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هاي گوناگونی همچون ادبیات، زمینه ،جنبش و نهضت جهانیاین . مکتبی است مابین دو مکتب کالسیسم و رئالیسم ،رمانتیسم

رمانتیسمِ رمانتیسم خود به دو شاخۀ. گیردفلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، معماري، موسیقی، نقاشی، سینما و جز آن را در بر می

هاي ها، خود داراي اصول و مشخصهشود که هریک از این شاخهتقسیم می »انقالبی اجتماعی«رمانتیسمِو  »)یا فردي(احساساتی«

نوردید و  به تدریج سرتاسر اروپا را دراما  از لحاظ تاریخی در اروپاي قرن نوزدهم اوج گرفت رمانتیسم. مخصوص به خود هستند

رمانتیسم . ثیر این مکتب قرار گرفتأایران نیز به مانند سایر کشورها تحت ت. حتی کشورهاي غیر اروپایی را تحت تأثیر خود قرار داد

-دکتر پرویز ناتل خانلري، گلچین معانی و فریدون توللی به تأثیر از قالب. آغاز شد »افسانه«ۀ معاصر ایران با نیما یوشیج در منظوم

حمید مصدق از جمله شاعران معاصر است که در دفتر شعر او با اندکی تسامح، . نیمایی پیشکسوت شعر رمانتیک ایران شدند هاي

که هریک خود میراثی از مکتب رمانتیسم  تغزلیپیشه و یعاشق وسیاسی  ،خواهحماسی، آزادينمودهاي مختلف شعري از قبیلِ 

پردازد تا ضمن هاي مکتب رمانتیسم در دفتر شعر مصدق میها و شاخصهسِی ویژگیاین جستار به برر. شودهستند، یافت می

  . ها در شعر او، جایگاه این شاعر را در شعر رمانتیک معاصر مشخص و معلوم گرداندواکاوي و ارائۀ این مشخصه

  . مکتب رمانتیسم، اصول مکتب رمانتیسم، حمید مصدق :هاکلیدواژه

    :ـ مقدمه1

  :رمانتیسم _1ـ1

اما این جنبش تنها . فلسفی و اجتماعی است که از لحاظ تاریخی در اروپاي قرن نوزدهم اوج گرفت، رمانتیسم، نهضتی هنري«

رمانتیسم به تدریج سر تا سر اروپا را در نوردید و حتی کشورهاي غیر . مخصوص به اروپا و کشورهاي انگلیس، آلمان و فرانسه نبود

هاي گوناگونی رمانتیسم نه فقط یک مکتب ادبی، بلکه جنبش و نهضتی جهانی است که زمینه. ثیر خود قرار داداروپایی را تحت تأ

گیرد، اما رمانتیسم به همچون ادبیات، فلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، معماري، موسیقی، نقاشی، سینما و جز آن را در بر می

  ) 1: 1377جعفري، (.»ی استاي اروپایمعناي خاص و تاریخی آن اساساً پدیده

تنها یک جنبش عام اروپایی نبود، که ملتی را پس از ملت دیگر فرا گرفت و یک زبان مشترك پدید آورد که «رمانتیسم

هایی است بل همچنین ثابت کرد که یکی از گرایش. سرانجام در روسیه و لهستان نیز به همان اندازه انگلیس و فرانسه قابل فهم بود

البته «)199: 1361هاوزر، (.»گرایی گوتیک یا کالسیسم باززایی در تکامل هنر همچون عاملی پایدار باز مانده استمانند طبیعتکه 

 علل و دالیل اجتماعی و فکري خاص خود را نیز دارد؛ گویی اصوالً ،این تأثیرپذیري گذشته از تقلید و اقتباس از آثار ادبی غرب

.».انداي را از سر گذراندهبا شدت و ضعف چنین تجربهجوامع کم و بیش د است و همهرمانتیسم هم ذات عصر جدی

  ) 2: 1377جعفري،(

در میان مکاتب ادبی جهان هیچ کدام به اندازه رمانتیسم پردامنه، «: براي تعریف مکتب رمانتیسم پیش از هرچیز باید متذکر شد

همین امر موجب شده است هر کسی بر حسب ظن خود، . الیه نبوده استبست هزار پیچیده، مرموز، معمائی حل ناشدنی و بن

ها از ماهیت بسیار متضاد رسد این پیچیدگیبه نظر می. آنکه آن تعریف، تعریفی جامع و مانع بوده باشدتعریفی از آن ارائه دهد بی
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٢

هاي مختلف عقاید و افکار را در آن  جلوه و) 2:1389خاکپور،(.».آن نشأت گرفته است؛ چرا که رمانتیسم محل تالقی تضادهاست

-گرا و خیالانقالبی و ضد انقالبی، جهانی و ملی، واقع) یا به تناوب(درعین حال «در حقیقت مکتب رمانتیسم . توان مشاهده کرد می

. طلب، سرخ و سفید، عرفانی و حسی است خواه و سلطنت ، دمکراتیک و اشرافی، جمهوري)آرمانگرا(گرا و یوتوپیایی پرور، بازگشت

این تضادها نه فقط در بطن هنر رمانتیک به طور کلی نهفته است، بلکه اغلب در زندگی و آثار یک نویسنده و حتی یک متن نیز 

  ) 121:1386، یرسه(.».وجود دارد

آنها در عصر  سیاسی است که تقریباً همه در اصل یک جنبش مطلقاً انقالبی است و شعارهاي آن همان سخنان فلسفی و«رمانتیسم 

هاي انسان و تایید حقوق فردي، هم از نظر زمانی معاصر انقالب فرانسه و هم مخالف بیان آزاد حساسیت. روشنگري مطرح شده است

جیع و تراژیک ف مایگی و تسلط فئودالیته جدید صنعت و پول، رمانتیسم اصرار دارد که از جنبهدر یک دوران بی. عصر خویش است

-اگوست ویلهلم شلگل رمانتیسم را چیزي فراتر از صرف یک سبک ادبی می«)162: 1376سیدحسینی،(.».زندگی سخن بگوید

چنین آیزا برلین جوهر اصلی هم) Thorlby,1986 :2(.».کردهاي واقعیت نگاه میجدیدي در تجربه دانست و به آن به عنوان شیوه

که ولک آن را ترکیبی از عوامل زیر در حالی »حکومت مستبدانه هنر بر زندگی«: ت خالصه کرده استاین مکتب را در این عبار

: 1387فورست، (.»ها نگرشی خاص نسبت به تخیل، رویکردي خاص نسبت به طبیعت و کاربردي خاص از سمبل«: استدانسته

15_14_13(  

. وارد فرانسه شد 1676رفت از سال رمانتیک که از قرن هفدهم در انگلستان در مورد تعبیرات شاعرانه به کار می«واژه

هاي درآن تاریخ کالسیک. شدبه کار برده می) ايافسانه(Romanesqaeانگیز و خیال Pittoresqaeمدت زیادي مترادف با 

ولی نویسندگان جدید این کلمه را . بردندها به کار میآن طرفداران رمانتیسم دربارهشکست خورده این کلمه را براي مسخره کردن 

مکتبی است که با فلسفه و «تعریفی کلی رمانتیسم پس در) 100:همان(.».قبول کردند و آن را با کمال افتخار به زبان راندند

ستیزي، بلند پروازي، هنجارشکنی، نوآوري، سنت: چونهاي آن تاکید بر مفاهیمی ادبیات سرشته شده است و بارزترین ویژگی

شود که اي گفته می به دوره »ماقبل رمانتیسم«و)7:1382رستمی،(.»پردازي، تنهایی، ناامیدي و یأس و رستاخیز ادبی استخیال

کهن به خوانندگان عرضه  هايدر آن تمایالت عاطفی وارد ادبیات شده ولی نویسندگان، این احساسات جدید را اغلب در همان قالب

شود که نویسندگانی خوش ذوق و جسور طرز بیان جدیدي براي احساسات خود رمانتیسم وقتی شروع می باید گفت دوره. اندکرده

  )175- 176: 1376سیدحسینی،(. کودکی و بلوغ آن نامید ماقبل رمانتیسم را باید دوره. کنند ابداع می

  :رمانتیسم در ایران _2_1_1

رمانتیسم معاصر ایران با نیما یوشیج در منظومه. ثیر این مکتب قرار گرفتأایران نیز به مانند سایر کشورها تحت ت

دکتر پرویز ناتل خانلري، گلچین معانی و فریدون «اجتماعی گرایید، اما کار به سمبلیسم ؛ اگرچه نیما در ادامهآغاز شد »افسانه«

این جریان ادبی پدید  در ادامه)119: 1387تسلیمی، (.»مایی پیشکسوت شعر رمانتیک ایران شدندهاي نیتوللی به تأثیر از قالب

ظهور . . . هاي بعد شاعرانی چون نادرپور، نصرت رحمانی وآمده، شاعران دیگري راه آغازگرانِ شعر رمانتیک را پی گرفتند و در سال

این شاعر با آثاري . معاصر یاد کرد، حمید مصدق است شاعري رمانتیک در دورهبه عنوان شود از او از جمله شاعرانی که می. کردند

هاي ها و شاخصهنامه، نگارنده قصد دارد تا ویژگیدر این پایان. روزگار خود قرار گرفت به چاپ رساند، مورد توجه مخاطبانکه 

  . این شاعر را در شعر رمانتیک معاصر مشخص کندمکتب رمانتیسم را در شعرهاي حمید مصدق مورد بررسی قرار دهد و جایگاه 

  :حمید مصدقـ رویکردهاي شعري 2ـ1

- شاعري است با رویکردهاي مختلف شعــري؛ در یک رویکرد شاعري است حماســی، آزادي) ش. ه 1318ـ1377(حمید مصدق

آبی خاکستري «ن در آثاري چو. آیدبه چشم می »درفش کاویان«این بعد شخصیــت او بیشـتر در مجموعه  خواه و سیاسی که

پیشه و یشاعري عاشـقسرا را دارد و در جایی دیگر اجتماعی و تا حدي عاشقانه ،روشنفکرشاعري  نمود»رهگذار باددر«و »سیاه

البته این بدان معنا . تر استاین رویکرد او پررنگ »شیر سرخ«و  »هاي صبوريسال«، »هااز جدایی«هاي در مجموعه. سراستتغزلی

توان هردو نمود شاعري لعکس، بلکه با اندکی تسامح میاشعرهاي لیریک و عاشقانه به چشم نیاید یا ب ،حماسی رویکردنیست که در 

ي پردازد تا ضمن واکاوي و ارائههاي مکتب رمانتیسم در اشعار مصدق میها و شاخصهاین مقاله به بررسیِ ویژگی. را در آثار او یافت

  . ها در شعر او، جایگاه این شاعر را در شعر رمانتیک معاصر مشخص و معلوم گردانداین مشخصه
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٣

  : پژوهش ـ پیشینه 3ـ 1

مکتب رمانتیسم و  اما در زمینه. مستقلی صورت نگرفته است تا به امروز مطالعه،ر حمید مصدقاشعارمانتیسم در  ب بررسیدربا

از به اختصار ها آنترین آثاري چند قابل اشاره است که مهمهاي این مکتب بر شعر شاعران فارسی و بررسی ویژگی،هاي آنویژگی

  :  این قرارند

دیگر چندین مکتب  سواي مکتب رمانتیک، که البته مکتب رمانتیسم نوشته شده است ـ هایی که در زمینهـ یکی از بهترین کتاب1

رضا سیدحسینی است که تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده ي، نوشتههاي ادبیمکتبکتاب  ،کندمعرفی و تشریح می نیز را

پس از نویسنده  در این بخش از کتاب،. اختصاص یافته استدر این کتاب حدود نود صفحه به بحث پیرامون مکتب رمانتیسم . است

و معروف  از آثار مهم یهایسپس قسمت و دهدمیادبیات رمانتیک را در کشورهاي دیگر مورد بررسی قرار  ،این مکتب معرفی

. آوردرا، میپیشوایان رمانتیسم 

این مرتبط  ترین عناویناز مهممطالبی دارد که دیگر کتابی است که در این باب ، از دکتر محمود فتوحی بالغت تصویرکتاب  ـ2

، نقد رمانتیسم و این مکتبهاي رمانتیسم، ویژگیتعریف اصطالح رمانتیک، عوامل پیدایش به توان می نامهبا موضوع این پایان کتاب

  . اشاره کردمیراث رمانتیسم 

طور که از نام آن پیداست به همان، اثري است که به قلم مسعود جعفري از مشروطه تا نیما سیر رمانتیسم در ایرانـ کتاب 3

توان ترین عناوین این کتاب میاز مهم. پردازدمی از روزگار مشروطه تا پیدایش شعر نو و شخص نیما بررسی سیر رمانتیسم در ایران

نویسنده در این کتاب چند شعر معروف . هاي رمانتیسم را نام بردویژگی و تعریف اصطالح رمانتیک، عوامل پیدایش رمانتیسم

  . هاي شعر رمانتیک بررسی کرده استرمانتیک نیما را از منظر ویژگی

د و مسعوفرشته رستمیاز رمانتیسم در اشعار فروغ فرخزادکتاب پردازد، به بحث میکتاب دیگري که در باب این مکتب ـ4

. اندختهپرداشعر فروغ هاي رمانتیستی به بررسی جنبه نویسندگان در این کتاب. استکشاورز

یف رمانتیسم و به تعر ه، ک)1381(زادهبه کوشش رضا اشرف )اصول آن و نفوذ آن در شعر معاصر ایران(رمانتیسم مقاله  ـ5

                                                                                                    . زدپردامیاصول آن و چگونگی نفوذ آن در شعر معاصر ایران 

گونگی نفوذ آن در ایران، و ، به رمانتیسم و چ)1390(داود احمدونداز هاي رمانتیسم در اشعار منوچهر آتشیجنبهـ مقاله6

                                                                    . سپس بازتاب آن در شعر منوچهر آتشی پرداخته است

  :چارچوب مفهومی _2

هاي نوظهوري پا به  کند و قوانین و ایدئولوژي ها تغییر میگونه که با روي کار آمدن یک حکومت جدید، خواه و ناخواه سیاستهمان

 همینِ شناخت مکاتب مختلف،  شوند و البته مرز ها و خصوصیاتی مختص به خود پدیدار می ژگی نهند، مکاتب نیز با وی میدان می

بر این . شود از دیگرها جدا میها، حساب آن نحله  شناسایی آنبا دیگري فرق دارد و به صرفهاي خاص هر مکتب است که مشخصه

