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چکیده
این مقاله به بر رسی چگونگی تأثیر شعر رمانتیک اروپا بر روند پیدایش و تکامل شعر نـو  
پارسی می پردازد. تأملی براشعار نیما یوشیج به عنوان پایه گذار شعر نو پارسی و چند تـن از  

ه شعر رمانتیک اروپا تأثیر عمیقی بر ابعـاد مختلـف شـعرنو    نوپردازان پس از او نشان میدهد ک
پارسی  نهاده است. هوگو، دوموسه، گوتیه و دیگران در شـعر فرانسـه و وردزورث، کلـریج،    
شلی و دیگر رمانتیکهاي انگلیس براي شکستن قالبهاي صوري و مفهومی نئوکالسیک تغییراتی 

وانند شعر را از خمودگی در محتوي، قالب و زبان دیدند تا به وسیلۀ آنها بترا در شعر الزم می
درآورند. نیما نیز آن تغییرات را در شعر کهن پارسی به کار گرفت و به دیگـران هـم معرفـی    
کرد. در این مطالعه بازتاب چند اصل شعر رمانتیک اروپا در آثار منظوم نیما، توللی، فرخ زاد، 

تا بیانگر عمق تأثیر شعر دورة رمانتیـک اروپـا   نادرپور و اخوان مورد بررسی قرار گرفته است
بر پیدایش و رشد شعر نو پارسی باشد.
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مقدمه
پذیرش این اصل مسلم که هنر و ادبیات میراث مشترك جامعۀ بشـري اسـت مسـتلزم   
قبول ارتباط زنجیره اي این مقوله در فرهنگهاي ملل و تأثیر متقابـل آفرینشـهاي هنـري بـر     
یکدیگر خواهد بود. در زمینۀ علل پیدایش و سیر تکاملی شعر نو پارسی و ریشـه یـابی آن   
در عصر قبل از مشروطیت و سرعت سیر تکاملی آن در دورة بعد از شکسـت ایـن جنـبش    

تري به رشتۀ تحریر در آمـده اسـت.   و کتب و مقاالت مفصلبحثهاي جامعی صورت گرفته
در این نوشتار قصد بر این است که یکی از عوامل مـؤثر در شـکل گیـري شـعر نـو یعنـی        

اصول و مبانی رمانتیسم ادب و هنر اروپا را در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم.
پارسـی و تعـدادي از   بررسی آثار منظوم نیما یوشیج بـه عنـوان پایـه گـذار شـعر نـو      

دهد که شـعر نـو در   نوسرایان که در حقیقت پیشگامان این دوره از شعر بوده اند، نشان می
ابعاد محتوي ، قالب و زبان تأثیرات قابل توجهی را از شـعر دورة رمانتیـک اروپـا پذیرفتـه     

ده است. استفاده از درون مایه هاي بدیع در شعر نو کـه در اشـعار قـدما بـه نـدرت مشـاه      
شود و در شعر رمانتیک اروپا از اهمیت ویژه اي برخوردار است، بیانگر این مطلب است می

هاي بدیع به شعر نـو فارسـی نقـش    مایهکه شعر دورة رمانتیک حداقل در معرفی این درون
مهمی ایفاء کرده است. اگر چه ذوق و خالقیت نوسـرایان و نیـز جـو سیاسـی و اجتمـاعی      

ر نو، در پیدایش و بالندگی آن حائز اهمیت خاصی است.حاکم بر عصر تولد شع
قبل از شروع بحث اشاره به این مطلب ضروري به نظر می رسد کـه واژة رمانتیـک در   
نقد ادبی فارسی غالبـاً بـه معنـاي احساسـاتی، خیـالی، رویـایی، غیـر عملـی، غیـر عینـی،           

هـاي بسـیاري از ایـن    به کار رفته اسـت. نمونـه  …غیرحماسی و قهرمانی، واقعیت گریز و 
هاي رمانتیک و رمانتیسم به مفهوم مکتبی خود کمتر دهد واژهموارد وجود دارد که نشان می

مورد توجه و استفادة صاحب نظران ادب فارسی بوده، و این سبب شده است که مفاهیم یاد 
ر پیشـین  شده غالباً در هاله اي از بار معنائی منفی قرار گیرند. اما همان طـور کـه در سـطو   
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هـاي  اشاره شد شعر نو فارسی از اصول این مکتب چـه در قالـب و چـه در محتـوي بهـره     
فراوان برده است.

تأثیر شعر و ادب غرب بر نوپردازان ایرانی اصل بالمنازعه اي اسـت کـه در قسـمتهاي    
بعدي مقاله به بررسی دقیقتر آن خواهیم پرداخت. در عین حال ذکر دیـدگاههاي برخـی از   

ین و نظریه پردازان شعر نو پارسی در این زمینه کمک شایانی بـه روشـنگري مطلـب    منتقد
طبق نظر بسیاري از منتقدین تأثیر شعر و ادب اروپـا بـر شـعر نـو پارسـی بـه       خواهد کرد.

