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 بررسی رمانتیسم در دفتر شعر قصیدة آبی، خاکستری، سیاه حمید مصدق
 رضا ستاری

 دانشگاه مازندران زبان و ادبیات فارسی استادیار

 یردار رضاییمصطفی م

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

 عباسانی راحیل محمدی ده  

  دانشگاه مازندران کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

های گوناگونی همچون ادبیات، جنبش و نهضت جهانی، زمینهاین . مکتبی است ما بین دو مکتب کالسیسم و رئالیسم ،رمانتیسم

رمانتیسم از لحاظ تاریخی دراوایل . گیردسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، معماری، موسیقی، نقاشی، سینما و جز آن را در بر میفل

ایران نیز به مانند سایر کشورها تحت تأثیر این مکتب قرار . ها راه یافتاروپای قرن نوزدهم اوج گرفت و به تدریج به دیگر سرزمین

نقطۀ عطف رمانتیسم در ایران را شاید . کرد وجو جستتوان در ادبیات روزگار مشروطه ای این مکتب را میهنخستین مؤلّفه. گرفت

. در ادامه پرویز ناتل خانلری، گلچین گیالنی و فریدون توللی پیشکسوت شعر رمانتیك ایران شدند. نیما دانستافسانۀ  بتوان منظومۀ

. کردهای مکتب رمانتیسم را مشاهده  توان نمودهای گوناگون ویژگیاشعار او میحمید مصدق از جمله شاعران معاصر است که در 

پردازد، تا ضمن های مکتب رمانتیسم در دفتر شعر قصیدة آبی، خاکستری، سیاه مصدق میها و شاخصهاین جستار به بررسیِ ویژگی

 . در شعر رمانتیك معاصر مشخص و معلوم گرداند شاعر را( دفتر شعر)ها در شعر او، جایگاه این واکاوی و ارائۀ این مشخصه

 . ، رمانتیسم؛ اصول مکتب رمانتیسمقصیدة آبی، خاکستری، سیاه: هاکلیدواژه

 آبی، خاکستری،سیاه قصیدهدفتر شعر  _4

این از لحاظ مختصات فکری، . منتشر شد 4919دومین دفتر شعر مصدق است که در سال آبی، خاکستری، سیاه  قصیدهدفتر شعر 

در واقع . یابدمی( اجتماعی)های آخر دفتر، شعر سمت و سویی حماسیاثر بیشتر به ادب غنایی مربوط و مرتبط است؛ اگرچه در پاره

زرقانی، ).«پذیرد؛شود و با دعوت به مبارزه پایان میشعر با تغزل شروع می»از خصوصیات جالب و مختص به این دفتر، این است که 

در باب بیان احساسات و . کندو هم بیانی حماسی دارداحساسات و عواطف شخصی را مطرح میاعر هم ش یعنی( 691: 4921

و در باب حماسی بودن آن  4دهدعواطف درونی در این دفتر شعر، این مشخصه تا حدی است که به شعر خصوصیت ناب بودن را می

ولی چند سال بعد، با اوج گیری جوّ چریکی در ایران در سال باید گفت که این اثر بالفاصله پس از چاپ مورد توجه واقع نشد، 

آبی، خاکستری، ها افکند، قسمت پایانی شعر را بر سر زبان[ شاعر]از قضا، آنچه برای اولین بار نام »ناگهان مشهور شد و ( 4912)
/ ر برخیزممن اگ: ی پایانی شعر اوستو اساساً به خاطر همین سطرها( 693: پیشین).«اجتماعی دارد ـسیاه بود که محتوایی سیاسی 

در اذهان عمومی و هنوز ( 494: 4913  یاحقی،) .«گشته در آن روزگار دهان به دهان می»که  ...خیزندمیهمه بر/ تو اگر برخیزی

ها، در ترین شعریکی از مشهورترین و محبوب»این منظومه . شعر معاصر و تاریخِ سیاسیِ ایران، حك شده است زنده و در حافظه