دهد و رمانتیسم نیز از اصول چندي  پایه هر مکتب براي خود موازین و قواعدي دارد که اصول و اساسِ آن مکتب را شکل می

  . شوندبرخوردار است که جهت دوري از درازگویی، این اصول و قواعد در خالل بررسی اشعار مصدق ذکر می

  :سم در دفتر شعر مصدقنمودهاي اصول رمانتی _1_2

و ) یا احساسی(فردي پیش از بررسی شعر مصدق الزم به ذکر است که رمانتیسم در یک نگاه کلّی، به دو شاخه 

با کوشش شده است تا اشعار مصدق از چنین منظري بررسی و تحلیل شود و در این قسمت . شودتقسیم می) و انقالبی(اجتماعی

:شوددر دفترهاي شعر مصدق، روند گرایشِ او به سمت رمانتیسم فردي و اجتماعی پدیدار می) موتیف(پرکاربردگیري از واژگان بهره

اي هاي اسطورهموتیف این دفتر شعر شخصیت. انتشار یافت 1341نخستین دفتر شعر مصدق است که در سال  درفش کاویان

، آبی، خاکستريدفتر شعر . به مراتب بیشتر از رمانتیسم احساسی استهاي رمانتیسم اقالبی اجتماعی در این دفتر ویژگی. هستند

در این . پنجره، شب، خواب، کودك خواهر من، باد و برخیزیم است: هاي این دفتر عبارتند ازموتیف. منتشر شد 1343در سال  سیاه

. آمیزندژگیِ اجتماعی و احساسی درهم میهاي رمانتیسم فردي بر اجتماعی غلبه دارد اگرچه در پایان شعر دو ویدفتر شعر ویژگی

-باد، زاینده: واژگان پرکاربرد این دفتر شعر عبارتند از. انتشار یافت 1347سومین دفتر شعر مصدق است که در سال  در رهگذار باد
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 هااز جداییعر مصدق چهارمین دفتر ش. هاي رمانتیسم فردي بیشتر استدر این دفتر نیز ویژگی. رود، رود، بهار، درخت نارون، ماهی

پونه، : شود و واژگان پرکاربرد آن عبارتند ازدر این دفتر یگانگی با طبیعت زیاد دیده می. منتشر شد 1358نام دارد که در سال 

در این دفتر نیز . باران، بهاران، شراب، موج، طلوع خورشید، پنجره، حصار، سپید، صداقت، باغ، شهر، خواب، کویر، جام، آفتاب

منتشر شد و  1369شعر مصدق است که در سال  پنجمین مجموعه هاي صبوريسال. نتیسم احساسی بر اجتماعی غلبه داردرما

اما موتیف . شوددر این دو دفتر شعري نیز طبیعت زیاد دیده می. اشاراتو دفتر دوم  عشق چشمهدفتر اول . باشدشامل دو دفتر می

نسیم، ماه، خورشید، گل، باغبان، کاوه، سیاووش، پر، پرواز، شب، سنگ، بیابان، دیو، درخت بید، عشق، : این دو دفتر عبارت است از

، رمانتیسم اجتماعی اشارات ، رمانتیسم احساسی بر اجتماعی غلبه دارد، اما در دفتر دوم یعنیعشق چشمهدر دفتر اول، یعنی . رود

واژگان پرکاربرد این . است شیر سرخانتشار یافت  1376که در سال  ششمین دفتر شعري مصدق. بر رمانتیسم احساسی غلبه دارد

هاي رمانتیسم فردي این دفتر شعر بیشتر است، اما طور کلی ویژگیبه. ینه و اشکشب، باد، درخت بید، کویر، آی: از دفتر عبارتند

  . هاي رمانتیسم اجتماعی در آن وجود داردهایی از ویژگیرگه

  :یا فرديرمانتیسم احساسی _1_3

م احساساتی نام آغازین که از آن به عنوان رمانتیس دو مرحله را پشت سرگذاشت، مرحلهمکتب رمانتیسم در طول دوران رشد خود، 

نویسندگان رمانتیسم احساساتی در جهان درونی عواطف و خیاالت . بعدي که به رمانتیسم اجتماعی معروف است برند و مرحلهمی

مند بودند هایی عالقهگشتند؛ به موضوعابتدایی می ساده هاي طبیعی و جامعهپدیدهخود غرق بودند و در دنیاي خارج نیز به دنبال 

. هاي خیالی بودندرسیدن به سرزمینکه با تصنعِ زندگی شهري کامالً در تضاد و ناهمخوان بود و با شوق و هیجان در طلب 

  )148: 1388میرصادقی و میرصادقی، (

  ): فردگرایی(شخصیت  _1_1_3

در مکتب کالسیسم عموماً . است) فردگرایی(شخصیت گیرد،رمانتیسم که در گرایش رمانتیسم فردي قرار میمکتباصولازیکی

-نند شعر درباري خراسانی خودمان؛ اما رمانتیسم این حصار را در هم میباالي جامعه بودند هما قهرمانان دست نیافتنی و از طبقه

 ،هنر وسیلهو بهدهدنوعان خویش قرار میهم گذارد و نمونهاي میهنرمند رمانتیک خویشتن را به جاي قهرمان افسانه«شکند و 

گونه کند و آنگونه شاعر بر فردیت خود تأکید میو این )225: 1381، زادهاشرف(.»کندهاي روح خود را بیان میها و رنجخواهش

کشف مرکزیت «نظران بسیاري از صاحب«به همین سبب . سازدشد فردیت خویش را میکه در مکتب رمانتیسم بر آن تأکید می

این ) 191: 1378جعفري، (.»اندترین دستاوردهاي رمانتیسم دانستهرا یکی از عمده »کشف خود به عنوان فاعلِ شناسایی«و  »خود

  . یا استفاده از ضمیر اول شخص مفرد یا با نوعی حالت تجریدي: گیردفردگرایی در اشعار مصدق بیشتر به دو روش صورت می

دهد و با این کار خود را قهرمان اثر را کانون توجه قرار می »من«در این روش، شاعر ضمیر : با ضمایر اول شخص _1_1_1_3

امري که تا قبل از دوران . دهداعمالی را که باید از قهرمان داستان یا شعر سر بزند، به خود نسبت می کند و افعال ومعرفی می

  . رمانتیسم چندان معمول نبود

  :جویداز چهار روش سود می  .»امو  م، من«مصدق در اشعار خود از ضمایر اول شخص مفرد منفصل و متصل یعنی 

  :.»من«خص منفصل گیري از ضمیر اول ش بهره _1_1_1_1_3

جهان و جمله جهان شد / خوان گشتمترانه منبه یاد عشق تو تا  /منستاره سوختگانند مهربان با / منرفتی و نفس گرم عاشقان با 

  )1389:448مصدق، (من چنین که گریه کند چشم آسمان با / ز بیخ و بن بکند کوه درد و غم این سیل/ منخوان با ترانه

  :بسامد این نوع کاربرد در شعرهاي مصدق خیلی زیاد نیست: .»م«گیري از ضمیر اول شخص متصل  بهره _2_1_1_1_3

/ گذردچه به مرغان چمن می/ تا بگویم که در این تنگ قفس/ پر پروازم نیست/ تا گشایم پر و بال/ بال و پر ریخته مرغم به قفس

  )518: همان(رخصت آوازم نیست 

  )77: همان(آهم / دردم،/ تو، اشکم،بی ]. . . [در کوه _/پژواکمتر، از تو سرگردانبی
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شاید پرکاربردترین نوِع استفاده از ضمایر در شعرهاي مصدق، آمیزش : »من و م«کارگیري توأم هردو ضمیر به _3_1_1_1_3

سود »من«منفصلاز ضمیراول اینکه شاعر در یک قطعه یا بند هم . این دو ضمیر باشد که البته این آمیزش به دوگونه است

  :هاي زیرمانند نمونه، »م«جوید و هم از ضمیر متصل  می

-همه/ کاش بر این شط مواجِ سیاه، /مکردزن بر سرِ هر موج گذر میبوسه /مناز شط گیسوي مواجِ تو، / کاش با زورق اندیشه شبی،

  )57_58:همان(مکردي عمر سفر می

)251: همان(نمعاشق قدیمی ایرا من /ي پاکانماز نسل، از سالله/ ،من /به یک پیاله محبت کن منبا !/ امشب، امید رفته ز دستم

آمیزند و از ترکیب  بدون هیچ واسطه و حایلی به هم می »مو من «روش دوم آمیزش دو ضمیر توسط شاعر به این صورت است که 

  :تواند باشد و البته بسامد این مورد هم در دفتر شعر مصدق اندك استشود که مصداق فردگرایی میحاصل می»منم«این دو واژه

آن کودك  منم ]. . . [/ممن امشب باز بیدار/ حرامم باد آسایش/ حرامم باد خواب و راحت و شادي/ من اما دیگر از هر خواب بیزارم

  )20: همان(ز مهر افکنده سایه بر سر من مام / تهی دل از غم ایام/ آسوده و آرام

  )327: همان(منِ مبهوت / ،منماین  _/میان این برهوت

  : »من و ام«استفاده از ضمایر  _4_1_1_1_3

  )102: همان(.»اماز یاد روزگار فراموش گشته«/امخاموش گشته/ زندگانیمکه با طلوع گرم تو در / ام،آن ستاره من/ آري

  :گیردبهره می »ام«پایان بند از ضمیر در این شیوه شاعر ابتدا فاعل یعنی ضمیر من و سپس در 

  )394: همان(امشاه بیت غزل زندگی/ که تویی،/ دانممن فقط می /امندانم که کی من

  )57_58:همان(ام زائر ظلمت گیسوي تو/ در این تیره شب جانفرسا، من/ در این تاریکی، من

که براي نمونه در این شعر به . شود دیدنوعی حدیث نفس را میکند، گونه ضمیرها استفاده میدر بیشتر مواردي که شاعر از این

  :وضوح مشخص است

سرایم به امیدي که تو می/ بود منسرنوشت / در ازل شاید این/ وصف دالرایی تست منشعر / است مني شعر زندگی قافیه

  )759: همان(بود  »مردن«اش قافیه /منآخرین مصرعِ / ورنه _/خوانی،

طور که گفته شد فردگرایی در اشعار مصدق بیشتر به دو شکل قابل شناسایی است؛ همان :به شکل نوعی تجرید _2_1_1_3

.».تخاطب شاعر با نفس خود«: یعنیتجرید. کارگیري ضمایر بود که از آن یاد شد و نوع دوم آن با استفاده از تجریدیک نوعِ آن با به

  )185: 1383شمیسا،(

  )272: همان! (به من محبت کن/ خوبی تشنه - / »حمید«/ستباران ا کویر تشنه

  :   نمایاندشاعر در این روش و به کمک این شگرد به طور مستقیم با آوردنِ نام خود، خود را به مخاطب می

تر از آئینه با دلی روشن/ با دلی از شوق چون آتش /من حمیدم /نه آرش/ نه سیاووشم/ یا سیاووشی/ انتظارِ آرشی دارند/ از تو اما،

  )624: همان(

اي گیري از صناعت تلمیح و اشارهاي ضمن بهرههاي اسطورهدر کنار اسامی شخصیت) حمید(در این اشعار شاعر با آوردن نام خود 

اما در مواردي این شگرد از شکل . آوردها میاي، با کمک تجرید نام خود را در کنار این شخصیتگذرا به چند رویداد اسطوره

  :آوردشود و شاعر نام خود را میمخاطب قرار دادن خود خارج می

  )451: همان(حمیدتو گوش شد  سر تا به پا به گفته/ شورِ عشق بگشاي لب، بگوي حدیثی ز

  :آیدمکرر به چشم می کند و نام شاعر است کهموتیف پیدا می شود که در شعرش جنبهقدر پرتکرار میو گاه آن

از / سوخته در رهگذار بادچون شمع نیم […]/حمید با درد و رنج و غصه هماغوش شد /حمیداز خاطرت چه شد که فراموش شد 

وار تهمت سودابه[…]/ حمیداز یاد روزگار فراموش شد / اينی اهرمن به یاد وي و نه فرشته /حمیدخشمِ پر خروش تو خاموش شد 

)451: همان(حمیدهاي قدس سیاووش شد در شعله/ مزنجا به او بی

  :هیجان و احساسات_2_1_3
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اصلی که شاید بیش از دیگر . استهیجان و احساسات  شوداصول مکتب رمانتیسم که به رمانتیسم فردي مربوط میازدیگر یکی

به هر روي، اصلِ بروزِ . شناسندرا با این قاعده میاست و بیشتر رمانتیسم اصول، امروزه رمانتیسم به آن معروف و شناخته شده کرده

معتقد  هااز اصول اساسیِ این مکتب است و هم چنانکه در فصل دوم گفته شد، رمانتیسماحساسات و هیجانات درونی در اثر ادبی،

و از این  )180: 1387سیدحسینی،(.».در روح آدمــی احســاس بیـش از اندیشـه نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت است«: بودند

شود و فراوان یافت می »آبی، خاکستري، سیاه قصیده«ق و به خصوص در دفتر قید و شرط سخن گفتن در دفتر مصددست بی

شک عشق، مبناي آن بود و توصیف آن جز از جریان امري که بی. قلمش در بازنمایی احساسات و هیجانات درونی بسیار توانا است

  . بنددو هیجان صورت نمیاحساس 

 همه/ کاش بر این شط مواجِ سیاه،/ کردمزن بر سرِ هر موج گذر میبوسه/ از شط گیسوي مواجِ تو، من/ کاش با زورقِ اندیشه شبی

شدم از در نگاه تو تهی می/ کاشکی همچو حبابی بر آب،/ ام بستر رودگونه/ اشک، زاینده چشم من، چشمه ]. . . [/کردمعمر سفر می

  )58_59: همان(بود و نبود 

پردازد و در ادامه براي تشریح احساس و  انگیز میدر قطعه اول شعر باال شاعر با بکارگیري ادات تمنا به توصیف تصویري خیال

نازك و کند که مخلوقی است بسیار حساس و هیجانِ خود و به زبان فهم رسانیدن آن، خویشتن را به حبابی بر روي آب تشبیه می

اي : گویدکارگیري ادات تمنا آرزوي حباب شدن را دارد و میبار نیز شاعر با بهاین. هرلحظه امکان نیست و نابود شدن آن وجود دارد

مثالً تهی بودن واقعی . هاي بالغی شعر نیز جالب استتوجه به جنبه! (شدم از بود و نبودکاش حبابی بودم که در نگاه تو تهی می

مصدق نازکاي احساس . شودی چشم و حباب؛ و دیگر اینکه حباب به راستی با کوچکترین تلنگري نیست و نابود میفضاي درون