هاي موجود از واسطۀ آشنائی مستقیم نوجویان این دوره با ادب اروپا و نیز از طریق ترجمه
در نشریات ایرانی تحقق پذیرفته است. تأثیر پذیري نیما از اشـعار  اشعارو آثار ادبی اروپائی

باشد. البته تردیدي مورد تأیید قاطبۀ منتقدین ادبی می"افسانه"المارتین و دوموسه در قطعۀ 
اي در شـعر  نیست که نیما در ضمن الهام گرفتن از اشعار اروپائیان دست به ابـداع سـازنده  

احمد این مطلب را با باشد. آلخرب تقلید محض کامال مبرا میزند که از نتایج مفارسی می
شود: اولین مشکل شعر نیما، براي کسانی که با شـعر  عنایت به صورت شعر نیما یادآور می

)279، ص 1380زاده، فرنگی آشنا نیستند طرز خواندن آن است. (غالمحسین
بحث شـعر نـو تحـت تـأثیر     عالوه بر نیما پیروان او نیز در بسیاري از محورهاي مورد

اند. این تأثیرپـذیري کـه بـه طـور مسـتقیم و      شعر اروپا و بویژه شعر رمانتیک این دیار بوده
غیرمستقیم صورت گرفته است، عالوه بر مضامین شعري در صورت اشعار نـوپردازان نیـز   

مشهود است.
ک نهضت رمانتیسم حرکتی بود که بر خالف نئوکالسیسم در موضـوع و شـکل و سـب   

ادبی تمایل به نوآوري داشت. این حرکت اصل ضرورت بیان ادبی دورة پیشـین را مطـرود   
شمرد، موضوعات خود را از وقایع روزمرة زندگی انتخاب کرد و زبان مـردم عـادي را نیـز    
براي ساختن و پرداختن این موضوعات به زبان پـر طمطـراق نئوکالسیسـم برتـري داد. بـا      

ی این مکتب، در این نوشتار دو جنبه از شعر رمانتیـک اروپـا   وجود گستردگی اصول و مبان
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یعنی ارتباط حاالت انســـانی با حالتهاي طبیعت و ابراز احساس درونی نسبت به آن و نیز 
، 1979ترحاالت، احساسات و دریافتهاي شخصـی (کـادن،   تأکید بر ضرورت بیان آزادانـــه

) محور بحث و بررسی خواهد بود.588ص 

تباط حاالت انسانی با حالتهاي طبیعت و ابراز احساس درونی نسبت ار
به طبیعت و تفسیر آن

اشاره شد یکی از اصول برجسته جنبش ادبی رمانتیسم توجه ویژه بـه  "به طوریکه قبال
طبیعت و تصویر ارتباط حاالت انسانی با حالتهاي مختلف طبیعت و حس هم هویتی آن بـا  

بخشـد،  دهـد، الهـام شـاعرانه مـی    یک طبیعت به انسان حیات میانسان است. در شعر رمانت
راهنما و معلم او است، نگران آیندة انسان وشریک غـم او اسـت و از ظلمهـایی کـه بـر او      

دهد. در شعر نو فارسی نیز همین نقشها کند و ناله سر میرود خشمگین است، طغیان میمی
رود چیـزي  یشینیان اگر ذکري از طبیعت میشود، در حالی که در اشعار پبه طبیعت داده می

غیر از توصیف زیبائی آن از دید شاعر نیست. وان تیگم، منتقد فرانسوي، معتقد اسـت کـه:   
) از طریق نوعی ارتباط درونی با شیئ مورد توصیف تشـکیل وجـود   1874-1798میشله («

فقت و وجـدي را  کند و یا درد و رنج و شـ دهد، حاالت خود را به آن تلقین میواحدي می
اگر چه )123، ص 1337(وان تیگم، » کند.نماید حس میکه در پرندگان یا امواج تصور می

و خـود  کنـد  اشعار نیما طبیعت و مظاهر مختلف آن غالباً نمودهـاي سـمبلیک پیـدا مـی    در 
در رود.سمبلیزم به گفتۀ منتقدان اروپائی نظیر ترنر یکی از انشعابات رمانتیسم به شمار مـی 

توان مصداق این نظر تیگم را دریافت. به نقـش جـوي و   موارد قابل توجهی از اشعار او می
نیما توجه کنید:»گریدجوي می«جغد در ابیاتی از قطعۀ 

جوي می گرید و مه خندان است 
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و او به میل دل  من می خندد
بر فرازي که به آن تپه به جاست 

جغد هم با من می پیوندد
تاریک سرشتو ز درون شب 

چشم از من به نهان 
گرید)، جوي می1364(نیما، سوي من می نگرد.

کنـد و حالـت ناشـی از ایـن     در این ابیات نیما احساس عناصـر طبیعـت را درك مـی   
اي بـین او و طبیعـت برقـرار    بیند به عبارت دیگر ارتباط بی واسطهاحساسات را در آنها می

آید و جغد مانند خود او غمگـین اسـت و   و به خنده درمیشود. ماه به دنبال درك حال امی
البته سعی دارد اندوه خود را از او پنهان کند و این ارتباط حسی بین انسان و طبیعت همـان  

، صـص  1986، 2(آبرامـز، ج » قصیده اي براي فاخته«) در 1795-1821است که جان کیتز (
بد و هویت پرندة سرمست بهـاري  اي عرفانی به آن دست می یا)، در حالت خلسه22-819

(نیما، همـان) دریـاي   » دهد سازهنگام که گریه می«بیند. نیما در قطعۀ را در وجود خود می
گفتگـوي  «زنـد. در شـعر   بیند که از روي خشم مشت بر صورت خود مـی چشم آبی را می

یم:بین) حاالت مشابهی را براي عناصر طبیعت می1872-1811گوتیه (»کوهستان و دشت
کوهستان خشمگین به دشت پاسخ داد

آورماین منم که از دل خاك تو خوشه هاي سرسبز بیرون می
کنمگرماي سوزان نیمروز را با دم سرد خود مالیم می

، 1297، 7(شـفاء، ج  بنـدم. و راه را بــرابــرهاي طوفانی که شـتابان در پروازنـد مـی   
)3420-21صص 
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بینیم که بـه  حالت درك متقابل بین انسان و طبیعت را مینیما نیز همین » مرغ آمین«در 
دهد. مرغ آمین به دنبال پیوند دادن آحـاد بشـر بـا    آن توان درك رازهاي دردآلود بشر را می

