیچ یک از ایدئولوژي

بستۀ انسان معاصر نگشوده است و ناسیونالیسم با تأکید بـر  ها گره از کار فرواین ایدئولوژي
نژاد پرستی، هویت انسانی را از مردمان باز ستانده است:

آدم عجبـا کـز آدمیـت بـرگشتبا حب نژاد این شجر شیطانی
)1021(همان ، ص 

هاي بورژوایی و مارکسیسم نیز که در تقابل با آنهـا پدیـد آمـده، هـیچ یـک      ایدئولوژي
اند آرامش درونی و امن و ایمان راستین براي انسان به ارمغان آورند. او ضمن نفـی  نتوانسته

جوید :هاي عصر جدید راه چاره و نجات را تنها در دین میایدئولوژي
نــه بـورژوازي و نــه مـارکسیسم قــالبی

کجاست دین که نـه این بودي و نه آن بودي
)235، ص 3(همان، ج 

هـاي رمانتیسـم   گرایی شهریار البته بدان معنا نیست که او تحت تأثیرآموزهبه دینتأکید
به دین گرویده است، بلکه توجه دادن به این نکته اسـت کـه قرائـت و تلقـی وي از دیـن      

شباهت در خور اعتنایی با نوع رویکرد و تلقی پیشروان رمانتیسم اروپایی دارد.
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که شهریار هم از حیث مبانی جمـال شـناختی و   توان نتیجه گرفتاز آنچه گذشت می
شناسی وجوه  بالغی و هم از جهت نوع نگاه به گذشته و حال و آیندة انسان و نحوة آسیب

هـاي رمانتیسـم تـأثیر پذیرفتـه اسـت و بـر اثـر آن دامنـۀ         گري اجتمـاعی از آمـوزه  و چاره
ورده است.هاي او گسترش یافته و موجبات تشخّص شعر وي را فراهم آخالقیت

یادداشتها
توجه به بعد موسیقایی کالم و توزیـع آگاهانـه و هنرمندانـۀ صـامتها و مصـوتها و      -1

افزودن بر غناي موسیقایی شعر از جمله در این بندها از منظومۀ سـهندیۀ او بوضـوح دیـده    
شود:می

لرده تک شوخ ممهدوشلرینده صوناالر سینه سی 
نه شیرین چشمه لرین وار

او یاشیل تئللري، یئل هورمه ده آینالی سحرده
لی ائشمه لرین وارعشوه

لرین واراو اتک لرده نه قیزالر یاناغی الله
قوزوالر اوتالیاراق، نئی ده نه خوش ناله لرین وار 

لرین وار آي کیمی هاله
ریبحیدربابا شیطان بیزي آزدی-2

ریبـازدیــتی اورکلردن قـمحب
ازدیریبقره گونون سرنوشتین ی

انیناـسالوب خلقی بیربیرینون ج
انینالشدیروب قــاریشیغی بــب
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ریبمیزي چوندههــشیطان بیزیم قبل-3
ریبدهــزي دونــاهللا دین یولدان بی

ریبدهــزي گونـیه بیایالنلی چشمه
بیزگوروروك سوالر بیزه زهر اولوبمنت قویور کی آرخنیز نهر اولوب

ونـور اولســـتمدنون گوزي گوروم ک-4
زیندا کی شیرین شربت شور اولسونآغ

ونـر اولسون چور اولسـبال دا یئسه زه
اورکلري چکیب کوکدن قوپارديآغزیمیزین دادین قاپیپ آپاردي
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