اما مصدق براي بیان احوال احساسی و هیجانی خود و نمایاندن آن احوال به خواننده از  ).آورد خویش را با این تعبیر به توصیف می

  :گیردچند روش بهره می

عنصر بالغی و مهمی که شاید مصدق بیشترین بهره را از آن براي به تصویر کشیدن احساسات و : از تشبیه استفاده_1_2_1_3

هاي مخصوص به در این تصاویر شاعر با ماننده کردن خود به موجودات دیگر و همانند کردن خود با ویژگی. کند هیجانات خود می

  :سازدها، احوال درونی خویش را برمال میبهآن مشبه

که تو / کردم،آرزو می/ کاهش جان من این شعر من است /درون تلخی واریزم رااز / ،چناران کهنچون/ یابم،میبی تو در

-کاشکی شعر مرا می _/شعرم باشی باورم نیست که خواننده/ ، هرگز،نه، دریغا /-خوانی؟ راستی شعر مرا می _/شعرم باشی خواننده

  ) 76: همان(–! خواندي

  : کندبراي مثال در شعر زیر مصدق وجود خود را بدون حضور معشوق به خاکستري سرد و خاموش تشبیه مییا 

  )77: همان(نه خروش / نه مرا بر لب، بانگ شادي،/ من، دل با شوق، نتپد دیگر در سینه/ ، خاموش،خاکستر سردمبی تو 

شود، دارا که به گرایش هیجان و احساسات مربوط میرمانتیسمهاي مکتب از دیگر مشخصه: قطب استعاريِ زبان_2_2_1_3

روش  و رمانتیسم و سمبولیسم غلبه دارد«ادبیات ر باستعاري  شیوهچنانکه در فصل دو دیدیم . قطب استعارِي زبان استبودِن

پسندند چرا      اره را بیش از تشبیه میاستعدر استفاده از ابزار بیانی، ها  رمانتیکهمچنین ) 22: 1384فتوحی، (.».ر رئالیسمبمجازي 

هاي حسی به حسی  ها تشبیهدر کار رمانتیک. آورد     امکان تصرف خیالی در شئ را بسیار بیشتر از تشبیه فراهم می ،که استعاره

شناور است، کار کند، اما شاعر رمانتیک میان واقعیت و احساس  تشبیه حسی میان دو واقعیت ارتباط برقرار می. معموال اندك است

: 1384فتوحی، (. کند     او توصیف روابط سطحی و حسی میان اشیا نیست، بلکه او شئ را با وجدان و عاطفه شخصی خود تعبیر می

22(  

جهانی سازند و این واقعیت را بر      فرایندي است که در آن کلمات از درون خود، واقعیتی را می«استعاره در رمانتیک به تعبیر کالریج، 

گیري مصدق از قطب استعاري بودن زبان در اشعارش بهره) 74: 1377هاوکس،(.».کنند     کنیم تحمیل می     که در آن زیست می

کنند نه در این نوع استعاره مشبه را ذکر می«کنایه یا تشخیص است در قالبِ جان بخشیدن به اشیا و استعاره) رمانتیسم فردي(

سازند و سپس براي آن که این تخیل به خواننده منتقل شود یکی از در دل و ضمیر خود به جانداري تشبیه می به را و آن رامشبه

 البته یک نمونه از آن در شاخصه) 62: 1383، شمیسا(.».کنندرا در کالم ذکر می) مستعارمنه(دارصفات یا مالئمات آن جان
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و همچنین شستن و پاك کردن نقش (شوید پنجره را می کند که شیشهر میرا انسانی مصو باران شخصیت ذکر شد که که شاعر

شوید اما به دهد و با بارش خود شیشه را میرا انجام می) شستن پنجره(اگرچه باران به راستی این کار )شاعر معشوق را در سینه

-مانندي در هم میمکنیه یا همان تشخیص را با واقعیت هر حال این فعل، عملی است انسانی و اوج هنر شاعر آنجاست که استعاره

  :                                                                                 آمیزد

واي، باران،  ]/. . . [/چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ _/از دل من اما، /شستپنجره را باران شیشه /باران؛/ ؛بارانواي   

  )61: همان(پرِ مرغانِ نگاهم را شست / ن،بارا

  :و باور پذیري ابر که شاعر به آنها شخصیت انسانی بخشیده است) و شنیدن درختان(و سخن گفتن باد 

  )74: همان(کردابر باور می /» چه تُهیدستی، مرد؟«: گفتمیبا برگ درختان  باد

  :مهر در شعر زیریا خواب دیدنِ دل و داس به دست بودنِ و خرمن چیدنِ 

  )62: همان(چیند خرمن خواب مرا می /داس به دستمهر در صبحدمان / بیندخواب پروانه شدن می/ دلِ من، در دلِ شب،

تشبیه نیست، اما به هرحال  اگرچه بسامد این صناعت براي بیان احساس و هیجان به اندازه: استفاده از تشخیص _3_2_1_3

  :جویدي عینی کردن و خلق تصاویر احساسی سود میشاعر از این صناعت براي برا

واي، باران،  ]. . . [/چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ _/از دل من اما، /شستي پنجره را بارانشیشه /باران؛/ ؛بارانواي  

  )61: همان(پرِ مرغانِ نگاهم را شست / باران،

ي و همچنین شستن و پاك کردن نقش معشوق را در سینه(شوید پنجره را می کند که شیشهرا انسانی مصور می باران که شاعر

شوید اما به هر حال این فعل، دهد و با بارش خود شیشه را میرا انجام می) شستن پنجره(اگرچه باران به راستی این کار )شاعر

آمیزد و عالوه بر مانندي در هم میبا واقعیت مکنیه یا همان تشخیص را عملی است انسانی و اوج هنر شاعر آنجاست که استعاره

باران به انسانی ماننده شده است . گیرداحساس خویش از آن تصویر می اي است که شاعر در ارائهتر از این همه، بهره ها و مهم این

بودن نقش معشوق، و براي اما مصدق براي ممکن نبودن این زدودن و همیشگی . شاعر بزداید تواند نقش معشوق را از سینهکه می

چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ شاید به نوعی : پرسد زند و می نشان دادن اوجِ احساسِ خود، تشبیه را به سوالی بالغی پیوند می

  :هایی دیگر از استفاده از تشخیصو نمونه! تواند نقش تو را از دل من پاك کند خواهد بگوید هیچ کس نمیمی

و  /آویخت /هاي آهنی ساحل،بر نرده/ را هاي نحیفشدستو  […]/بردمیسحري  سوي سپیده/ صبح،ما را به سوي  /شب،

  )130:همان(هاي روان ریخت بر روي آب /ي سیاهشسایه

  :و اوج بکارگیري تشخیص در این شعر است

چو / شمیمِ گیسوانت را /بستانمگر  /خندیدندکه سر خَم کرده  /دیدند ترا /نسرینمگر  /سنبلمگر  /گندم خوشهمگر آن 

از / سرنشناس و پا نشناسکه / ور گشتنددر عطر تن تو غوطه/ آبادباغ ریگ هاي سرخگلمگر / نوشیدساران روان آب چشمه

-می/  و رقصندمی/ و  شنگندمیکه / بلند باغِ حیدر را نوازش کردچنارانِ تنِ سبزِ /  مگر دست سپید تو/ خبر گشتندخود بی

  )391:همان(دخندن

هایی که شاعر براي نمایانیدن احساس خود به کار یکی دیگر از روش: بیان نوستالژیکی و حسرت ایام گذشته _4_2_1_3

کند و با این شیوه هیجانِ حاصل از تجسمِ روزهاي دورِ ها با حسرت یاد مییاد ایامی که شاعر از آن. گیرد بیان نوستالژیک استمی

  . دهدخوب را بروز می

غالبِ مصدق براي بیان نوستالژیکی و حسرت ایام گذشته در قالبِ ستایش کودکی است که  شیوه: ستایش کودکی _1_4_2_1_3

:شاعر خوش دارد، میان خواب و بیداري، سوار بر سمند خاطرات، گریزي به آن روزگار خوب بزند

-کامرانیخوشا آن روزگار / هادوران شور و شادمانی_/گار کودکیبه سوي روز /کوبدسمند خاطراتم پاي می/ میان خواب و بیداري

  )20:همان(ها
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رود و با تعبیر خوشا آن روزگار از آن به نیکی یاد می شاعر با مرورِ خاطرات به سوي روزگارِ خوب کودکی و دوران شور و شادمانی

 دریغ از دوره عر زیر نیز شاعر با تکرارِ واژهدر ش. سازدمیها احساس حسرت خود را نمایان کند و با یادآوريِ آن همه کامرانیمی

  :کندآرامش و شادي یعنی روزگار کودکی یاد می

دریغ از روزگار /  آرامش و شادي آن دوره _/ دریغ از کودکی/ گونه دشمنکامنه شهر این/ نه من غمگین،/ نه دل پرکین/ در آن دوران

  )21: 1389مصدق، (در این وادي   _/اینک در این دوران _/سرآمد روزگار کودکی /آزاديخوب 

کودکی که در آن با حسرت از دوران خوب  کی شعري هم دارد با عنوان خاطرهالبته مصدق در باب این ویژگی، یعنی ستایش کود

  : کند، چرا که در آن روزگار چین به پیشانی و غم بر دل شاعر راه نداشتکودکی یاد می

  )710: همان(. . . بردخبرِ شادي ما را می/ تا فراسوي زمین/ بادبادك با باد/ راه نداشت/ و غم بر دلِ ماچین به پیشانی 

کارهایی که مصدق براي انعکاسِ احساسِ یکی دیگر از راه: هاي دفتر شعر شمستأثیرپذیري از اوزان ضربی غزل _5_2_1_3

هاي آن را در دیوان کارگیري اوزان ضربی است که نمونهکند بهاستفاده میدرونی و برون نمایاندنِ آن و خلق تصویرهاي پراحساس 

خاصیت  طور کلی اوزان ضربی به واسطهبه. هاي انس شاعر با کالم موالناستشک محصول دورهتوان دید که بیکبیر موالنا می

هایی نمونه. کندبی احساسات درونی را نمایان میهمخوانی آن با احساسِ شور و سرور درونی آدمی، به خو ضرباهنگیِ آن و به واسطه

  :از این اوزان و تأثیرپذیري مصدق از موالنا

مدهوش ز پیمانه / مویمنالم و میمن مست و پریشانم می/ خیزمافتم و میدلداده و دفتر شعره می/ خیزمافتم و میدر کوي تو مستانه می

  )468: همان(خیزم افتم و میاز عشق چو پروانه می/ گریمو میسوزم چون شمع شب عاشق می/ خیزمافتم و میمی

حالت القایی و ضربی  کند و به واسطهشاعر در شعر باال با تکرار وزنِ دوريِ مفعولُ مفاعیلن حالت هیجان و شعف خود را نمایان می

همین . کندن احساس کمک شایانی میدوري بودن وزن نیز به درك ای. کندوزن، خواننده را نیز در درك این احساس سهیم می

  : بینیمخصیصه را در شعر زیر نیز می

روز / دور از آن نگاه تو، وز رخِ همچو ماه تو/ منم، منم، منم/ کیست به یاد چشمِ تو، مست؟/ اي زمن، تاب نمانده  در تنمتا تو گسسته

…جمله فداي میهنم/ گر بودم هزار جان،/ و گریم و خوشمگر چه در آب و آتشم، سوزم / به فغان و شیونم/ در آه و زاریم، شب

  )648: همان(

  :ایجاد شده است »مفعول مفاعلن مفاعیلن فع«گاهی هم این اوزان غیر دوري است همانند شعر زیر که بر وزن 

اي کاش دلت با دل من  /رفتمهر چند که با تو پا به پا می/ آمداز وجد به رقص، جان و تن می/ آمدبا من چو لب تو در سخن می

  )749: همان! (آمدمی

ترین عواملی که شاعر را به سمت و  هاي مزبور در راه خلق احساس و هیجان، یکی از مهمخارج از خصیصه: عشق _6_2_1_3

اریخ اي که در طول تویژگی. است عشق) به نوعی در خاللِ خصایص باال نیز حضور دارد(کشاند و سوي واديِ هیجان و احساس می

ها مدیون عشق و  گراییو احساسآفرینیدر دفتر شعر مصدق بیشتر هیجان. مانند بوده استترین عامل خلقِ آثار بزرگ و بیمهم

  :حاصل از این برخوردستاحوالِ 

/ این برآورد درخت اندوه،/ این گیاه سرسبز،/ برگ برگردون سود/ سر برآورد، درختی شد، نیرو بگرفت/ از دلم رست گیاهی سرسبز، 

  )71: همان(تو بود  مهرحاصل 

ومند شاعر در شعر باال، عشق را در قالب تشبیه همانند درختی که از بدو تولد که گیاهی سرسبز بیش نبود تا زمانی که درختی تن

  :شوددیده می) که زندگی او نیز هست(کشد و این مهر به معشوق در تمامِ شعرش سا به تصویر میشد، با برگهایی گردون

  اممن ندانم که کی

  دانممن فقط می

  که تویی،

  )394:همان(امشاه بیت غزل زندگی

  :کنداحوال خود را در چنین شرایطی به خوبی بیان می مصدق در بروز و واکاويِ ابعاد درونیِ این احساس تا حد زیادي موفق است و



  المللی ترویج زبان و ادب فارسیهاي دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

  دانشگاه محقق اردبیلی

  1394شهریورماه  4-6

٩

  زدگیحسرت ر این شب که بلند است به اندازهمن د

  آیدگیسوان تو به یادم می

  زدگیحسرت ین شب که بلند است به اندازهمن در ا

  خوانمشعر چشمان تو را می

  شوق چشم تو، چشمه

  )445: همان(ترین راز وجود چشم تو، ژرف

تر از دیگر را برجسته) احساس و هیجان(توان این اصل از اصول رمانتیسم موضوع به حدي در شعرهاي او برجسته است که میاین 

  :اصول در اشعار او دانست

مدهوش / که هر چه مرد را/ چشمِ تو آن شرابِ خُلّرِ شیرازست/ کندشکرآفرین نگاه ترا نوش می/ گویی وجود من،/ وقتی تو با منی،

  )209: همان(کند می

هایی که در آن معشوق باشد رضایت نابِ عشق به کمترینه این خصیصه سرتاسر وجود شاعر را فرا گرفته است و او مدهوش از باده

  :آمیزاي است اگرچه نامحسوس اما وصلهاست و عرصهدهد؛ حتی خواب که در آن براي شاعر لذّت نابِ همآغوشیمی