   . مصدق در این شعر شاعری عاشق، روشنفکر و اجتماعی است( 222: 4921لنگرودی، ) .«.تاریخ شعر نو فارسی تا امروز بوده است

 :    مکتب رمانتیسم _1

شمیسا، ).«تغییر و تحوالت اجتماعی است[ 2و مکتب]محرک اصلی و به اصطالح موتور تغییر و تحول سبك »با توجه به این که 

ی پیدایش رمانتیسمدر اروپا نیز همزمان است با فروپاشی نظم کهن، انقالب صنعتی، رشد شهرنشینی، رشد طبقه( 432: 4922

و به همین (461: 4912جعفری،)های قبلی وجود خارجی نداشت های نو دیگری که در دورهمتوسط، گسترش سوادآموزی و پدیده

 (69-19: 4913 آربون،). مدرنیته است به سنت از گذار دوران روپاا در رمانتیك برخی محققان معتقدند عصرخاطر 

هنجارشکنی، نوآوری،  :های آن تاکید بر مفاهیمی چون با فلسفه و ادبیات سرشته شده است و بارزترین ویژگی» رمانتیسم

و به طور (1: 4922، کشاورزرستمی و) .«.پردازی، تنهایی، ناامیدی و یأس و رستاخیز ادبی است ستیزی، بلند پروازی، خیال سنت

 _9از بین رفتن اصول و قوانین ثابت اخالقی _2ی بورژوا پیدایش طبقه-4: دانندنتیسم را از این قرار میعوامل پیدایش رما خالصه
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-ثبح_2 روزنامه نویسی_1ایجاد فرهنگستان  _6انقالب صنعتی انگلیس _3انقالب کبیر فرانسه  _1آشنایی با ادبیّات مشرق زمین 

 (                  61-62: 4931شمیسا، ). های نظری

شد پدیدار شد و اگر پیش از این ایام این لفظ استعمال می 4212_4111های مابین سال»اصطالح رمانتیسم به عنوان مکتبی ادبی 

در قرون وسطی »باید گفت و آبشخور این اصطالح   سرچشمه  درباره( 39:4923ثروت، ) .«.کسی به عنوان مکتب از آن تلقی نداشت

دانستند، فضال آثار علمی و مذهبی التین زبان علم بود و مردم عادی آن را نمی. گفتندهای محلّی مشتق از التین، رمانس میبه زبان

ر عامیانه و به معنی آثا[ . . . ]شد؛ یعنی مربوط به رمانس ها رمانتیك گفته مینوشتند که به آنهای مادری خود میخود را به زبان

است که  «رومی»یا   «رومانو»است که اصل آن  «رمان«  صفتِ همان کلمه  ریشه»پس رمانتیسم ( 62: پیشین).«.پسندمردمی و عامه

ای جدید  کشورهای مختلف اروپا به گونه  های عامیانه ین، بلکه به زبانشود که نه زبان الت اش به داستانی اطالق می در صورت ابتدائی

در توضیح اصطالح رمانتیسم در ( 469: 4916، 4سیدحسینی،ج) .«.شده باشد و نیز از قوانین و مقررات کالسیك تبعیت نکندنوشته 

های انگیز بوده و به توصیف مناظر و مکانبربه معنای گفتار یا نوشتاری که تخیّل»: فرهنگ لغت آکادمی فرانسه این گونه آمده است

شود، مشخصاً اصطالحی است که به امّا آنچه امروزه به عنوان رمانتیسم از آن یاد می 9(Rodway, :341986) .«پردازد طبیعی می

-اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به وجود آمد، اطالق می (. . .اعم از ادبیات، هنر، فلسفه و)جنبشی فراگیر که در فرهنگ 

 ( 442: 4916میرصادقی، ). شود

تعریفی از رمانتیسم برآید به کاری مخاطره آمیز دست زده که  کسی که درصدد ارائه»ن مکتب، گفته شده در باب دشواری تعریف ای