یکدیگراست. او تیمارگري در پی کاستن آالم انسان و تحقـق آرمانهـاي اوسـت و بـه ایـن      
تیمارگري مردمش را به دست طبیعت ترتیب در این اثر، نیما نقش رهبري، نجات بخشی و

کند. (نیما، مرغ سپرده و آن را نمایندة راه رستگاري و راه بلد دیار امن و آسایش معرفی می
و بیان هم هویتی این دو دراین شـعر بـا عینیـت    » مانلی«آمین) آمیختن انسان با طبیعت در 

ـ  ري دریـایی بـه خانـه بـاز     بیشتري به تصویر درآمده است. شبی که مانلی پس از دیدار با پ
گردد همۀ افراد خانوادة طبیعت تشـویش و دلسـوزي خـود را نسـبت بـه او  بـر زبـان        می
شـود  آورند و صمیمیت و همراهی خود را با او نشان می دهند، صمیمیتی که سـبب مـی  می

رازهاي نگفتۀ خود را با او در میان بگذارند: نیلوفر، سوسمار و خروس زبان به راهنمائی او
) این نوع نگرش نسبت به طبیعت با دیدگاههاي گذشـتگان شـعر   مانلیگشایند. (همان، می

فارسی کامالً متفاوت بوده و بـا دیـدگاههاي شـعراي انگلـیس و فرانسـه نظیـر وردزورث       
دهـد. در شـعر   داري را نشـان مـی  ) مشابهت معنـا 1790-1869) و المارتین (1850-1770(
)، طبیعت راهنماي شاعر، معلم و الهـام  151-55رامز، صص وردزورث (آب» صومعۀ تینترن«

طبیعـت رازدار، سـنگ صـبور و مصـاحب     )3382ص ، شفاء(» دریاچه«بخش اوست و در 
گوید:انسان است. المارتین در این شعر خطاب به دریاچه می

آن روز تو نیز همینگونه در زیر تخته سنگهاي عظیم خروشیدي

سائیديپیکر آنان میاج خود را به سینۀ کوهآن وقت نیز به همین سان امو

کند و شاعر با دریا به صمیمیت حضور یک دوست از خاطرات ایام گذشته صحبت می
دهد و آن را در کار و احساس خویش شـریک  نیما نیز به همین صورت به طبیعت جان می

تقاد برخـی از  بیند. به اعکند و احساس خود را به روشنی در او و حاالت و حرکاتش میمی
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شاعر باید «منتقدین چنین نگرشی نسبت به طبیعت به دلیل باور نیما بر این مطلب است که 
ها، تشـبیهات و اسـتعارات مبتنـی بـر     حاالت فردي و اجتماعی و انسانی را در میان سمبول

در مسـیر اسـتفادة سـمبلیک از    و نیمـا )647، ص1371(براهنی، » ببیند.جلوه هاي طبیعت 
کند. وي با غـور  طبیعت جهت بیان مقاصد خود نگرشی نو نسبت به طبیعت پیدا میمظاهر 

اي عرفانی پیام آنهـا  یابد و از طریق ایجاد رابطهدر اعماق مظاهر طبیعت اسرار آنها را درمی
گیرد:را می

من و آن تازه نسیم دلکش
می گشائیم سوي هم آغوش

……
آي مهمان من دلخسته

مه ره پویااي نسیم، اي به ه
، پدرم)1364(نیما، مانده تنها چو من اما رسته 

) نسبت به طبیعـت دارد. تـیگم   1802-1885و این درست همان دیدي است که هوگو(
هوگو با دقت خاصی کلیۀ الوان و مظاهر طبیعـت در زمانهـاي   «در این مورد عقیده دارد که 

شـنود و روح  یعـت را مـی  کنـد، صـداي اسـرار آمیـز طب    مختلف را نقاشی و توصـیف مـی  
نگاه نیما نیـز  )47(وان تیگم، ص» برد.اش از خالل ظواهر به اسرار عمیق آن پی میعارفانه

مانند نگاه هوگو به طبیعت ، نگاهی نو، دقیق  و وراي عادت روزمـره اسـت و همـین دیـد     
سرار هاي اشود که وي طبیعت را با هویت جدیدي ببیند و وارد پیچ و خممتفاوت سبب می
و رموز آن بشود.

(نیما، امید پلید) طبیعت را منادي و الگوي ظلم ستیزي و حماسه آفرینی » امید پلید«در 
هائی است که براي اولین بـار در شـعر دورة رمانتیـک    بینیم و این نیز یکی از درون مایهمی
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) 696-8(آبرامز، صـص  » اي براي باد غربیقصیده«) در 1792-1822اروپا ظاهر شد. شلی(
گوید:می

اي باد غرب، بار سنگین ایام  پشت کسی را خم کرده 
که خود چون تو چابک و سرکش و مغرور است

شاعر از میان تمام خصوصیاتش به همسوئی خود با بـاد غربـی در جهـت طغیـانگري     
هـاي  کند و از باد تقاضا دارد که به او قدرت عصیان در برابر تاریکیهـا و نـامردمی  اشاره می

اش را بدهد:زمانه
اي باد سرکش بیا و روح من باش ، بیا و خود من باش!