هاست لذّت نابِ همآغوشی/ با تو در خواب مرا/ هاستکه در آن دولت خاموشی/ خواب را دریابم،/ !هاستخواب رؤیاي فراموشی

  )61: همان(

:گریز و سیاحت_3_1_3

مطابق این اصل شاعر که از . استگریز و سیاحت  مرتبط است، رمانتیسم فرديکه به گرایش  رمانتیسمدیگر اصول مکتب از

تواند با بود حاضر کنار بیاید، براي رهایی از احساس نوستالژیک خود، سوار بر بال نیست و نمیروزگار حال و وضع موجود راضی 

هاي تازه و زیبایی کمال این سفرهاي رویایی در آرزوي یافتن محیط زیبا و مجلل و رنگ همه«رود و تخیل به سفرهاي خیالی می

  )181: 1376حسینی،سید(.».مطلوب است

  . . . رونِ خویش؛ واقعی یا تخیلی؛ به تنهایی یا گروهی وسفر به بیرون یا د

  . سفر به بیرون از خویش - 2. سفر به درون خویش -1: آیدبه طور کلی دو نوع سفر در دفتر شعر مصدق به چشم می

) مین رفتسان قهرمان ژول ورن که به اعماق زبه(این سفرها که عموماً تخیلی است شاعر در :سفر به درون خویش _1_3_1_4

  :دهدرود و از احوال و ابعاد درونی خود خبر میبه درون خویش می

آنجا براي من، […]/و میلِ به جنایت/ هاي آتش و خون دیدمآمیزه/ من در جنوب نقش جنون دیدم/ بود سفري هنگامه/ هنگام،

فرصت / گویا که گاه/ ست؛شاید که سیِب سرِخ هشیواري/ در آن جزیره، که آنجا/ نه نامسکون/ ممنوع بوده است، پنداشتی جزیره

  )155_156: همان(ست بیداري

!سان تا سوي مراسمِ اعدامِ خودش و شاهد شهادت خویش بودنسفرهایی به شرق و غربِ خویش و شتابی برق

تا شاهد شهادت خود باشم / رفتم سوي مراسمِ اعدامِ خویشتن،/ _تر از برق پنداشتی سریع _/و با چه سرعتی،/ رفتم به سوي شرق

  )162_163_164: همان(

  :و سفر کردن از

  )108: همان(هاي دنیا تا دام/ هاي دنیا،از بام/ امپرواز کرده/ من،

تواند چندان  از بام به دام رسیدن نمی. سفرهاي شاعر به مکانی بهتر از جایگاه اکنونِ شاعر نیست دهد همه قطعه شعر باال نشان می

 مطلوب باشد و گویا سفرهاي درونِی شاعر آنقدرها خرسندکننده نیست و همیشه با اندوهی تلخ همراه است، به خصوص آنجا که

:کند براي دیدارِ مزار عهد جوانیِّ خویشتن سفر می

من با عصاي /[…]کنمهموار می/ بر جانِ خویشتن/ این راه صعب همه شب تا به صبحدم،/ که مناي دیدِن او نیست؛ ایندیگر بر

من از مزار عهد جوانیِّ !/ هرگز _!/اما براي دیدِن او؟/ کنمهموار می/ بر جانِ خود تمامی این راه سخت را،/ پیري خود در دست

  )174_175: همان(کنم دیدار می/ خویشتن،
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تواند با طور که گفته شد شاعر که از روزگار حال و وضع موجود راضی نیست و نمیهمان :سفر به بیرون از خویش _2_3_1_3

گونه که ذکر شد گاهی این سفرها به درون خویش است و زند و همان آنچه هست کنار بیاید، دست به سفرهاي تخیلی و واقعی می

براي مثال در شعر زیر که شاعر به سیاحت در برون از . آمیزدگاهی با مرزِ سفر در درون نیز میگاه بیرون از خویش و حتی گاه 

هاي هوا بال رود مرز میان واقعیت و تخیل به وضوح مشخص نیست، زیرا شاعر بر اوجِ موج هاي هند و کشمیر می خویش به سرزمین

  :  کشدمی

چون از کمان رها / دلپذیر/ هاي فریبندهبا خط و خال/ هاي خرمِ کشمیراز خطه/ کنممی کشمیرگذر ز خطه/ ده،دی/ ها راکوچِ بلوچ

کشم هاي هوا بال میبر اوجِ موج/ و حاضرانِ غایب/ با غایبانِ حاضر/ تا این دیار پر ز عجایب /هندتا سرزمین / با شتابِ تیر/ اي،شده

  )691: همان(

نماید، پس به  بود حاضر خرسند نیست و به اکنونی که در آن واقع شده، بسنده نمیسان شاعران رمانتیسم از فضا و مصدق نیز به

  :کوچد باران که جایگاه صالحانِ صلح و صبوري است می ناچار از سرزمین سبز و دروغینِ یار پرفریب به سوي کویر بی

و کاشکی تو از این / ترین یارانی این مهربانو مهربان/ بارانکویرِ بی/ کنون کنار کویرم،/ گذشتم از تو و آن پرفریب شهر بزرگ

  )291:همان(به وام بستانی / وفا و خوبی را/ به قدرِ یک ارزن/ –از این مردمانِ کرمانی  _/صالحانِ صلح و صبوري

قدسِ  گوید، به مقصد بارگاه و گاهی نیز خسته و دلگیر از مکاِن اکنون با لبی نه پر زحسرت و افسوس، سرزمیِن جهل را ترك می

  :سفري در مسیر واقیت. اهورایی

از مرزِ / روممی توستا / تا بارگاه قدسِ اهورایی/ ي خودراییخطه _/ از سرزمیِن جهل/ روممی _/نه بر لبم افسوس _/ آري منم

 _/یسته هماره چو ققنوسآن ز/ آن پاسدارِ کشور ایران/ سازِ یاد دلیرانآن زنده/ تا بارگاه روشنِ فردوسی/ بوسبا عزم پاي /خاوران

  )696: همان(روم می توستا / روممی

کشف و  توان آن را در ذیل رمانتیسم فردي قرار داد،رمانتیسم است که میاصول مکتبازیکی دیگر: کشف و شهود _4_1_3

نوعی «رمانتیسم در حقیقت . و آشکار کردن ابعاد گوناگونِ تصورات و تخیالت هاکشف ناشناخته: کشف و شهود یعنی. استشهود 

و سعی دارند ) 64: 1383،امین پور(.».نگرندبا نوعی حالت عارفانه به زندگی می ]هنرمندان این مکتب[. آمیز استبینی مبالغهدرون

واقعیت بند تصویرهاي خشک ها پايآنها مانند رئالیست. هاي نو و دیگرگون خود را به همگان ارائه دهنداز پِس این نگاه، یافته

تخیل نگاهی دیگرسان و عارفانه به جهانِ بیرونی و درونی داشته باشند و این  کوشند با حربههاي شسته میچشم نیستند، بلکه با

شود که مصدق نیز در دنیاي شاعري خود دچار کشف و شهودهایی می. دانندمهم را به عنوان اصلی از اصول اساسی مکتب خود می

کشف و شهودهایی که گاه براي مخاطب دوریاب است و . بینیمجاي جاي شعر او و با زبان مخصوص خود او می این دچار بودن را در

فهم آن اندکی سخت و صعب؛ و کشف و شهودهایی که زودفهم و آسان است و البته بیشتر کشف و شهودهاي مصدق از این نوعِ 

  . اخیر است

کند که شاید با احوال  مسیر شاعري خود خواه و ناخواه احوالی را تجربه میهر شاعر در : کشف و شهودهاي زودفهم _1_4_1_3

بازگرداندن این تجارب در قالب شعر . نگردچشم خود به جهان می ه قول معروف هر هنرمند از دریچهدیگر شعرا متفاوت باشد و ب

اما این کشف و شهودها گاه عمیق و . شودهاي شاعر مربوط میکاري است به غایت ظریف و فنی که البته بیشتر به توانمندي

چندان دشوار نیست و خواننده ) کشف و شهودهاي سطحی و زودفهم(درك این قبیل تجربیات . انددوریاب و گاه سطحی و زودفهم

کشف و بیشتر . جدید و بدیع او را که ناشی از کشف و شهود است، ببیند  تواند با اندکی تأمل جهان مصورِ شاعر و تجربه می

  :شهودهاي مصدق از این نوع و قابل درك است

  ) 295:همان(ما  که سنگ تفرقه افکند در میانه/ هاي پلیديبه دست/ هزار نفرین باد/ ما چگونه باز به ماتم نشست خانه

 محبت آموختن از قطره قطرهدید  یا تصویرِ ج. است زده هاي پلید ماتم دست دهد که بر اثر تفرقه ا ارائه میاي ر شاعر تصویر خانه

:هاي سرخ ي گل باران در آستانه

  ) 328: همان(ز نو بیاموزیم  _/ باران، ز قطره قطره/ و مهربانی را/ حراهاي سرخ در صي گلبه آستانه/ بیا، بیا برویم
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هایی که  نمونه. وجود دارد و از این دست کشف و شهودهاي زودفهم که حاصل نگاه خاص مصدق به جهان است، در اشعار او فراوان

  :به وضوح آشکار و زودیاب هستند و نیاز به توضیح ندارند

  )85: همان(مشت رسوایان را وا نکنیم / از کجا که من و تو/ باز برپا نکنیم/ شور یکپارچگی را در شرق/ از کجا که من و تو

  )1()748: همان(رفت تا ابدیت می/ کاش این آمدنت/ ست؛تق تقِ گام تو بر سنگ چه آواي خوشی/ گرديوقتی از تفرقه بر می

و به دست آوردن آن رنجِ وافري  کشف و شهودهاي دوریاب از آنجا که شاعر براي تجربه: کشف و شهودهاي دوریاب _2_4_1_3

اندکی مشکل و فهم آن است، بازگرداندن آن به زبان شعر نیز هاي کمیاب زدهتجربهبرده و در حقیقت براي رسیدن به آن دست به

  :                                   در دفتر شعر مصدق از این قبیل تجربیات نیز وجود دارد. بر است مقداري زمان

/ به ذهن برف _/رویاي پاك باکرگی را،/ که سمِ گرازان تیزرو _/ و همچنان/ کندمرعوب می/ هاي شهامت را،تهدید، شور شعله/ دیدم،

  )150_151: همان(مکتوم مانده بود / دیدم که آن حقیقت عریان زچشم من/ داناییم به ناتوانیم افزود[…]/ کندیمنکوب م

کند توجیهی یافت و تواند رویاي پاك باکرگی را به ذهن برف منکوب  توان براي تحلیل اینکه چگونه سمِ گرازان تیزرو می البته می

هاي شهامت و منکوب شدن رویاي باکرگی برف دانست اما اینکه چگونه تهدید، شور شعلهلگد مال شدن برف را توسط گرازان تیزر

  !برد کند جاي بسی تأمل و تفکر دارد و خواننده در نگاه اول پی به این تصویر ارائه شده نمیرا، مرعوب می

اما شبی که جشنِ / اشتیم که تا روید از زمینهمت گم/ ما بذر کاشتیم/ هرگز نکاشتیم که توفان درو کنیم/ ما باد را/ اي یار نازنین

  )606: همان! (همین/ . . . چه بگویم دگر _!/ ناگه حرامیان/ –درآن بزمِ دلنشین _/درو گرم گشته بود

  : افسون سخن_5_1_3

افسون سخن یعنی خود سخن . استافسون سخن  مربوط است، رمانتیسم فرديکه به گرایش  رمانتیسمدیگر اصول مکتب از

را  سخنافسون است و کالم از جایگاهی به غایت باال برخوردار است و جایگاه این باالیی و واالیی تا بدان حد است که ویکتو هوگو 

ختلف به ارزش کلمات مدر مکتب رمانتیسم . نمودو ارزش آهنگ سخن توجه ز کالم انگیباید به مفهوم خیالداند و از این رو خدا می

. توجه نمودندانگیزدهایی که هرکدام برمیها و خاطرهبه روابط کلمات با یکدیگر و هیجان. کالم مقام فرمان روایی یافت. توجه شد

  :داند را آغاز راز می) سخن(آمیز و واژه  ها سخن را افسون مصدق نیز بر اسلوب رمانتیست )105_110: 1376، 1،جسیدحسینی(

/ کم/ کم کم و/ تیک تیک/ نازك و باریک/ و تیک تاك تیک/ مستور در تمامت تاریکی/ تاریک تا نهایت تاریکی/ تارِ تار/ تار/ تار/ تاریک

 راز بازو / آغاز گشت راز/ واژه شد آغاز/ باز/ و باز/ دمادم/ تکرار تیک تاك/ و تاك تاك مبهم و درهم/ و تیک تاك درهم و مبهم/ کم

  )551: همان(شد  رازباز و / شد

داند و شعر خود را ابزار و افسونی از براي  شعر خود می ند است که زندگی را شعر و قافیهقدر ارزشمدر نگاه مصدق کالم و شعر آن 

  !: میرد هایی که براي شاعر وجود دارد که اگر او نباشد زندگی نیز جریان ندارد و قافیه می توصیف بهترین

 _/سرایم به امیدي که تو خوانی،می/ سرنوشت من بود/ در ازل شاید این/ شعر من وصف دالرایی تست/ ن استم شعرزندگی قافیه

  )759: همان(بود  »مردن«اشقافیه من مصرعآخرین / ورنه

بارها از  آورد با سرودن هر شعر، شاعر کند و به نگارش در می مصدق به هنگام سرودن و خلق شعر گویی قطعاتی از جانِ خود را می

  :کاهد جان خود می

کاهش جان من این شعر من است[…]/زیبایی تو غمگینم من به اندازه/ نهایی من خوشبختیت تو به اندازه/ بینمبینم، میمیآه 

  )76: همان(

خلق  دارد چرا که این ابزار و افسوس در راه خرد و حتی بسی دوست می اما مصدق این کاهش و کاستنِ جان را به جان می

  :تصویرهاي معشوق است و معشوق براي او از هرچیزي گرانقدرتر است چراکه

  )73: همان(هستی  مناي از زندگی سطر برجسته/ و تو چون مصرع شعري زیبا،

  :ترین شاه بیت و اتفاق زندگی شاعر است چرا که زندگی یعنی شعر و شعر یعنی او، اویی که بزرگترین و برجسته