در مجله کنیون ریویو در باب 4314بورگام در سال . بی. این هشدار به موقعی است که ای. بسیاری کسان را ناکام گذارده است

در میان مکاتب ادبی جهان هیچ کدام به اندازه رمانتیسم پردامنه، » چرا که(  44: 4921فورست، ) .«.دهدرمانتیسم به ما می

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

ت بسیار متضاد ها از ماهیّین پیچیدگیرسد ابه نظر می. آنکه آن تعریف، تعریفی جامع و مانع بوده باشدتعریفی از آن ارائه دهد؛ بی

های مختلفِ عقاید و افکار را در آن  و جلوه(2:4923خاکپور،) .«.آن نشأت گرفته است؛ چرا که رمانتیسم محل تالقی تضادهاست

دگی و آثار این تضادها نه فقط در بطن هنر رمانتیك به طور کلی نهفته است، بلکه اغلب در زن»توان مشاهده کرد و جالب اینکه  می

 42تب ادبی اروپا در قرن مک»ا در یك تعریف کلی، رمانتیسم امّ( 424:4926، یرسه) .«.یك نویسنده و حتی یك متن نیز وجود دارد

نهضتی هنری، فلسفی و اجتماعی است که از لحاظ تاریخی در اروپای »و در اصل( 33: 4931شمیسا، ) .«است 43اول قرن   و نیمه

این ( 33: 4931شمیسا، ) .«.، سال کمال رمانتیسم و نیز افول آن است4291سال » (4: 4912جعفری، ) .«.رفتقرن نوزدهم اوج گ

رمانتیسم به تدریج سر تا سر اروپا را در نوردید و حتی . تنها مخصوص به اروپا و کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه نبود»جنبش 

تی را پس از ملت دیگر فرا گرفت و یك ملّ»و به تدریج ( 4: 4912جعفری، ) .«ادکشورهای غیر اروپایی را تحت تأثیر خود قرار د

: 4964هاوزر، ).«.زبان مشترک پدید آورد که سرانجام در روسیه و لهستان نیز به همان اندازه انگلیس و فرانسه قابل فهم بود

ن شاید هیچ کدام از مکاتب ادبی به اندازه مکتب در تاریخ ادب قر»نماید که این بحث، ذکر این نکته ضروری می  امهدر اد(433

احساسات رقیق و غالباً  شود تصور همگانی بیشتر معطوف بهوقتی بحث از رمانتیسم می. جاگیر و گسترده نبوده است  رمانتیسم همه

ین مکتب، نه تنها ادبیات را در بر ی متأثر از ا ها رمانتیسم و حوزه  نکه در طول تاریخِ آغاز و ادامهدوران جوانی است؛ حال آ  عاشقانه

ثروت، ) .«.های مذهبی و حتی اعتقادی را نیز شامل می شودهای اجتماعی و سیاسی، جنبش گیرد، بلکه تمامی افکار، عقاید، ایده می

شمیسا، ) .«.ها به نحوی تحت تأثیر رمانتیسم هستندانسان همه»: توان گفتمی با این تفاسیر به قول برتراند راسل(31:4923

علل و دالیل اجتماعی و فکری خاص خود را نیز  ،این تأثیرپذیری گذشته از تقلید و اقتباس از آثار ادبی غرب»البته ( 11: 4931

 .«.اندای را از سر گذراندهجوامع کم و بیشبا شدت و ضعف چنین تجربه رمانتیسم هم ذات عصر جدید است و همه دارد؛ گویی اصوالً

 (2 :4912جعفری،)

 :تاریخ و مکان پیدایش مکتب رمانتیسم_4_1

ای بر این اعتقادند که اصطالح رمانتیك را برای اولین بار فردریش شلگل ـ در آلمان ـ در متون ادبی به کار برد، اما برداشت  عدّه  

ب شکل تخیلی به کار برد؛ در به واقع شلگل این واژه را در باب مواد احساس برانگیز در غال. روشنی از این اصطالح به دست نداد