رود، در عـین  در شعر نیما نیز اگرچه صبح به عنوان نمادي از پیروزي و امید به کار می
شـود. در ایـن   حال هویتی انسانی دارد و در تعیین سرنوشت انسان و جامعۀ او شریک مـی 

خوانیم:شعر می
وسان: آي آمد صبح خنده بر لبخواننده بلندتر خر

بر باد ده ستیزة شب، 

)385(نیما، ص..…از هم گسل فسانه ي هول

طبیعـت زنـده اسـت و نگـران سرنوشـت      )429(نیما، ص» ناروائی به راه«در قطعۀ 
جوئی شود. در این خلوت میدان خطر انسانی که هر لحظه ممکن است طعمۀ نیت پلید کینه

گر واقعه است و تشـویش، بیـد را بـه لـرزه     سر راه ایستاده و نظاره»امرود، سرد«و وسوسه 
انداخته است. در این قطعه نیز نیما با دیـد شـاعرانه و بیـان تصـویرپرداز خـویش عناصـر       
طبیعت را روح بخشیده، حضور آنها را بر فضاي هستی حاکم کرده است، و آثـار وجـودي   

ه لنگ است، جهت ابراز همدردي بـا انسـان   دهد: باد اگرچآنها را عینی و ملموس جلوه می
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» او بـه رویـایش  «پایان انسان اسـت. در شـعر   هاي بیگر رنجبه پا ایستاده است و آب نوحه
و آب بـا  » کـران غمنـاك دریـا   «اي ارائه شده کـه  ) تصویر زن و مرد درمانده557(نیما، ص

کننـد. در  م زمزمه مـی پایان  آن دو در گوش هاز درد بی»  ساحل خاموش به نجوائی ملول«
این ابیات طبیعت عمق احساس انسان را دریافتـه و بـا او یکـی شـده اسـت و خـود را در       

داند. گرفتاریها و درماندگیهاي او همراه و شریک می
نیما این دقت در جزئیات طبیعت و دادن نقشهاي بدیع مختلف به آن را در بسـیاري  

عنوان الگوئی فراگیر به نوپردازان پس از خـود ارائـه   از اشعار خود به کار بست و آن را به 
داد. دکتر یوسفی دقت نظر نیما نسبت بـه اجـزاء طبیعـت را تلفیقـی از توانائیهـاي ذاتـی و       

بینیم یکی از  ) و به این ترتیب می48، ص1370داند (یوسفی، آشنائی او با ادبیات فرانسه می
ي از نقشهاي مختلف طبیعـت جهـت انتقـال    گیروجوه قابل توجه شعر نو پارسی یعنی بهره

هاي شعر رمانتیـک اروپـا دریافـت    اندیشه و احساس شاعر، بخشی از الهام خود را از زمینه
کند. می

در میان پیشگامان شعر نو پارسی شاید کمتر کسی به اندازة فریدون تولّلی از شخصیت 
عنصر بیدارگر و الهام بخش و بخشی به طبیعت در اشعار خود بهره برده باشد. او طبیعت را 

یابـد. در  بیند که در کنارش آرامش گم شده در هیاهوي اجتماع شهري را باز میدوستی می
شـاعر ماننـد نفـس طبیعـت کـه از      دل)آرزوي گم شـده ، 1364(تولّلی، » شدهآرزوي گم «

از بـادي  سرگردانی به ستوه آمده به دنبال پناهگاهی است که در آن آرام گیرد و توصیف او
دهد، نشانگر حس هم هویتی طبیعت و انسان که سرش را به صخره ها کوبیده و ناله سر می

آه انسان همان غرش برق آسمان است و آهی که سـیل  » واپسین چاره«ي است  و در قطعه
کشد. (تولّلی، اشک را به دنبال دارد جنجال بین باد و باران را در شبی طوفانی به تصویر می

الهام بخش و مایۀ نشـاط و سـرزندگی   در شعر رمانتیک) طبیعتواپسین چاره، 1369نافه، 
خوانیم که نسیم آرامی قدرت خلـق  است. در ابیات آغازین کتاب اول دیباچۀ وردزورث می
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هاي عمیق ذهن او راه بخشد که طوفان آسا از درهاشعار لطیف و پر احساسی را به شاعر می
) و همین مضمون را به 70-71، صص 1989یابند. (وردزورث، میخود را به زبان و قلمش 

) توللی مالحظه می کنیم :ساغر یاد، 1369(تولّلی، » ساغر یاد«ح در وضو
شاخ نیلوفر ز روزن سر کشید
نرم نرمک ریخت بر دیوار من

..….
زنبق آسا سرد و عطر افشان و مست

شعر شــادابم دمید از باغ راز
انگشتان گرمبوسه زد بر نوك 

نغمه از دل پایکوبان تا به ساز

گیرد و طبـع هنـري شـاعر را بـه جوشـش آورده، از      نیلوفر منشأ الهام شاعرانه قرار می
ها از اعماق روح و ذهـن او بـه   دهد، نغمهوجود اسرارآمیز و نهفتۀ وي شعرش را غلیان می

بخشـد. جوشـش   ت مـی هایشان سر انگشتان شاعر را قـدرت خالقیـ  رقص درآمده، با بوسه
کنـد  چشمه هاي طبیعت و شکفتن بستانهاي آن اشک شادي را در چشمان شاعر جاري می

اي یابد و فرزنـدان طبیعـت بـا او رابطـه    اي میو او با دمیدن صبح نمناك بهاري حیات تازه
شوند. بازگشت به طبیعت کنند و میهمان لحظات صمیمی خلوت او میاسرارآمیز برقرار می

کند و روح او را تا زورث، شتاب، اضطراب و طوفان روح او را تبدیل به آرامش میدر ورد
دهد. در موارد بسیاري از اشعار تولّلی نیز شکفتگی هاي رفیع ارزشهاي انسانی پرواز میقله

گیري او طبیعت و روشنی آن محیط، سکوت و تنهائی شاعر را به سکوئی براي پرواز و اوج
آرزوي گـم  ، 1376(تولّلی، » شدهآرزوي گم «توان به قطعۀ میان آنها میکند که ازتبدیل می

.اشاره کرد)شده
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)، نـادرپور سـروش   از آسـمان تـا ریسـمان   (نـادرپور،  » از آسمان تا ریسـمان «در شعر 
را » قلبی«اش جاري نماید، طلبد که روشنی را در ظلمتکدة جامعهسحرگاهان را به یاري می