  )394: همان(ام بیت غزل زندگیشاه/ که تویی،/ دانممن فقط می/ اممن ندانم که کی

  :نیز دارد. . . هاي از نوع پادشاه ملک سخن و البته مصدق به مثابه پیشینیان جمله
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  )517: همان(گدایی کرد / چون گدا،/ وفا و عشق ترا/ دریغ در طلب آشنایی با تو/ غرور من که به ملک سخن خدایی کرد

  :همدلی و یگانگی با طبیعت _6_1_3

ها ي ایرانی از زمانهارمانتیک«مثالً : ي این یگانگی با طبیعت و بروز اندوهی همدالنه و آشنا در ادبیات فارسی نیز سابقه دارد سابقه

: 1386فتوحی، (.».زمان براي آنها ظرف حاالت روحی مختلف است. پسنددها پاییز و زمستان را بیشتر میشب و از فصل

 و پاییزهم چنین . بسامد باالیی دارد توللیو  فروغ، نیمادر  حالت اضطراب و هراس و نگرانی و شبدلی با  مثالً هم )119_142

نیما در اشعار  حالت خفقان و افسردگی و جمود و سرما ،برف ،زمستانیا . اي دارددر اشعار فروغ برجستگیِ ویژه حالت جدایی و فراق

و  احساس نشاط و بیداري و امیدواريو  صبح، و حالت دل گرفتگی و مه ،روزان ابريکه چنانشود؛ هم دیده می به کرات و اخوان

  . شود در شعر نیما فراوان دیده می حالت خمول و واماندگی و تابستان ،گرما

قبیل ابر و باد و کوه و برگ  دفتر شعر مصدق نیز مشحون است از این همدلی با طبیعت و فراوان و سرشار از همدلی با عناصري از

تصویرهایی خالی از  ارائه - 2ها  آمیز رمانتیستاندوه با همان سابقه و سائقه -1: است او با عناصر طبیعت به دو گونه البته مواجهه ...و

  . اندوه

اي که در آن به سر تماعیتضاد میان آرمان و واقعیت، و ارتباط ناخوشایند فرد با محیط اج«:تصویرهاي اندوه آمیز _1_6_1_3

-براي رمانتیک. . . [. کشاندکند و آنها را هرچه بیشتر به سوي خودمحوري و انزوا میها را دچار پریشانی و رنج میبرد، رمانتیکمی

توجه به  توانند از خود به در آیند و همین در خود ماندگی و عطفیابد و نمیشان معنی میشخصی »منِ«همه چیز در پیوند با ] ها

شود که در همان عصر با اصطالح فرانسوي آفریند و به افسردگی و پریشانی منجر میخود است که تراژدي قهرمان رمانتیک را می

  )203: 1378جعفري،(.».مشخص شده است »بیماري قرن«

یشان خود ـ از عناصر افسرده و در این شیوه، عموماً تصاویر مأیوس و خالی از امید است که شاعر براي بیان اوضاع و احوال پر

  :گیرد جمودناك ـ در طبیعت بهره می

از / تر،بی تو، سرگردان/ باد برگ پاییزم، در پنجه/ در دشت، گردبادم/ در کوه _/تر، از پژواکمبی تو سرگردان/ بی تو من چیستم؟ اَبرِ اندوه

  )76_77: همان(مرغ درمانده به شب گمراهم / برده زیادآشیان[…]/نسیمِ سحرم

است از انبوه باد است یا نسیمی سرگردان و یا مرغ درمانده گمراهی که در شب گرفتار شده شاعر به برگ پاییزي که در پنجهتشبیه 

توانسته از آنها بهره بجوید تا حاالت خود را بازگو کند همین عناصر  کند و گویا بهترین امکاناتی که شاعر می اندوه شاعر حکایت می

  :کند و عموماً اکثر دفتر شعر مصدق را این اندوه فرا گرفته است طبیعتند که شاعر همراه و همدل با آنها غم وافر خود را بیان می

: همان(امید بارشِ باراِن نوبهارم نیست / درخت خشک کویرم که برگ و بارم نیست/ توبی _/که من/ بیا/ چرا شک؟/ چرا هراس

273()2(  

دلی با طبیعت و دستیاري از عناصر موجود در آن براي توصیف  مصدق در مسیر هم: تصویرهایی خالی از اندوه ئهارا_2_6_1_3

قبل شاعر از ابزار شاد و روشن سود  بار به عکس دفعهاین. دهد اي شاد ارائه می حاالت خود گاهی تصاویري خالی از اندوه و تا اندازه

  :دارد را دیگرگونه نمایان می) احوال خودش(جوید و طبیعت  می

تو / گشاید پر و بالمی/ از گریبان تو صبح صادق،/ بیندصبح تو را می دیده در آیینه/ _ستپر مرغان صداقت آبی _/ ها آبی،آسمان

گیرد از تو می/ بهاران از توست/ نه، _/تو بهاري؟/ ترياز آن پاك/ نه، _/سحري؟ تو چنان شبنم پاك/ تو گلِ یاسمنی/ گل سرخِ منی

  )63: همان! (اي بهین باغ و بهارانم تو/ هوس باغ و بهارانم نیست/ همه زیبائی راهر بهار این/ وام،

جاري بودن حیات و امید است  انههاي زنده و سبز که نششبه بار به وجهاو براي بیان شور و شوق درونی و احوال شاد خویش این

  :آورد روي می

حاصلِ / سبزي چشم تو تخدیرم کرد[…]مزرع سبز تمنایم را/ پلک بگشا که به چشمان تو دریابم باز،/ دریاي خیال/ سبزي چشم تو

  )64: همان(ي سوخته برگم از توست مزرعه

تا آستانِ / سوزصبحِ ستاره تا ساحلِ سپیده/ ام را بردایحهم و رآمد نسی/ در ژرفناي شب/ چون عطر پونه بودم؛/ نور/ آب،/ چون دشت،

  )107:همان(روز 



  المللی ترویج زبان و ادب فارسیهاي دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

  دانشگاه محقق اردبیلی

  1394شهریورماه  4-6

١٣

گیرد عالقه به دین  رمانتیسم فردي قرار می مکتب رمانتیسم که در زیرمجموعه هاي یکی دیگر از مشخصه: عالقه به دین_7_1_3

شد و عمومًا هنرمندان آن را نادیده  هیچ توجهی نمیدر دوره کالسیسم به دین . است) در نوع اروپایی آن(و به خصوص مسیحیت

مصدق به عنوان یک ایرانی . اي نشان دادند به آن توجه ویژههنري و بر اساس احساسات خویش  نگاهباها اما رمانتیک. گرفتند می

- یحات تاریخی دینی ارائه میشاعر اشارات دینی خود را بیشتر در قالبِ تلم. مسلمان، اشاراتی به دین اسالم در شعرهاي خود دارد

از زمان خلقت حضرت آدم و حوا . شونداند و مربوط به زمان و مکان خاصی از تاریخ نمیهاي او در طول تاریخ پراکندهشخصیت. کند

  ...گرفته تا

  )248: همان(نیست  _/گندم ا فریب، دانهحو/ حتی،/ در دشت زندگانی ما،/ ستبريکند، آواز بیتا چشم کار می/ اینجا،

در شعر . رساندهاي دینی میاو را به دین و شخصیت زدي در شعر خود دارد که عالقهمشاعر با توجه به سرگذشت هر پیامبر چش

که یک شخصیت (خواند، موسی زیر ضمن اینکه بیان تا حدي نوستالژیک است شاعر، ضمن اینکه دشمنان را ماران شعبده می

  : خویش بر اینان فایق آید کند تا با معجزهرا آرزو میایش و عص) تاریخی ادبی است

 سازد عصاي معجزه/ روز و روزگار کجاست تا که در اینموسی  /هرکنار/ هر گوشه/ ماران شعبده/ شمارماران شعبده در شهر بی

  )664: همان(خویش آشکار 

  : کنندتاب میصبر و شکیبایی را بی خالیق و اسوهترین شرمی حتی رامکه از وسعت وقاحت و بی) برادرانی(دشمنان و مارانی 

لبریز / ي صبرش راوقتی که کاسه /ایوب یادآوِر حکایت/ این صبور/ این صابر،/ تر از هرچه در خیال فراز آیدرام _/این رامِ رام    

  )583:همان(کنند می

باشد بلکه هرازگاهی از معجزات عیسایی نیز سخن گفته اي به آیین مسیحیت نکرده  البته این طور هم نیست که مصدق، هیچ اشاره

  :است

وقتی  /عیساییدر دست توست معجزه / چه هستم توانائی،اي با تو هر/ نیاي مهربانی داریمد/ وقتی تو مهربان باشی،/ آه اي یگانه

  )218:همان(از دست مهربان تو بوییدم / آن شب شمیم عشقِ نخستین خویش را،/ بهار بود و گلِ رنگ رنگ بود

-تصور، کشف و شهود و درونپایبندي به)فردي(هاي مکتب رمانتیسم  یکی دیگر از شاخصه ):ناخودآگاه(بینی درون_8_1_3

تخیل، «رمانتیک  طور که در توضیح این مشخصه در فصل دوم آمد، در راستاي این شاخصه شاعر یا نویسندهاست و همان بینی

آمیزد، از هنر خود را با دروغ و مبالغه درمی. بند تصور استسازد و بیشتر از تقلید، پايحقیقت می امید، آرزو و معجزه را جانشین

اي از این چکیده )152: 1386، فتوحی(.».کندشعر را یک حس زیباشناسی و یک حالت مخصوص تلقی می. کندآنچه باید بحث می

) فردگرایی(کشف و شهود و همچنین خود شخصیت  مثال در مشخصهبراي . هاي پیشین ذکر شده استشاخصه در خالل مشخصه

در روح آدمی احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد و آرزو ها معتقدند همچنین ذکر شد که رمانتیسم. و به ویژه در هیجان و احساسات

به  آمیز استبینی مبالغهی درونرمانتیسم نوعو در حقیقت  بند تصور هستندآنها بیش از تقلید پاي. بیش از حقیقت مؤثر است

  :        روداش  در خود به سفر میخصوص آنجا که شاعر با خود و سایه

  )128: همان(ام به گشت و گذر رفتم با سایه/ با خود شبی به سیر و سفر رفتم

  :یابددر درون خود، خود را دیگرگونه می) یا واقع(و یا در عالم خیال 

آیا توان / گفتم به خویشتن/ خیره در منست/ استاده رو به روي من و/ مست مست/ یو، این رها شده از بنداین د/ این مرد خودپرست

  )498: همان(قد رو به رو شکست تمام آیینه/ ناگهان دریغ/ او، مشتی زدم به سینه/ ین نگاه هست؟رستنم از ا

در شعر زیر به وضوح نمایان است که کودك قلب شاعر در یک  و واقعیتحقیقت  به جايتخیل، امید، آرزو و معجزه و جایگزینیِ 

  :فضاي رمانتیستی و خیالی در یک شب دور و فرخنده حقیقت و راز و رمز زیستن را از دهان او می شنود

:/ داز لبانِ تو شنی/ شاد، کودك قلب من این قصه/ دیده پریدآن شب دور که چون خواب خوش از / چه شبی بود و چه فرخنده شبی

  )68: همان(خوابد تو می شم من از قصهکودك چ/ ستشیرینی قصه/[…]ستزندگی زیبایی/ زندگی رؤیا نیست
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کند تا وقتی که کودك چشمانش به خواب شیرین را مرور می ي این رخدادها را شاعر در درون خویش می بیند و آن قصهو همه

سازد و حتی در جاهایی پنهان اینها در درون شاعر را از فضاي تلخ کنونی دور میلذت از آن قصه و آن شب دور و تکرار . رودمی

  :گویدمنَش با منِ پنهانش سخن می

/ بودن،/ بودن،«: گفتپنهان منم با مِن پنهان می/ گوشم از شنیدن پر بود/ گفتم ومی/ فرسودوز محنت این غمی که جان می

  )650: همان(.»ست؟همیشه بودن، کافی

هاي فردي مکتب رمانتیست گویا به هم پیوند خورده و از ساختار منسجمی برخوردار اصوالً مشخصه: تکیه بر خیال_9_1_3

اما . هاي دیگر نیز قابل ردیابی استاي از هر شاخصه در خالل مشخصهپیشین ذکر شد چکیده طور که در مشخصهاست؛ یعنی همان

زیرا تقریباً . دیگر آن قابل مقایسه نیست) فردي و حتی اجتماعی(هاي خیال در این مکتب با مشخصه در این میان، نقش مشخصه

دیگري قابل جبران  ي شاعران رمانتیسم است و در تمام زوایاي شعر آنها حضور دارد و فقدان آن با هیچ مشخصهخیال برگ برنده

هاي فراوانی در اشعار او وجود دارد که این مهم را تأیید و ر است و نمونهخیال در اشعار مصدق عنصري اصلی و غیرقابل انکا. نیست

:کندتصدیق می

 همه/ اش بر این شط مواجِ سیاه،ک/ کردمزن بر سرِ هر موج گذر میبوسه/ از شط گیسوي مواجِ تو، من/ کاش با زورقِ اندیشه شبی،

ام بستر گونه/ اشک، زاینده چشم من، چشمه/ جستتو راهی می پیچدر شب گیسوي پر/ من، کاشکی پنجه […]/کردمعمر سفر می

  )59: همان(شدم از بود و نبود در نگاه تو تهی می/ کاشکی همچو حبابی برآب،/ رود

. سوزدها مرتبط و مربوط میرمانیست دهد او را به غایت به نحلهتصاویري که مصدق با تکیه بر این اصل و در عالم خیال ارائه می

  : ذوقشود آبکی و بیکم تصویري میماند و یا دستآن حذف کنیم چیزي از آن باقی نمی تصاویري که اگر خیال را از پیکره

پر  _/ها آبی،آسمان/ چیندخرمن خواب مرا می/ مهر در صبحدمان داس به دست/ بیندخواب پروانه شدن می/ دل من، در دلِ شب،

  )62:همان(بیند صبح تو را می آیینهدیده در / _ستن صداقت آبیمرغا

ها در تصاویر رمانتیستی هایی از پیوند مشخصهآمیزند و اصوًال رگههاي رمانتیسم گاهی درهم میطور که ذکر شد مشخصههمان

ین آورده هاي پیشهایی که در مشخصهدر مثال. شود و البته این نکته نیز ذکر شد که اصل اساسی این تصاویر خیال استدیده می

ها دو نمونه هاي درهمِ رمانتیسم و نقش خیال در آناما در این قسمت براي اثبات حضور مشخصه. توان یافتشد این موضوع را می