برادرش اوگوست نیز اشاره داشت که ادبیّات . شد این طور تصور کرد که رمانتیك یعنی ابهام و بی شکلی همان زمان به روشنی می
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ه های قرن هیجدهم، با گردآمدن گروهی از افراد همفکر بدر آخرین سال. رمانتیك در نقطه مقابل کالسیسم و در تناقض با آن است

در انگلستان، جنبش رمانتیك به  4132کالریج و وردزورث به سال  های غنایی سرودها انتشار ترانهگرد برادران شلگل در آلمان و ب

هایی که با هنر رمانتیك پیوند دارند، ها، عقاید، مفاهیم، و سبكامّا بسیاری از نگرش. معنای واقعی آن خود را به جهان معرفی کرد

گیری و گرایشی تازه و پدیدار شده بودند که در طول قرن هیجدهم جهت –الاقل به شکل ابتدایی و رشد نایافته  -یخ پیش از آن تار

-عبارتی نقطه اوج و کمال روند تکاملی طوالنی محسوب میبنیادین به تدریج شکل گرفت؛ به این معنا جنبش رمانتیك پیامد و به

 (62: 4921فورست، ) شود

کم در های رمانتیکی دستدر آغاز قرن نوزدهم نهضت»: نویسدرنه ولك یاد کرد؛ او می توان از گفتهاین گروه می عتقاددر تأیید ا

است که بیشتر مطالب آن را ( 4132-4211)آت  باره مجلهلمان سند قاطع در ایندر آ. طور قطع آغاز شده بودآلمان و انگلستان به

ث در سال ان، این امر در کتاب باالدهای غنایی اثر وردزورث و کولریج مشهود است که وردزوردر انگلست. اندبرادران شلگل نوشته

 (1: 4913، 2ولك، ج) .«.مبانی نظری آن اشعار به آن افزود پیشگفتاری درباره 4211

عصر که عصر روشنگری در این . شود های ژان ژاک روسو و ولتر آغاز می جنبش رمانتیسم با اندیشه»ای دیگر اما معتقدند  دسته

هنرمندان اعتقاد داشتند که بشر ذاتاً به نیکی گرایش دارد، پس عواطف او مانند خرد او ( ربع سوم قرن هجدهم)است نامیده شده

با نوشتن ( Dalembert)و داالمبر ( Diderot)دیدرو . ساز ظهور مکتب رمانتیسم گردید ها، زمینه این اندیشه. قابل اعتماد است

حتی اگر قرار باشد تنها ویژگی رمانتیسم را احساساتی بودن آن بدانیم . المعارف در بیداری مردم نقش مهمی را ایفا کردنددایره 

های رمانتیسم است و باشد اما چون احساساتی بودن تنها یکی از ویژگیتواند در هر دوره وجود داشتهطبیعتاً چنین ویژگی می

 43و  42به بعد مــربوط می شود پس بهتر است که دوران شکوفائی این مکتب را به قرن های  42ضوابط فهم دیگران غالبا به قرن 

 (39:4923ثروت،). مربوط بدانیم

تردیدی نیست که جنبش رمانتیسم در آلمان آغاز شد و خاستگاه واقعی »: اما در بابِ مکان ِ ظهور و پیدایش این مکتب باید گفت

رد، خاصّه آلمان فراتر رفت و در هر کشوری که نوعی نارضایتی اجتماعی وجود داشت رخنه ک اما از مرزهای. آن آلمان بود

پرشورترین . کفایت بودند، به خصوص در شرق اروپا گر یا مردانی بی مشتی برگزیدگان خشن و سرکوب کشورهایی که زیر چکمه

لرد بایرون رهبر کل جنبش رمانتیسم شد و در اوایل قرن  های رمانتیسم را شاید در انگلستان بیابیم، یعنی کشوری که درآنجلوه