چراغ حقیقت در آن برافروزد و نهایتاً انسان را به درستکاري و صـفاي روح  بزرگوار کند تا 
باطن برساند. در برابر این درخواست امداد از طبیعت، نظیر اشعار رمانتیک و مدرن اروپائی، 
مظاهر تکنولوژي که مایۀ کم رنگ شدن ارزشهاي انسانی در جامعۀ پیشـرفتۀ عصـر جدیـد    

سـفري در  ، 1358(نـادرپور،  » سـفري در سـحر  «یرد و در گشود، مورد نکوهش قرار میمی
) انسان با نسیم مصاحب و همسفر است که اندیشۀ سکون سـتیزي و روح ماالمـال از   رحس

) از اوج تـا مـوج  (همـان،  » از اوج تـا مـوج  «آورد. در قطعـۀ  زندگی او را به تصویر در مـی 
ان انسان با روح آب است که دل بخشد و از طریق اتحاد جطبیعت به انسان روح و امید می

شود:او راه عروج خود را می یابد و از زمین برکنده می
تن من روح برهنۀ آب را دریافت

میان موج و دل من دریچه اي وا شد
دریچه اي که مرا از زمین جدا می کرد.

اصول اساسی رمانتیسم یعنی دید عرفانی و اسرارآمیز نسـبت بـه   در این ابیات یکی از 
پذیرفته شدة مادي و طبیعـی بـراي آن، مـورد توجـه و     طبیعت و تصور قدرتی وراء اصول 
) جریان آب در گوش شاعر یادبودها(همان، » یاد بودها«استفادة شاعر قرار گرفته است. در 

) درخت با انسان دیوانه(همان، » دیوانه«دهد و در نالۀ اندوهناك غم خواري با او را سر می
سـرایان  کند و دیگر آن درختی نیست که در اشعار کهنهده، درد اورا احساس میهم نجوا ش

پـرداز اشـعار مدیحـه سـرایان و     برگهاي خزان زدة زردش و یا قباي سـبز بهـاریش صـحنه   
اي یابنـد و فاصـله  عاشقان رنجور باشد. این جا انسان و طبیعت انس و الفتی صـمیمانه مـی  



نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 94

» گفـت گـل مـی  «نادرپور مشابهت قابـل تـوجهی بـا شـعر     ماند. این شعر میانشان باقی نمی
گوید:ویکتور هوگو دارد. در شعر هوگو گل خطاب به پروانه چنین می

ولی افسوس! تو همراه نسیم پرواز می کنی
و من همچنان زندانی زمینم.

چقدر آرزو داشتم که با تو پرواز کنم
و مسیر تو را عطرآگین سازم

……
میگردي تو می گریزي و باز 

و دوباره آهنگ مکانی دگر می کنی، 
اما هر سپیده دم مرا می بینی که 

)3406(شفاء، ص همچنان بر جاي ایستاده ام و اشک می ریزم. 

در شعر نادرپور نیز نسیم مسافر تندپائی است و انسان همسفر او. اینجا گل از سـکون  
در شـعر نـادرپور انسـان شـکایت     برد وکند و به پویائی پروانه و نسیم رشک میشکوه می

برد. شعر نو پارسی اگر تمام ایـن  وفائی و ناپایداري نسیم در دوستیش را پیش روستا میبی
شک بخـش قابـل تـوجهی از آن را از ایـن     نقشهاي بدیع را مرهون شعر رمانتیک نباشد، بی

ود نیکـی  طبیعت در وجـود خـ  «ة ادبی اروپا دریافت کرده است. روسو معتقد است که دور
تواند پاکی را به انسان ) و این چنین طبیعتی می51(وان تیگم، ص » پایانی قرار داده استبی

کشـیده  بـه تصـویر  » از درون شـب «منتقل و او را تزکیه کند و نادرپور این باور را در شعر 
است:

تنم در کورة خورشید بگداز 
مرا پاکیزه دل ، پاکیزه جان کن

…..
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با! چهره بفروز خدا را، ماهتا
) از درون شب، 1358(نادرپور، مرا در چشمۀ خود شستشو ده 

طبیعتی که قدرت دگرگون کـردن انسـان و تزکیـه ي روح او را دارد طبیعـت بـدیع و      
همتائی است که روسو و وردزورث آن را معرفـی کـرده انـد و در آثـار شـاعران متقـدم       بی

یـابیم کـه در آن   ر اشعار نـادرپور مـواردي را مـی   فارسی جایگاهی براي آن سراغ نداریم. د
شاعر جزئی از طبیعت شده و هویت خود را در اجزاء آن باز یافته است. او تبدیل به بـادي  

آورد، بـا  شده است که در کوهساران وزیدن گرفته، خرمنهاي زرد مزارع را به رقص در مـی 
یگري نیسـت (نـادرپور، همـان،    کند و گوئی که غیر از طبیعت چیز دآبشارها هم آوازي می

و این صحنه یادآور تصویري است که در آن وردزورث همانند ابـري سـرگردان   ») هوسها«
کند و سرانجام با مشاهدة رقص نرگسـها جهـت حرکـت خـود را در     در آسمان حرکت می

) نـادرپور نیـز وقتـی از    70-71شـود. (وردزورث، صـص   یابد و از سرگردانی رهـا مـی  می
شـود، تنهـا وسـیلۀ بازگشـت او بـه خویشـتن را       ان هبوط یافته اندوهگین مـی مشاهدة انس

ی آوائـی بـا خروسـان در بامـداد معرفـ     همراهی با زایـش نـور و سـپیده در طبیعـت و هـم     
)    نماز و نقابکند.(نادرپور، می