:شودذکر می

ود یا او را به رگریز و سیاحت گفته شد گاه در این سفرهاي تخیلی و رویایی شاعر یا با مخاطب به سفر می در مبحث مشخصه

  :گویدخواند و یا از خاطرات خود با او میمی همراهی

من تو را  ]. . . [چه صفائی دارد/ که در آن شوکت پیراستگی/ خود خواهم برد من تو را با خود تا خانه/ استگیبگذر از زیور و آر

: همان(. . . روشانِ حیات،به سِر رود خ/ من تو را خواهم برد ]. . . [/کودك خواهر خویش؛/ هايبه عروسیِ عروسک/ خواهم برد؛

67_66_65(  

خواهد به خواند و از او میمعشوق را به همراهی می .»من تو را خواهم برد«ي و البته ذکر شد که در شعر باال شاعر با تکرار جمله

بروند به سر رود یا با هم ! هاي کودك خواهر شاعر برودشاعر سفر کند و با او به جشن عروسِی عروسک) جهان ناشناخته(ي  خانه

خواهد در این سفر خیالی به سرزمین و فضاي خیالی با خروشان حیاتی که شاعر در ذهن خود خیال کرده است و معشوق را نیز می

  )3(!آورد؟و حذف عنصر خیال از این شعر چه بر سر آن می! داند رود خروشان حیات کجاست؟خود همراه کند ورنه چه کسی می

اي است درهم تندیده طور که پیشتر گفته شد، تصویر رمانتیسم فردي شبکههمان: جهان ذهنی بر جهان واقعی غلبه_10_1_3

ها که در کنار دیگر یکی از این مشخصه. مجزا در دل یک تصویر حضور دارد یعنی چند عنصر و مشخصه. هاي مختلفاز مشخصه

با گریز از واقعیات اجتماعی رمانتیسمدر فصل دوم اشاره شد. قعی استي جهان ذهنی بر جهان واغلبه، گیردها جاي میشاخصه

 به عنوانپذیرفته و ها ، در میان رمانتیکجایگاهی نداشتدر مکتب کالسیسمدین که . یابدآلود گرایش میعوالم ذهنی و حزنبه

این اتفاق در تاریخ . خود گرفتدرونی به نبهبرخالف شعر کالسیک شعر رمانتیک جاز این رو، . مقبول واقع شدقلبی و درونی  نیاز

اما شعر سبک عراقی گرا استگرا و واقعي خراسانی شعري برونشعر دوره. شناسی خودمان نیز افتاده استادبیات و به ویژه سبک

این مشخصه را در . شودجهان ذهنی بر جهان واقعی در اشعار مصدق نیز دیده می این اصل یعنی غلبه. گرا و ذهنی استبیشتر درون
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و خیال به ) در خویشتن(گرایی، سفر هاي درونمشخصه به عنوان مثال حوزه. توان دیدهاي پیشین میهاي مشخصهبسیاري از مثال

  :هاي سیاحت و گریز، خیال و جهان ذهنیمانند شعر زیر که ترکیبی است از مشخصه. جهان ذهنی بسیار نزدیک است غلبه شاخصه

هاي با پیاله _/ شب،/ با سایه گفتگوي من آن شب ادامه داشت/ ام به گشت و گذر رفتمبا سایه/ شبی به سیرو سفر رفتم با خود

  )128: همان(گرفت پایان نمی/ پیاپی،

ن تابد و تحمل این وضع برایش دشوار است از این جهاشاعر که فضاي موجود را بر نمی. سفر در مکان و فضایی غیرواقعی و ذهنی

جهان ذهنی گریزي  طور که ذکر شد غلبهدر واقع همان. پردازداش به سیر و سیاحت میگریزد و سوار بر بال خیال با سایهواقعی می

کند تا به اي را در ذهن خود خلق میدهد و جهان دیگرگونهخود را تسکین می)و خیال(است از جهان واقعیت که شاعر به مدد آن

  : آن پناه ببرد

با / هاي مرمر،از پله/ در باغ عشق، او/ گفتی که باغ عشق، بهشت است/ کنداي مست میاز باغ عشق رایحه/ مشام جان را، _/ناگه،

/ دیدم که انعطاف نگاهش،/ کندآشفته می/ انبوه گیسوان سیاهش را،/ هاي سپیدش،دیدم که دست […]/آمدمی/ قامتی بلندتر از افرا

  )117_118: همان(ا بود هپروازِ پاك چلچله

  :هاو مثالی دیگر از ترکیب شاخصه

  )423: همان(چینم آیی و از باغ تنت صد بوسه میتو می/ بینممن اینک در خیال خویش خواب خوب می

 عالم خواب به نوعی خود از عالم! بیندشاعر در عالم خیال خواب می. خیال و جهان ذهنی در شعر باال هویداست ترکیب مشخصه

یا در ! بیندشاعر در این عالم، خوابِ آمدن و بوسیدن معشوق را می. بیند واقعیت نیستجهان ذهنی است و آنچه انسان در آن می

  :شودشعر زیر که منِ شاعر در جهانی ذهنی و غیر واقعی از خودش جدا می

/ از جسم خود جدا شده بودم/ _یعنی من_/ه از تن،آري بخار بر شد/ […]/از پیکرم جدا شده بودم/ تر از آنشاید سبک/ مثل بخار آب

حتی زشهر / درخت/ دیوار و در،/ دور/ دور/ خود دور گشتم ز خانه/ چون نور/ ز پنجره رفتم برون/ از قید تن رها شده بودم

  )4()547: همان(چه شیرین است / این است/ گفتم اگر که مردن/ ام منشاید که مرده/ یک لحظه فکر کردم[…]/تهران

 _2رمانتیسم احساساتی  _1: رمانتیسم شامل دو مرحله است«طور که گفته شد همان: رمانتیسم اجتماعی انقالبی _2_3

در این قسمت به تشریح . هاي فردي یا احساسی آن ذکر شدکه در صفحات قبل شاخصه)54: 1381،روزبه(.».رمانتیسم اجتماعی

نویسندگان رمانتیسم اجتماعی برخالف پیروان رمانتیسم احساساتی، «. شودپرداخته میهاي رمانتیسم انقالبی اجتماعی مشخصه

پرداختند و نسبت به تبعیض طبقاتی بیشتر به جمع توجه داشتند تا فرد و در آثارشان اغلب به جامعه و مسائل مربوط به آن می

غیر علمی و غیر عملی از روي تخیالت خود  ه را به شیوهخواستند آیندو می دادند و به سوسیالیسم تمایل داشتندواکنش نشان می

  )148: 1388میرصادقی و میرصادقی، (.».گذاري کنندپایه

  : آزادي _1_2_3

امروزه شاید هر مکتبی که بخواهد، این اصل را یکی از . است آزاديرمانتیسم اجتماعی انقالبی  مشخصهتریننخستین و اصلی

اما رمانتیسم این تابو را ! دهد، اما رمانتیسم در روزگاري پدید آمد که حتی فکر کردن به آزادي تابو بودي خود قرار اصول برجسته

شکست و هنرمندان آن با تصویب اصِل آزادي به عنوان یکی از قواعد اصلی و اساسی این مکتب، به نوعی حصارِ تنگ سنن را 

ل دوم بحث شد و گفته شد هنرمندان رمانتیسم بر علیه وضع موجود در باب تبیین و تعریف این مشخصه در فص. درنوردیدند

نظام  د که ترك سنن کالسیک، که زیبندهاصلی این جنبش نیاز روزافزونی بو انگیزه«ه و دست به مبارزه زدند عصیان کرد

شعارهاي  کوشید تا به وسیلهود و هردم میمتوسط که در کار قد برافراشتن ب طبقه. شدفئودالیستی و اشرافیت بود احساس می

تجارت آزاد، وجدان آزاد، حکومت آزاد، مردم را برانگیزاند، احتیاجی مبرم به هنرمندي داشت که پرچم آزادي را بتواند در اقلیم 

ید و بند خود قتوانست برآورد که به دلخواه و مطابق تخیالت بیاین حاجت را نویسنده رمانتیک، فرد آزاد، می. ادبیات نیز برافرازد

ها آزاد بار پس از قرون وسطی، هنرمند را از زنجیر سنّتاز این لحاظ رمانتیسم جنبه انقالبی داشت و براي نخستین. نوشتمی

. . . تا عالئق خود را به دور از فشار قوانین و«و آزادانه شعر بگوید شاعر باید آزاد باشد هارمانتیسماز دید ) 20:1360پرهام، (.».کرد

  )1381:225زاده،اشرف(.».کننددر ایران نیز بسیاري از نویسندگان از عصر مشروطه به بعد بر این اصل تاکید می. ابراز کند
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هاي اجتماعی انقالبی است اما وفورِ حضورِ تر و بیشتر از مشخصههاي فردي در دفتر شعر مصدق فراوانهاي شاخصهاگرچه جنبه

  :خود مهرِ وطن و درد آزادي دارد مصدق نیز به نوبه. توان تکذیب کردماعی را در اشعار او نمیهاي انقالبی اجتشاخصه

مهر وطن سرشت من، دوزخِ آن بهشت /[…]جمله فداي میهنم/ گر بودم هزار جان،/ گر چه در آب و آتشم، سوزم و گریم و خوشم

  )648: همان(دم ز وطن، وطن زنم / روز و شبان و دم به دم،/ من

که با . . . اي از قبیل آرش و کاوه وهاي اسطورهبراي مثال یاري گرفتن از شخصیت. کنداو این درد خود را به طرق مختلف بیان می  

هاي هاي این شخصیتها و جوانمردانگیها و آزادگیکند و در عین حال ضمن یادآوري دالوريبیانی نوستالژیک از آنها یاد می

  !گیردکند و در این راه حتی قضاي آسمانی را نادیده میمگان را به برخاستن و آزادي دعوت میاي، با هاسطوره

و با دیو ستم جانانه  /اگر مردانه برخیزید /قضاي آسمانی نیست/ قضاي آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد؟/ گویدکه می

  )42: 1389مصدق، (چون نخواهد شد؟ به پیش عزم مردان و دلیران / مقدارستمگر خوار و بی/ بستیزید

بیانی نوستالژیک و  _2. ايهاي اسطورهیاري گرفتن از شخصیت - 1: گیردبه طور کلی مصدق براي بیان آزادي از سه طریق بهره می

  . همگان به مبارزه براي رسیدن به آزادي پردهدعوت بی _3. غم روزهاي آزاد گذشته

کارگیري آزادي به مشخصه کارهاي مصدق براي اشاعهیکی از راه: اي و تاریخیاسطورههاي کارگیري شخصیتبه _1_1_2_3

مداري بودند و بر خواهی و غیرتهایی که در تاریخ ایران همیشه معروف و مشهور به آزاديشخصیت. اي استهاي اسطورهشخصیت

هاي یکی از این شخصیت. به پا خواستند) اندخواهیو ستمها که نماد و نشان ظلم ها و ضحاكدهاكخصوص اژيبه(علیه زورگویان 

نیز به او آهنگر است که گویا شاعر ـ بسان هر ایرانی با غیرت دیگرـ ارادت خاصی  کند کاوهبه کرات از او یاد می اي که شاعراسطوره

  :کاوه از کودکی آشنا بوده است دارد چرا که با حماسه

  )22: همان(گفت آن آهنگر آزاده را می/ ،کاوهدرآن شب داستانِ / گفترا میکاوهدرآن شب مادر من داستان 

  :اي بپا خواست کهکاوه در زمانه

  :نجواي گنگی داشت _اَژدهاك–چنین با خویشتن 

  )25: همان(.»هفت کشور را/ که ریزم زیر تیغ خویش خون مردمان/ جز اینم آرزویی نیست«

  :بود، هر کسی سر به الك خویش فرو برده بوداي هوا بس پس چنین زمانهدر این

اي مردم / شما را عزِم جزم/ فري باد و همایون باد«: آنگه گفت _/به سرانگشت خود بستُرد اشک شوق /کاوهآهنگري  کنار کوره

به سوي / بود اهورادل و جانش در آن دم با / آنگه چون عقابی بیکران دور را پیمود کاوه نگاه[…].»به سوي مهر بازآیید/ آزاد

  )41_42: همان(آورد  میترانیایش با خداي عهد و پیمان / _یاران هم چنین کردند  _/ آسمان دستان فرا آورد

دهد که البته اي مینکوهیده و ستمگر در دفتر شعر مصدق به آن رنگ و بویی اسطورهبه عنوان چهرهاَژدهاك طور کلی حضور به

  . براي شکایت از وضع موجود است این خود نوعی روش استعاري

بر روي تخت خویشتن / دیوخو اَژدهاكنشسته / تا دل این قیرگون دریاي وارون بود _/که گرداگرد آن را برج و بارو/ به کاخ اندر

  )24: همان(خون بود  لبانش تشنه/ مبادا کس شود بیدار/ هشیار

در نگاه . خروشدآورد و میدر مقابل ستم و ظلم دیکتاتوران زمانه تاب نمیخواه است که هاي آزاده و آزاديانسان کاوه نماد همه

شاعر با برجسته . زند و هر ایرانی آزادمرد و باغیرتی باید بسان او به پا خیزدخواهی است که دست به تابو میمصدق کاوه، آزادي

  ):همسانانش در تاریخ(کردن پیروزيِ کاوه و یارانش 

به سوي فتح و / تاب و بس سرکش روان گشتندهمه بی ]. . . [/به سوي بارگاه اژدهاك پیر با فریاد /آزاددگی زبند بن/ روانشان شاد

  )46: همان(ها سرود افتخارآمیز پیروزي و برلب/ به سوي روز بهروزي /آزادي

  :کنداي مردم را دعوت به آزادي و مبارزه میو به دستیاري این شخصیت یا ابرمرد اسطوره

و / ها بزنیدتیشه/ ستم و ظلم به ریشه/ که تا براي همیشه/ زیدو با گسسته بند دماوند جمله بستی/ بپا خیزید هاکاوهشما همهکنون 

  )349: همان(خاك  ان ظلم و ستم خفته به، به سینهنش /ضحاكپیکر / قعر گور گذارید
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صورت واضح و شفاف سخن بگوید به ناچار مجبور روي آوردن به آلود بهتواند در محیط دیکتاتوري و خفقانهنگامی که شاعر نمی

در شعر . کندآزادمردي باغیرت را که کاوه باشد ترسیم می خوار و بدسیرت چهرهو در مقابل این ضحاك خون. شودبیان استعاري می

  :شوداند دیده میه شدهاي نمادین و زبانی استعاري به کار گرفتهایی که با چهرهدیگري از این شخصیت زیر نمونه

شرابِ دلکش  /فرهادسرابِ حسرت ایام، حاصل / گُلِ مراد چه جویی، سموم پائیز است/ ببند غنچه صفت لب، زمانه خونریز است

دارا همیشه کشور / انگیز استبه جویبار دود خون، چه وحشت/ آیدزار جهان بوي داغ میز الله[…]است پرویز، به کام شیرین

  )5()370: همان(است  چنگیززیر چنگ  جمهماره ملکت  /اسکندرخراب از 

هاي موجود در شاهنامه کنند عموماً از شخصیتهاي دیگري که در دفتر شعر مصدق با بسامد باالیی حضور پیدا میاما شخصیت. 