 (244:4923برلین، ) .«.کم و بیش مترادف با رمانتیسم بود .«بایرونیسم»نوزدهم اصطالح 

 :های کالسیسم و رمانتیسمتفاوت_1_1

العملی سازند و یا عکس جدا میهای پیشین  ای راه خود را از نحله آورند و از نقطه به طور معمول، مکاتب یا از دل هم سر بر می

مکتب رمانتیسم هم گفته شده که  د را پشت سر نهاده است و دربارهها روایی داشته و اوج خوهستند در برابر مکتبی که پیش از آن

د، اما بزرگان مکتب کالسیسم واقع ش  این مکتبدر ابتدا مورد تمسخر( 66: 4931شمیسا، ).«.رمانتیسم طغیانی علیه کالسیسم بود»

تر، نام خود را  ای شد برای هرگونه اعتراض و مقابله با وضع موجود بلکه با اقتدارِ هرچه تمام در نهایت، نه تنها خود دستمایه و بهانه

-برای تبیین تعارضات مکتب کالسیسم و رمانتیسم، برخی تفاوت. به عنوان مکتبی پر طرفدار و تأثیرگذار در تاریخ جاودانه ساخت

 :شودکتب ذکر میهای دو م

مکتب خود آراء مغایری  ها اغلب دربارهولی رمانتیك ،آن توافق نظر داشتند ها قواعد و اصول معینی داشتند که دربارهیستکالس»_4

: گویدپیشوای رمانتیسم آلمان میSchlegel.«شلگل. ها را با هم متحد ساخته، نامفهوم و اغلب متضاد استدارند و اصولی که آن

 (412: 4916، 4، جسیدحسینی) .«است اضداد و آمیزش انواع مختلف ادبی تیك عبارت از جمعرمان
کوشند ها میی و خوبی را شرح دهند ولی رمانتیكیخواهند فقط زیباآلیست هستند یعنی در هنر میها بیشتر ایدهـ کالسیك2

از واقعیت میباشد ولی در مکتب رمانتیك واقعیت هرچند کالسیسیسم نوعی فرار . گذشته اززیبائی، زشتی و بدی را هم نشان دهند

 با همه .«وژپشت نتردامگ» برای مثال زشتی نیز دارای زیبای خاصی است؛»ها شود چون از نظر آنزشت و تلخ باشد، باز هم بیان می

 (224: 4924،اشرف زاده) .«.یکی از قهرمانان کتاب بینوایان .«ماریوس»اش در آثار ویکتورهوگو همان مقام را دارد که زشتی

 . پردازی هستندبند احساس و خیالها بیشتر پایدانند ولی رمانتیكها عقل را اساس شعر کالسیك میکالسیك»ـ 9
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ها از ادبیّات مسیحی قرون وسطی گیرند ولی رمانتیكها و الهام آثار خویش را از هنرمندان یونان و روم قدیم میها تیپـ کالسیك1

کنند و بیشتر به شکسسپیر گیرند، از ادبیّات معاصر ملل دیگر تقلید میهای ملی کشورهای خویش الهام مینس و افسانهو رنسا

 . رمانتیسم هنر همان روز وکالسیسیسم هنر روز قبل است: توان گفتپس می. کننداستناد می

دهند ها بیشتر ترجیح میرمانتیك. د جالل و رنگ و منظرهبنها پایاند ولی رمانتیكها بیشتر طرفدار وضوح و قاطعیتـ کالسیك3

 . اشعاری شبیه نثر بسرایند و از لحاظ آهنگ، مضمون و تصویر متنوع باشد

آزادی خواهی »اند وها قواعد را مانع فکر و آزادی بیان دیدهآن. ها مبارزه است و روش آنها به کلی منفی استی رمانتیكـ برنامه6

 (413_419: 4916، 4ی،جسیدحسین) .«.اندهم ریختهه خواهند از این رو قواعد کالسیك را برا می «در هنر

 : های رمانتیسماصول و ویژگی _9_1

های خاص هر صهمشخّ ِ شناختِ مکاتب مختلف، همین شوند و مرز ها و خصوصیاتی مختص به خود پدیدار می ژگی ها با ویمکتب