، نادرپور بار دیگر در لحظۀ دریافت شاعرانه، بـاد را در هیئـت   »عر من و شعر بادش«در 
زنـد در حـالی کـه شـاعر او را     عابر پرسه مـی بیند که در خیابانهاي بیاي میر شوریدهشاع

کند و آن دو به مشاعره می پردازند: همراهی می
من کنارش راه می رفتم  

…
من براي باد شعري تازه می خواندم
او براي شهر شعر تازه اي می خواند

…
)شعر من و شعر باد، 1356(نادرپور، شعرم از شعرش روانتر بود.
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در برخی از اشعار نادرپور احساسات و آرزوهاي انسان در تصـاویر جاودانـۀ طبیعـت    
بخشـد و نویـد عشـق و    هاي طبیعت به او توانائی و امید مییابد؛ یادآوري صحنهتجلی می

دهد:محبت و صعود به بهشت آمال را می
بینم همه شب، اسب رهوار مرادم را خواب می

از نور سحرگاهان، طالئی رنگ.یالش 
…
روم آنسان که نعل اسب من از سینۀ هر سنگمی

اللۀ برقی برویاند،
…
)در غبار خندة خورشید، 1356(نادرپور، روم آنجا که باغ آفرینش را بهاري هست، می

بینیم. بـه عنـوان مثـال در    در اشعار اخوان نیز این نقشهاي بدیع طبیعت را به کرات می
پـردازد. پـائیز همـدم و    او، طبیعت به سخن درآمده، به بیان احساس خود می» خزانی«شعر 

خـود  » هاي پـاك و بلـورین  نغمه«آن همراه با » مرغکان طالئی بال«غمخوار شاعر است که 
انـد. (اخـوان   خود تنها گذاشـته » سرد سکوت«چون یاران شاعر هجرت کرده و پائیز را در 

) قنـاري پـائیز انـدوهگین و زاغ زمسـتان     نـاژو (همـان،  » نـاژو «) و درخزانی، 1378ثالث، 
آرایش شاعر طبیعت ساده، ساکت، باصفا و بی.» …سعادت؟ آه«خاموش و خسته است. در 

، 1372گزینـد. (اخـوان،   را مأمنی بــراي گریـز از غمگینـی خـاطر و تـاریکی جـان برمـی      
نم باران پائیزي زاللش را تین نمنخس» در حیاط کوچک پائیز در زندان«) در …سعادت؟ آه 

اي از کـوه، از  اي باران و شـاید تکـه  ریزد و او را به موجی در هوا، یا قطرهبر شاعر فرو می
کند که از هر موجود دیگري به طبیعـت نزدیکتـر   کند و او حس میشب، از فضا تبدیل می

. (اخـوان ثالـث،   بالـد شده و طبیعت نیز از این احساس شاعر شادمان است و به خـود مـی  
) اخوان نیز در لحظۀ دریـافتی عرفـانی در لـذت پـرواز پرنـدگان و مسـرت       96، ص 1372



97رمانتیسم اروپا و شعر نو پارسی

شود، روحـش بـا روح پیرمـرد و    حاصل از مشاهدة این پرواز براي صاحب آنها شریک می
آمیزد و این یگانگی در نهایت لطافـت، صـداقت و صـمیمیت اسـت و ایـن      پرندگان در می

کنـد.  اي است که کیتز توصـیف مـی  ت همانند همان حالت خلسهلحظۀ ذوب شدن در طبیع
خوانیم:اخوان می»  طلوع«) در 819-20(آبرامز، صص 

اي خوش آن پرواز و این دیدار 
گرد بام دوست می گردند

نرم نرمک اوج می گیرند، افسونگر پري زادان 
وه، که منهم دیگر اکنون لذتم زان مرد کمتر نیست

صمیمیت با پرندگان به چنان  اوجی می رسد کـه شـاعر بـراي آنـان     و این یگانگی و 
کند. در شعر کیتز حالتها و احسـاس  آرزوي سالمت از تیر صیادان و دوري دلشان از غم می

مشابه را در می یابیم:
آورکند، دردي همراه با بیحسی خوابقلبم درد می

امو حالم، گوئی از جام شوکران نوشیده
امارة خواب به شربتم افزودهیا چند قطره عص

اي به سوي چشمۀ فراموشی روانه شدمبعد از دقیقه
دلیل این حالم حسادت به حال خوش تو نیست

)819-20(همان، صص …حد ناشی از شادي توستبلکه به علت مسرت بــی
اي را همانطور که این گونه استحاله در طبیعت در شعر رمانتیک اروپا افقهـاي گسـترده  

فضاي تصویري شعر پدید آورد، هم نوائی، هم هویتی و همراهی با عناصـر طبیعـت در   در 
نوپردازان فارسی  نیز نقش چشمگیري در پرورش خالقیتهاي هنري آنان ایفاء کرد.
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تر حاالت ،احساسات و دریافتهاي شخصی  تأکید برضرورت بیان آزادانه
ی در شـعر رمانتیـک اروپـا  بـه     تر حاالت، احساسات و دریافتهـاي شخصـ  بیان آزادانه

صورت عصیان در برابر ارزشها و هنجارهاي پذیرفته شدة اجتماع بـه خصـوص در حـوزة    
یابد. در شعر و ادب فارسی بازگوئی آنچـه کـه مخالفـت    اخالق و اصول اعتقادي تجلی می

شـود در شـعر قـدما در    آشکار با هنجارهاي اخالقی و اعتقادي جاري در اجتماع تلقی مـی 
ارد نادر آن هم در قالب هزل، نظیر هزلیات سوزنی سـمرقندي قابـل مشـاهده اسـت در     مو