  :باشندمی

/ يِ تونوشداروامید / زین کن/ سرکش خود، رخش !/برخیز/ نیست _/غمی که افکند از پا _/اما،/ راست، غمی سنگین سهرابمرده

  )94: همان(از کیست؟ 

و در . خواندفرا می) آزادي(در این شعر دیگربار شاعر با لغت برخیز مخاطب را با تأثیر از داستان رستم و سهراب به یافتن نوشدارو

: کنداي شاهنامه بیان میهاي اسطورهیتبندهاي زمانه و مظلومیت بیگناهان را در قالب شخصشعر زیر ستمگريِ قداره

این پرغرورِ مانده به بند  _را چه کنی تمکین؟ اسفندیار[…]/به چاه افتاد/ ، به دست خصمبیژن /ریخت سیاوش، خون افراسیاب 

  )95_96: همان(بر تو گزند آید / از دست خویش/ مرگ توست ، مایهچاه شَغاد[…].»من«

من در میان  کند و با آوردنِ واژهاشاره می تلمیحی گذرا و بیانی موجز به چهار تراژدي موجود در شاهنامهشاعر در چند بند با 

زند و با آمیزش اسطوره و حال تأثیري عمیق و اندوهناك بر جان مخاطب هاي زمان حال را به آن روزگار گره میبندها، نامالیمت

  : گذاردمی

  )623: همان(سیاووشییا/ دارند آرشی انتظارِ/ از تو اما،[…]/تابندبر نمی/ لخبودنت را جز به مرگی ناگوار و ت

هاي مختلفی دارد که یک نوستالژیک یا غم غربت انواع و جلوه: بیان نوستالژیکی و حسرت روزهاي آزاد گذشته _2_1_2_3

-شاعر با تداعی آن دچار اندوهی گزنده می ایامی بس نیک و نیکو که. نوعِ آن، با حسرت یاد کردن از روزهاي خوب گذشته است

چه در . شود بصورت پنهان و آشکار در شعر مصدق حضور دارداین طرز بیان که از عدم رضایت فضا و اوضاعِ کنونی حاصل می. شود

  . اي، چه در دعوت به مبارزه و چه در توصیف فضاي اکنون و گذشتههاي اسطورهبکارگیري از شخصیت

: همان(کردیم از درون قفس سرد رها می/ ها را،ما قناري/ پراندیم در آغوش فضامی/ ازسرشاخه به بانگ هی، هی،/ ما پرستوها را،

23(  

  :آمیزداي و بیان نوستالژیک را به هم میکارگیري شخصیت اسطورهگاهی نیز شاعر دو طریقِ به

ي کاوهکجاست / ز کشته کوهی ساخت/ ها که ز کشتهچه پشته /شرر انداخت/ سان به خرمنِ آزادگانچه/ چون رعد/ چو برق آمد و

  )348:همان(و داد مردم بیداد دیده بستاند / اسیریانِ ستم را ز بند برهاند/ که برخیزد /آهنگري

  :و باز هم در مثالی دیگر

  )542:همان(.»ی این کاخ بکوشتو به ویران/ هنوز آباد استضحاك قصر «: ی خاموشبا لبان/ با نگاهی گویا/ گویدمی ي آهنگرکاوه

  :کندرا به ذهن متبادر می1332مرداد  28چنین شعر زیر، حسرت ایام پیش از کودتاي هم

باد کولی تو / و جهان را به سموم نفست ویران کردي/ شاخ پر برگ درختان را عریان کردي؛/ رحمانه،تو چه بی!/ باد کولی، اي باد

  )80: همان(سم فروکوبان برخاك، گذشتی همه جا؟ / بگسسته عنان،همچنان اسبی / کشان،چرا زوزه

خاطر غربتی بودن و ه شاید منظور شاعر از کولی بودن باد ب(صفتی باد کولی رحمانهتصویري از تاخت و تاز بیمصدق در شعر باال 

باد ستمگر و سرگردانی . سازدو باري عریان می تازد و آنان را از هرگونه برگدهد که بر درختان میرا ارائه می) نداشتن اصالت باشد

با رمزگشایی شعر و . کندهایی یله و به خود وانهاده و وحشی خاك را ویران میکشان خود بسان اسبکه با نفس مسموم و زوزه

به کارگیري آن از توان به قطب استعاري زبان شعر و علل هاي پنهان در قالب هر نماد میتصویر فوق و شکافتنِ و یافتنِ شخصیت

 )و اسبان عنان گسیخته(سان مجبور است لب ببندد ستمگران زمان در قالب باد اي که شاعر غنچهدر زمانه. سوي شاعر پی برد
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پس شاعر مغموم و اندوهناك با حسرتی . درختانی عریان و سرزمین شاعر در هیأت باغی ویران یابند و خلق در خلوارهظهور می

  :ایدسرصدچندان می

و چه امید عظیمی / . . . آه، کبوترها را _/و کبوترها را/ که پر پاك پرستوها را بشکستند/ ها را پربستندکه قناري/ سوزد،دل من می

  )70_72: همان(. به عبث انجامید

اما چه چاره . . . کبوترهاو ) که هریک خود نمادند(گناه و پر پاك پرستوها هاي بیبراي باغ، درختان و قناري. سوزدشاعر دلش می

جا و که جز از استعاري سرودن و حسرت خوردن چاره نیست و به عبث انجامیدنِ امید و آرزوها؛ و سرانجام ناامید از همه چیز و همه

  :در نهایت به خواب دیدنِ روزهاي آزادي

  )295: نهما(شبی بدین شادي  _/مگر به خواب ببینم،/ ؟آزاديدوباره  _/دوباره با تو نشستن

هایی که مصدق براي مبارزه و یکی دیگر از روش: همگان به مبارزه براي رسیدن به آزادي پردهدعوت بی _3_1_2_3

این شیوه شاعر در . همگان به مبارزه براي رسیدن به آزادي است پردهدعوت بیگیردکار میه ها سیاسی اجتماعی خود بفعالیت

زند و واضح و شفاف با هایش را میپرده و با زبانی سرخ حرفگیرد بلکه بیلفافه سخن گفتن نمی قطب استعاري و در دیگر از حربه

  . خواندآزادي مردم را به مبارزه می بیان کردنِ واژه

هاي دلم گرفت از این شیوه/ شادي نشانه _/آباديدر این کویر نبینم نشان  /آزاديعشق و نسیم  کجاست نغمه/ بیا بیا برویم

  )331:همان(آزاديبه سوي  _/خوشا که رستَن و رفتن/ بیا، بیا برویم/ شدادي

که خود نماد ! آبادي و آزاديکویري خشک، بی. جویدمصدق براي بیان وخامت روزگار حال و سرزمین خود از صفت کویر سود می

آمده، پس مخاطب را نیز به همراه خت به تنگ اش ساست و فضاي سینهگرفتهشاعر در این بیابانِ اسارت، دلش . ظلم و ستم است

  : داندو نجات از کویر و ستم می را راه چارهرفتن او گاه . خواند براي رفتن و یافتنِ نشان آزاديمی

  )200:همان(ست آزاديشور رهایی و / در آن سوي حصار/ ستدر آن سوي حصارِ حصین شادي/ من از حصار سخت گذشتم

او همگان را به ماندن و مبارزه کردن و تغییر وضع موجود براي رسیدن . بگوییم در اکثر اوقات ایستادن و مبارزه راو گاه یا بهتر است 

  ):  بیشتر با لغت برخیزیم و بپا خیزیم(به آزادي 

-گیر میکنون راسخ و پیشما را عزمی ا/ بایدها تیر میکماندارانتان را در کمان/ بایدشمشیر می کف دستانتان را قبضه!/ پا خیزیدبه 

)33: همان(باید 

برخیزیم همگان را به برخواستن و  توان دید و شاعر با تکرار واژهرمانتیسم اجتماعی انقالبی را در آن می و شعر زیر که اوجِ شاخصه

خواند و نشستن را گناهی نبخشودنی؛ چراکه اگر کسی برنخیزد کسی نیست که با دشمن بستیزد و در این ستیزیدن با دشمن می

  : صورت تحقق آزادي محال خواهد بود

چه کسی با دشمن بستیزد / چه کسی برخیزد؟/ تو اگر بنشینی/ من اگر بنشینم/ خیزندهمه برمی/ تو اگر برخیزي/ من اگر برخیزم

  )85:همان(

کند و افزاید این است که شاعر فرد فرد جامعه را به مبارزه دعوت میبرخواستن که بر تأثیر شعر می حماسی و تکرار واژه سواي لحن

شاید دلیل این موضوع  توبه کاربردن واژه(تو و سپس با لغت ) من اگر برخیزم(کند براي افزایش گیراییِ دعوتش از خود شروع می

-، مخاطب را به سمت و سوي خروش و قیام تا حصول آزادي فرامی!)فقدان آزادي: من و تو یکی استنیز باشد که اي مخاطب درد 

  : خواند حتی اگر این مبارزه ذهنی و خیالی باشد

به یک فشار به / ذهن خود تهی کردند درون آینه/ سلسل به دست در کوچهکه کودکانِ م/ به چشم خویش ببینیم/ به شهر برگردیم

  )351: همان(و روي خاك فکندند خیل دشمن را / تن را هزارها/ ماشه

طور کلی به. هاي رمانتیسم اجتماعی انقالبی، همدلی با محرومان جامعه استیکی از ویژگی: همدلی با محرومان _4_1_2_3

دلیِ خود را این همکوشد محروم اجتماع، احساس درد و رنجِ مشترکی دارد و می خصوص طبقهک با مردم جامعه و بههنرمند رمانتی

  :شودهایی از همدردي و همدلی با محرومان دیده میدر اشعار مصدق نیز جلوه. در آثار خویش منعکس کند

  )486: همان(. کنمگریه می/ من نیز در مصیبت تو/ همدرد تو منم /اي سنگ سرد سخت/ ــ اي تو چنین واژگونه بخت 
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١٩

. گریدبختی او میداند و بر واژگونههمدرد به وضوح خود را شریک مصیبت مخاطبِ خویش می کار بردن واژهباال، شاعر با بهدر شعر 

احساس دردي ) جامعه(یعنی شاعر با خلقِ محرومِ شهر. شودگاهی نیز همدردي شاعر با ویژگیِ دعوت همگان به مبارزه آمیخته می

کرده و از بند )تیشه(، بیدار )جام به دست(ع کنونی، آنان را از خوابکوشد با دعوت آنان به مبارزه و رهایی از وضمشترك دارد و می

  :برهاند

به /  این رشد کرده زهرآگین ـ که ریشه/ چرا؟/ تیشه را بردارو / تو جام را بگذار/ کنون که شهر دمادم به دست تاراج است       

  )368: همان(. تیشه محتاج است

در شعر زیر این همدردي را شاعر با زبانی . ماندل گشته و تنها همان همدردي باقی میگاهی نیز این دعوت و همدري به یأس مبد

  :زا آورده استاستعاري و بیانی غمگین و حسرت

اما شبی که / همت گماشتیم که تا روید از زمین/ ما بذر کاشتیم/ هرگز نکاشتیم که توفان درو کنیم/ ما باد را/ اي یار نازنین     

  )606: همان! (همین/ . . . ـ چه بگویم دگر!/ ناگه حرامیان /ــ در آن بزم دلنشین/ شته بودجشن درو گرم گ

: گیرينتیجه _4

  :نمودهاي اصول رمانتیسم در دفتر شعر مصدق_1_4

شود که هریک این تقسیم می »انقالبی اجتماعی«رمانتیسمِو »)یا فردي(احساساتی«رمانتیسمِ رمانتیسم خود به دو شاخه

  . هاي مخصوص به خود هستندها، خود داراي اصول و مشخصهشاخه

هاي و هر شاخصهتوان هردو نمود شاعري را در آثار او یافتبا اندکی تسامح می طور که ذکر شدهماندر دفتر شعر مصدق

شاخه را به طور مجزا بررسی  هاي هر این رساله با علم به این موضوع، مشخصه. فردي و اجتماعی را بررسی کرد اصلی هر دو شاخه

  . هاي هر شاخه پرداخته استو به تشریح و تحلیل شاخصه

:ی یا فردياتاحساسست بررسی تأثیرات رمانتیسم شاخهنخ_1_1_4

  :در دفتر شعر مصدق رمانتیسم احساسی یا فرديهاي شاخصه

  ):فردگرایی(شخصیت _1_1_1_4

) فردگرایی(شخصیت شودرمانتیسم فردي واقع می رمانتیسم در دفتر شعر مصدق که در زیر مجموعه نخستین مشخصۀ

گیري از ضمیر اول  بهره :الف: به چند نحو با ضمایر اول شخص_1. گیردرا به چند شیوه به کار می است که شاعر این مشخصه

استفاده از ضمایر  :د»من و م«کارگیري هردو ضمیر ه ب :ج»م«گیري از ضمیر اول شخص متصل  بهره :ب»من«شخص منفصل 

  . تجریدکارگیري نوعی ه ب _2»من و ام«

  :هیجان و احساسات _2_1_1_4

هیجان  شود و در دفتر شعر مصدق مصداق داردواقع می رمانتیسم فرديکه در زیر مجموعه رمانتیسمدومین اصل مکتب  

دیگر اصول، امروزه رمانتیسم را به آن معروف و شناخته شده است و گویا عوام بیشتر اصلی که شاید بیش از . استو احساسات 

 استفاده از _2. تشبیهاستفاده از _1:گیردرا به چند شیوه به کار می مصدق این مشخصه. شناسندرمانتیسم را با این قاعده می

  . عشق _5. هاي دفتر شعر شمساوزان ضربی غزل ازتأثیرپذیري  _4. و حسرت ایام گذشته نوستالژیکیبیان  _3. تشخیص

  :گریز و سیاحت _3_1_1_4

. است گریز و سیاحتشود رمانتیسم فردي واقع می مکتب رمانتیسم در دفتر شعر مصدق که در زیر مجموعه سومین شاخصه