حالی که این موضوع در شعر نو و به یقین با تأسی از رمانتیکهاي اروپا رواج خاصـی پیـدا   
کند  و اغلب در قالب ستیز و درگیري شـاعر بـا اخالقیـات حـاکم بـر جامعـه و اظهـار        می

شود. این نقض قرارداد اجتماعی به شاعر اجـازه  ی آن بیان میدشمنی با نهادها و اصول سنت
دهد که بی هیچ قید و بندي به بیــان احساسات و حاالت شخصی خود بپردازد اگر چه می

در اجتماع بستر مناسبی براي پذیرش آن وجود نداشته باشد. منتقدین اروپائی این جنبـه از  
علم «اي جهت جایگزینی ابی کرده، آن را وسیلهشعر رمانتیک را به عنوان نقطۀ قوتــی ارزی

کنند. (وان معرفی می» علم اخــالق ناشی از دل و احساسات«توسط » اخالق ناشی از عقل
)  از موارد بـارز ایـن دستـــه از شـعر او نویسـندگان رمانتیـک ژرژ سـاند        136تیگم، ص 

اض شـدیداللحنی نسـبت   که اعتر-) در فرانسه است. در داستان ایندیاناي او1804-1876(
اش مجبور اي است که زنی را بدون توجه به عالقهبه قراردادهاي اجتماعی و مذهبی جامعه

قهرمان زن زندگی ناموفق خود را بدون در نظـر گـرفتن   -کند به زندگی در کنار مردي می
ـ  پردازد. هالـه اصول دینی و قوانین مدنی، رهاکرده به جستجوي خوشبختی می ن هـائی از ای

تـوانیم  نوع نگرش نسبت به احساسات شخصی و مسائل مربوط به زندگی زناشوئی را مـی 
، »گناه«، »اعتراف«در اشعار فروغ فرخ زاد ببینیم. غالب قطعات مجموعۀ دیوار فرخ زاد نظیر 

هائی و تعدادي از قطعات مجموعۀ تولدي دیگر به بیان احساسات و اندیشه» ترس«، »شوق«
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د که جامعۀ او توان و ظرفیـت پـذیرش آن را نـدارد و البتـه خـود اشـعار       پردازاز شاعر می
توجهی او به هنجارهاي جامعۀ خویش است.گویاي وقوف شاعر نسبت به بی

توان یافت که شاعر ارزشهاي جاري از میان آثار تولّلی و نادر پور موارد متعددي را می
بیند. از جملۀ اشـعار  خویش نمیاجتماع را مانعی براي بیان احواالت و احساسات شخصی

و بسیاري از دیگر اشعار او » لبریز گناه«، »ساغر یاد«، »گرفتار«، »زبان نگاه«توان به تولّلی می
نامد و ارتکاب گناه را بهشت:اشاره کرد. وي نیز پاکدامنی را دوزخ مینافه در مجموعۀ

اي در شکنج دوزخ پاکیزه دامنی !
)415، ص 1376(تولّلی، آورم ترا خواهم که در بهشت گناه 

و این در حقیقت همان اعتراضی است که ساند به قوانین زمینی یا آسمانی براي به بند 
کشیدن تمایالت انسانی و محدود کردن درخواستهاي سعادت بخـش او دارد. المـارتین در   

سـیک و  راستاي اعالم مخالفت با موضوعات تکراري، تقلیدي و اشـرافی شـعر دورة نئوکال  
از این پس خود بشر یعنی بشر صـادق و کلیـۀ روحیـات او    «گوید، اي آن میقالبهاي کلیشه

) و این چنـین تصـویري از بشـر و    136(وان تیگم، ص » موضوع شعر قرار خواهد گرفت.
تـوان بـه قطعـات    روحیاتش در بسیاري از اشعار نادرپور آمده اسـت کـه از آن جملـه مـی    

در » فاصلۀ دو نقطه«منتخب اشعار نادرپور، در مجموعۀ » لذت«و »بیتاب«، »عطش«، »برهنه«
اشاره کرد. نادرپور حتی گـاهی  شام بازپسین در » رندانه«و »از آسمان تا ریسمان«مجموعۀ 

در بیان این برداشتها و احساسات شخصی و شاعرانه خویش از توصیف اجزاء طبیعت بهره 
اشاره کرد. (نـادرپور،  » اي به درختنگاه عاشقانه«ۀتوان به قطعکه در این باب میجویدمی

العمل منفی طرفداران مکتب رمانتیسم در برابـر اصـل   ) عکس72از آسمان تا ریسمان، ص 
، سبب گشوده شدن پاي وقایع روزمرة زنـدگی بـه   »ضرورت استفاده از زبان ادب در شعر«

عنـوان زبـان شـعر در دنیـاي      پیرایه بـه  هاي شعري، و زبان دور از تکلف و بیعنوان سوژه
شـاعر  «گویـد:  اش مـی دیباچۀ قصاید عاشقانهادبیات اروپا شد، به طوري که وردزورث در 
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انسانی است که مخاطبش انسانهاي دیگر هستند و بهترین موضوع وقایع زندگی مردم عادي 
ول را ) نمود بارز ایـن اصـ  159(آبرامز، ص » و مناسبترین زبان نیز زبان روزمرة مردم است.