. سفر به بیرون از خویش _2. سفر به درون خویش _1: شوداین مشخصه در دفتر شعر شاعر به دو صورت بیان می

  :کشف و شهود _4_1_1_4

کشف و شهود  شودرمانتیسم فردي واقع می که در زیر مجموعهرمانتیسِم موجود در دفتر شعر مصدق چهارمین شاخصه

ي دو پایهاین اصل را نیز شاعر بر . و آشکار کردن ابعاد گوناگونِ تصورات و تخیالت هاکشف ناشناخته: کشف و شهود یعنی. است

. کشف و شهودهاي دوریاب _2. کشف و شهودهاي زودفهم_1:داردشیوه بیان می

  :افسون سخن_5_1_1_4
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. استافسون سخن  شودواقع می رمانتیسم فرديدر دفتر شعر مصدق که زیر مجموعه رمانتیسمپنجمین ویژگی مکتب   

ها  مصدق نیز بر اسلوب رمانتیست. باشدغایت باال برخوردار میافسون سخن یعنی خود سخن افسون است و کالم از جایگاهی به 

شعر  ند است که زندگی را شعر و قافیهداند در نگاه مصدق کالم و شعر آنقدر ارزشم را آغاز راز می) سخن(آمیز و واژه  سخن را افسون

ر وجود دارد که اگر او نباشد زندگی نیز جریان هایی که براي شاع داند و شعر خود را ابزار و افسونی از براي توصیف بهرین خود می

  !                                                                                      میرد ندارد و قافیه می

  :همدلی و یگانگی با طبیعت_6_1_1_4

همدلی و . شودرمانتیسم فردي در آثار او دیده می ین اصل که به عنوان ششمین شاخصهدفتر شعر مصدق مشحون است از ا

مواجهه شاعر با عناصر . بروز و ظهور می یابد. . . در دفتر شعر مصدق با عناصري از قبیل ابر و باد و کوه و برگ و یگانگی با طبیعت

                                                                                               . ایی خالی از اندوهتصویره ارائه _2ها  نتیستاندوه آمیز رما با همان سابقه و سائقه _1: است طبیعت به دو گونه

  : عالقه به مسیحیت_7_1_1_4

گیرد عالقه به دین و به خصوص  رمانتیسم فردي قرار می مکتب رمانتیسم که در زیرمجموعه هاي یکی دیگر از مشخصه

 نگاهباها اما رمانتیسم. گرفتند شد و عموماً هنرمندان آن را نادیده می در دوره کالسیسم به دین هیچ توجهی نمی.مسیحیت است

این موضوع در دفتر شعر مصدق از آنجا که یک ایرانی و . اي نشان دادند به آن توجه ویژههنري و بر اساس احساسات خویش 

اي به آیین مسیحیت نکرده باشد بلکه هرازگاهی از  طور هم نیست که هیچ اشارهشود اما این  مسلمان است به ندرت دیده می

                   . معجزات عیسایی سخن گفته است

 بینیدرونتصور، کشف و شهود و پایبندي بهدر آثار دفتر شعر مصدق) فردي(مکتب رمانتیسم  هشتمین شاخصه_8_1_1_4

ها بیش از تقلید آن. دمی احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت مؤثر استدر روح آها معتقدند رمانتیسم. است

  . آمیز استبینی مبالغهرمانتیسم نوعی درونو در حقیقت  پاي بند تصور هستند

  : تکیه برخیال_9_1_1_5

. استتکیه بر خیال  شودرمانتیسم فردي واقع می در دفتر شعر مصدق که زیر مجموعه رمانتیسمپنجمین ویژگی مکتب     

شاعران  خیال تقریباً برگ برنده. دیگر آن قابل مقایسه نیست) فردي و حتی اجتماعی(هاي خیال در این مکتب با مشخصه مشخصه

خیال در دفتر شعر . دیگري قابل جبران نیست ها حضور دارد و فقدان آن با هیچ مشخصهرمانتیسم است و در تمام زوایاي شعر آن

                                                                            . کندهاي فراوانی در اشعار او وجود دارد که این مهم را تأیید و تصدیق میمصدق عنصري اصلی و غیرقابل انکار است و نمونه

  :ي جهان ذهنی بر جهان واقعیغلبه _10_1_1_4

ي جهان ذهنی بر جهان غلبهگیرد ها جاي میهاي رمانتیسم فردي که در کنار دیگر شاخصهدیگر از این مشخصهیکی 

جهان ذهنی گریزي است از  غلبه. یابدآلود گرایش میعوالم ذهنی و حزنبا گریز از واقعیات اجتماعی بهرمانتیسم. است واقعی

کند تا به آن پناه اي را در ذهن خود خلق میدهد و جهان دیگرگونهرا تسکین می خود) و خیال(جهان واقعیت که شاعر به مدد آن 

                                                                                               . آن بر جهان واقعیت در دفتر شعر مصدق فراوان است بطور کلی ترسیم جهان ذهنی و غلبه. ببرد

  :قطب استعاري زبان _11_1_1_4

 قطب استعاري زبان شود و در دفتر شعر مصدق حضور داردرمانتیسم فردي واقع می یر مجموعهیازدهمی که در ز شاخصه

امکان تصرف خیالی در شئ را  ،پسندند چرا که استعاره     استعاره را بیش از تشبیه میدر استفاده از ابزار بیانی، ها  رمانتیک. است

اصوالً شاعران مکتب رمانتیسم توجه خاصی به صناعت استعاره و قطب استعاري بودن زبان . آورد     بسیار بیشتر از تشبیه فراهم می

این هاي خویش را بیان کند شاعر به مدد پرده حرفجا که مصلحت یا هرآن چیز دیگري که نگذارد شاعر راحت و بیدارند و آن

گیري مصدق از قطب استعاري بودن بهره. دهدبه راه و فعالیت خویش ادامه می) هاي اجتماعی انقالبیبه خصوص در فعالیت(حربه 

  . است تشخیصکنایه یا  لبِ جان بخشیدن به اشیا و استعارةبیشتر در قا) رمانتیسم فردي(زبان در اشعار 

: قالبیبررسی تأثیرات رمانتیسم اجتماعی ان _2_1_1_4

  :اجتماعی انقالبی در دفتر شعر مصدقرمانتیسم هاي شاخصه
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  :آزادي_1_2_1_1_4

شاعر باید  هارمانتیسماز دید . است آزاديي رمانتیسم اجتماعی انقالبی در دفتر شعر مصدق ترین مشخصهنخستین و اصلی

در ایران نیز بسیاري از نویسندگان از عصر . ابراز کند. . . تا عالئق خود را به دور از فشار قوانین و و آزادانه شعر بگوید آزاد باشد

-شاعر این درد خود را به چند طریق بیان می. خود درد آزادي دارد مصدق نیز به نوبه. کنندمشروطه به بعد بر این اصل تاکید می

همگان به  پردهدعوت بی_4_. زبان استعاريقطب  _3. نوستالژیکیبیان  _2. ايهاي اسطورهشخصیتکارگیري ه ب _1:دارد

                                                                      . مبارزه

  :بستگی به میراث گذشتهدل_2_1_1_4

مصدق  آثار گیرد و درتماعی انقالبی قرار میرمانتیسم اج زیر مجموعه در که رمانتیسممکتب  هاي برجسته دومین شاخصه

حضور این مشخصه در . است)و دوران کودکی و طبیعت دست نخورده(هاو دوران نخستینه آغازبازگشت بهنمود قابل توجهی دارد 

  . ـ تلمیحات تاریخی ـ دینی2. ايتلمیحات اسطوره_1: گیردکارگیري دو شیوه صورت میه دفتر شعر مصدق بیشتر با به ب

البته )صورت فردي و چه اجتماعیه چه ب(ر متأثر بودن مصدق از مکتب رمانتیسم هاي فوق دلیلی است بحضور مشخصه

ي هانمود ویژگی(هاي اجتماعی انقالبی است تر و بیشتر از مشخصههاي فردي در دفتر شعر مصدق فراوانهاي شاخصهجنبه

هاي انقالبی اما وفورِ حضورِ شاخصه) بیش از سایر دفترهاي شعر اوست »آبی خاکستري سیاه قصیده«رمانتیسم در دفتر شعرِ 

نمایاند که تصاویر رمانتیستی در پایان این بحث ذکر این موضوع واجب و ضروري می. توان تکذیب کرداجتماعی را در اشعار او نمی

-اس مکتب رمانتیک هستند گاه تلفیقی میهاي مجزا و خاصی که به عنوان اصول و اسگیري از مشخصهسواي برخورداري و بهره

یعنی چند . هاي مختلفاي است درهم تندیده از مشخصهشبکهشوند از اجتماع چند شاخصه که در این حالت تصویر رمانتیک 

راي ب. شودها در تصاویر رمانتیستی دیده میهایی از پیوند مشخصهاصوالً رگه. مجزا در دل یک تصویر حضور دارد عنصر و مشخصه

و هیجان و احساسات بیامیزد ) فردگرایی(هاي کشف و شهود و شخصیت خیال با مشخصه ست شاخصهمثال در یک تصویر ممکن ا

                                                                                                                      . و تصویري مرکب را ارائه دهد

  :نوشتپی

:کشف و شهودهاي زودفهم ر از مشخصههایی دیگنمونه _1

  از شیر خشمگین 

  از شیر سرخِ مانده به زنجیر

  ست  جز غرشِ شگرف نه شاینده

  روباه را بگوي 

  ي تزویرارزانی تو جامه

  ) 584:همان(این جامه بر تنِ تو برازنده است 

، )670(، )664(، )663(، )652(، )642(، )370(،)198(، )197(، )95(، )86_87(، )59: (هايچنین مراجعه شود به صفحهو هم

. . . و) 706(

  :و از این دست مثالها در دفتر شعر مصدق فراوان است  _2

اي شب _

اي شبِ ظلمت گرفته در آغوش _

  منفذدلم گرفت از این غارهاي بی

  هاي نورش کو؟به آفتاب بگو نیزه

  پرپر شد توبه آفتاب بگو الله بی

  )300: همان(چراغِ باغ فرو مرد

  . . . و) 577(، )462(،)452(، )422(، )406(، )303: (هايچنین مراجعه شود به صفحهو هم
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  :تکیه بر خیال هایی دیگر از مشخصۀنمونه_3

  اي سرکشیده از دل این قیرگونه شب؛       

  بر آسمان برآي و رها کن

  زرتار گیسوان زرافشان را

  ها شهاب همچون

  )221:همان(در بیکران سپهر 

  . . . و) 645(، )715(، )690(، )445: (هايچنین مراجعه شود به صفحهو هم

:آن بر جهان واقعیت در اشعار مصدق فراوان است طور کلی ترسیم جهان ذهنی و غلبهبه _4

  وقتی که شهابی از فراز سرِ من

  آمد و در کویرِ شن

  شدگم می

  عبورِ عالمِ الهوتیتعبیر 

  تفسیر سفر ز سرزمینِ ناسوت

  ايچون برگ جدا ز شاخه

  در کف باد

  افتاد رفت و به بحرِ نیستی میمی

  فشاندم بر شنمن گوهر اشک می

  در بطنِ کویر

  تن را به ریاضت شگرفی خواندم

  کویر، تا حاشیه

  تا ناپیدا

  )650: همان(وان توسنِ سرکشِ خیالم راندم 

  . . . و) 228(، )283(،)130(، )61(، )28: (هايچنین مراجعه شود به صفحهو هم

  : این شعر به اقتفاي این شعر حافظ سروده شده است _5

  بیز استبخش و باد گلاگرچه باده فرح    

  :منابع

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، ش اول  مجله ،)اصول و نفوذ آن در شعر معاصر ایران(رمانتیسم ، )1381(زاده، رضا اشرف _

  . 35و دوم، سال 

  . نشر نگاه: ، تهرانسنت و نوآوري در شعر معاصر، )1383(پور، قیصر امین _

  . آگاه: ، تهرانرئالیسم و ضدرئالیسم در ادبیات، )1360(پرهام، سیروس  _

  . اختران: ان، تهر)شعر(هایی در ادبیات معاصرگزاره، )1387(تسلیمی، علی  _

  . نشر مرکز: ، چاپ اول، تهرانسیر رمانتیسم در اروپا، )1378(، مسعود جعفري _

  . طلوع: ، چاپ آینده، تهراندیوان حافظ، )1373(حافظ  _

، سال یازدهم، شماره علمی پژوهشی کاوش نامه فصلنامه، ، رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی)1389(خاکپور، محمد _

  . 225_247: صص، 21

  . نواي دانش: ، اراكرمانتیسم در اشعار فروغ فرخزاد، )1382(رستمی، فرشته و کشاورز، مسعود _

  . روزگار: ، تهران)نثر(ادبیات معاصر ، )1381(روزبه، محمدرضا  _
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ارشاد اسالمی،  وزارت فرهنگ و: یوسف اباذري، ارغنون، تهران ، ترجمهرمانتیسم و تفکراجتماعی، )1386(یر، رابرتسه _

  . 119_173:صص

  . نگاه: ، چاپ پانزدهم، تهران1، جهاي ادبیمکتب، )1376(سیدحسینی، رضا  _

  . نگاه: ، چاپ پانزدهم، تهران1، جهاي ادبیمکتب،)1387(ــــ  ، ـــــــــ  _

  . انتشارات فردوسی: ، چاپ هشتم، تهرانبیان و معانی، )1383(شمیسا، سیروس  _

  . سخن: ، تهرانبالغت تصویر، )1386(فتوحی رودمعجنی، محمود  _

  . 151_180: ، شماره نهم ودهم، صصهاي ادبیپژوهش فصلنامه، تصویر رمانتیک، )1384(ــــــ ، ـــــــــــــــــ _

  . مرکز: مسعود جعفري، چاپ پنجم، تهران ، ترجمهرمانتیسم ،)1387(لیلیان ، فورست _

  . نگاه: ، چاپ یازدهم، تهراناشعار مجموعه، )1389(مصدق، حمید  _

  . کتاب مهناز: ، چاپ دوم، تهراننویسیهنر داستان نامه نامهواژه، )1388(میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت _

  . نشر دنیاي نو: ، تهران3امین مؤید، ج ، ترجمهتاریخ اجتماعی هنر، )1361(هاوزر، آرنولد _

  . مرکز: فرزانه طاهري، تهران ، ترجمه، استعاره)1377(هاوکس، ترنس _

. _Thorbly, Antony (1986), The Romantic Movement longmans    
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