» مـادري و پسـري  «توان بررسی کرد. نیما در شـعر  در اشعار تجدد خواهان شعر پارسی می
دهـد کـه هـر    تصویري از زندگی محنت زدة مادري به همراه طفل گرسنه اش را ارائـه مـی  

هاي خارکن ناله» خارکن«) و در 420صلحظه منتظرند پدر را با نانی به دست ببینند. (نیما،
) و در 95ویم که در زیر نیشترهاي زنـدگی منحنـی شـده اسـت، (نیمـا، ص      شنپیري را می

اي بـا  بینیم که بدون هـیچ اندوختـه  رنجهاي دو فرزند و زن سربازي را می» خانوادة سرباز«
سختیهاي زندگی دست به گریبانند و پدر خـانواده در جبهـه مشـغول نبـرد اسـت. (نیمـا،       

مردمی و دردآشنا به عنوان سخنگوي مردم بیـان  خانوادة سرباز) البته شکی نیست که شاعر
داند؛ در هاي اجتماع خویش را به عنوان جزئی از رسالت انسانی خود میهنرمندانۀ واقعیت

عین حال تأکید ما بر تأثیر شیوة پردازش شعر رمانتیک اروپائی بر شعر نو پارسی است کـه  
انۀ نـوپردازان فارسـی داشـته    ترین مسائل زندگی در دیـد شـاعر  سهمی در جاي دادن ساده

است. موضوع شعر رمانتیک انسان و زندگی او است؛ آن هم انسان ساده و آشنا و رنجهـا و  
مشکالت زندگی او، و این مغایر با شیوة شعراي گذشته است که فضـاي احساسـی دیکتـه    

دند.دااي خاصی را مورد استفاده قرار میاي بر شعرشان حاکم بوده و الگوهاي کلیشهشده
شوند و او هاي عادي و روزمرة زندگی وارد حوزة شعري میدر اشعار توللی نیز صحنه

یابند خارج اش تجلی میرا از فضاي احساساتی شعرش که غالباً در بیان دریافتهاي شخصی
او را به عنوان مثال می خوانیم:» خزان«کنند. بیتهائی از قطعۀ می

زیباست کوچ مردم چادر نشین به دشت
با نغمۀ دلکش زنگ االغها

هیزم شکن به جنگل خاموش پر درخت
)284، ص 1376(تولّلی، ها سرها و دستها فکند بر جناغ
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در بیان وقایع آشنا و روزمرة زندگی، زبان، زبان مردم عادي است و محدودیتی را براي 
العمـل  همان عکسبینیم و اینهاي ادبی و رسمی رایج در زبان قدما نمیبه کار گرفتن واژه

ها بود. تیگم در در شیوة نئوکالسیک» ضرورت استفاده از زبان ادب«رمانتیکها در برابر اصل 
ترین خصیصۀ مکتب ادبی جدید، فکر آزادي در مرئی«گوید: بیان خصوصیات رمانتیسم می

) و ایـن  146(وان تـیگم، ص  » هنر، یعنی نقطۀ مقابل فکر پیروي از قـوانین و سـنن اسـت.   
قض قوانین سنتی در شعر نو ایران مانند شعر دورة رمانتیک هم در چهارچوب فرم و زبان ن

انجام گرفت و هـم در محـدودة محتـوي و مضـامین شـعري. شـاعر رمانتیـک خـود را از         
کنـد و پایـان بنـد    ها رها کرده و ابیات خود را تابع آهنگ طبیعی کالم مـی چهارچوب قافیه

ها و نیز فرم تکلفی در انتخاب واژهسپارد. این آزادي و بیمیخود را به دست مفهوم ابیات 
بینیم. شاهد مثال ایـن  ابیات را در اشعار کلیۀ پیشگامان شعر نو فارسی به استثناي توللی می

کنیم:نیما ذکر می» افسانۀ«مدعا را از 
در یکی کلبۀ خرد و چوبین

اي، یاد داري؟طرف ویرانه
که یکی پیرزن روستائی

ه می رشت و می کرد زاري، پنب
خامشی بود و تاریکی شب  

……….
»کپا چین«بر سر کوههاي 

نقطه اي سوخت در پیکر رود، 
.…طفل بیتابی آمد به دنیا 

…….
اندر آن گوشه، چوپان زنی، زود
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ناف از شیرخواري ببرید.
…

کرد با ما قبیله کوچ می
بر همما، شماله به کف، در 

کوهها پهلوانان خود سر،
سر بر افراشته روي در هم.  

)40-63گلۀ ما همه رفته از پیش  (نیما، صص 
نماید کـه در اشـعار   کند از آن جهت تازه میموضوعاتی که نیما در این ابیات طرح می

گذشتگان قابل طرح نبوده است و شاعر این سـوژه هـا را بـا بـه کـارگیري الفـاظی چـون        
ترین زبان و الفـاظ  پیرایه. در قالب بی…و » گله«، »شماله«، »ناف«، »چوپان زنی«، »کپاچین«

کشد تا اینکـه در ابیـات دیگـر بـه صـراحت در جهـت شکسـتن حصـار         ممکن به نظم می
آورد :هاي رایج پیشین و درانداختن طرحی نو فریاد بر میکلیشه

حافظا این چه کید و دروغیست  
قی است ؟کز زبان می و جام و سا

نــــالـی ار تا ابد باورم نیســـت
)58(نیما، ص که بر آن عشق باري که باقی است

هـا و مفـاهیم، بلکـه از    به این ترتیب مبانی شعر رمانتیک اروپا نه تنها از بعد درونمایـه 
جنبۀ شکل و صورت اشعار و نیز زبان شعر یعنی نوع کلمات و عباراتی که ابزارهاي انتقال 

شوند، بر شعر نو پارسـی تـأثیر قابـل تـوجهی     و اندیشۀ شاعر به خواننده تلقی میاحساس 
داشته است و توجه محض به حضور بعد احساسی مکتب رمانتیک هنر و ادبیات اروپـا در  
شعر نو پارسی  و نادیده گرفتن دیگر محورهاي اساسی شـعر رمانتیـک و حضـور آنهـا در     

آمیز خواهد بود.لمی و تعصببینی عشعر نو پارسی به دور از واقع
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.1371، گهر نشر، تهران درآمدي بر ادبیات معاصر ایرانعبادیان، محمود. 
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