ها و اصولی دارد که در آثار آن بر این پایه،هر مکتب برای خود ویژگی. کندها متمایز میکتبمکتب است که با آن را از دیگر م

 . یابدبازتاب می

این از آنجاست که پیروان مکتب . چنانکه ذکر شد، رمانتیسم برخالف کالسیسم مکتب بسیار پیچیده و تعریف ناپذیری است

مکتب خود آراء مغایری  ها اغلب دربارهند، ولی رمانتیكآن توافق نظر داشت ارهد و اصول معینی بودند که دربکالسیسم دارای قواع

شلگل، پیشوای رمانتیسم آلمان در این باب نظری دارد که . و. ا. دارند و اصولی که بر سر آن به توافق برسند خیلی مشخص نیست

و  .«جمع اضداد»رمانتیك عبارت از » :او اعتقاد دارد. دتواند گویای وضعیت گفته شده باشهای این مکتب، میپیش از تشریح ویژگی

در سبك رمانتیك طبیعت و هنر، . ذوق رمانتیك پابند نزدیکی مداوم امور بسیار متضاد است[ . . . ]آمیزش انواع مختلف ادبی است

زمینی است، و بالخره زندگی و  شعر و نثر، جد و هزل، خاطره و پیشگویی، عقاید مبهم و احساسات زنده، آنچه آسمانی است و آنچه

اند، آن نوشته چه پژوهشگران دربارهبراساس آن ترین اصول این مکتب رااما مهم(  412:4921سیدحسینی، ).«.آمیزدمرگ درهم می

صورت  جهت پرهیز از درازگویی، این اصول و قواعد در اینجا تنها بهالبته : )1بندی کردطورِ خالصه بدین شرح دستهتوان بهمی

 (.گیردها در خالل بررسی اشعار مصدق صورت میصهشوند و تحلیل و تشریح مشخّای ارائه مینموداری شاخه

 

 

 

 آزادی                                                                                                       

 (فردگرایی)شخصیت 

 هیجان و احساسات 

 گریز و سیاحت                                                            هایترین اصول و ویژگیمهم

 ا طبیعتهمدلی و یگانگی برمانتیسم 

 تکیه بر خیال

 کشف و شهود

 

 :رمانتیسم در ایران _1_1

ا رمانتیسم ایرانی صرفاً گرایشی ادبی ـ رمانتیسم اروپایی تنها یك مکتب هنری نیست بلکه مکتب فلسفی و اجتماعی هم هست، امّ»

در ایران، کلمۀ رمانتیسم و »و بدتر اینکه به خاطر عدم علم و آگاهی درست( 222: 4921زرقانی، ) .«نه حتی مکتبی ادبی ـ است

ها تحت تأثیر ایران نیز به مانند سایر کشورامّا در این که ( 42: 4931شفیعی کدکنی، ) .«.شودمحترمی تلقی نمی رمانتیك کلمۀ

: 4934اویسی کهخا، ) .«.تأثیر ادبیات اروپا بر شاعران نوپرداز ما اصلی مسلّم است»به طور کلی، . این مکتب قرار گرفت، شکی نیست

، زرقانی) .«.تاریخ هنر پیوسته بود، در ایران رواج یافت ها پس از این که این مکتب در اروپا به موزهایرانی سال»رمانتیسم لیکن( 23
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مشروطه به بعد بر اثر آشنایی ادبا با زبان  از دوره». یابدهای این مکتب در شعر مشروطه ظهور می نخستین بار مولفه(246: 4921

شمیسا، ).«.نویسان و شاعران تحت تأثیر این مکتب قرار گرفتندها به فارسی ترجمه شد و لذا داستانفرانسه، بسیاری از آثار رمانتیك

های نزدیك به صدر مشروطه ـ یعنی در اوج مبارزات سال»اجتماعی رمانتیسم در  مشروطه صبغه در شعر دوره تهالب (19: 4931

و پربسامدترین مضامین آن عبارت است از دلبستگی شدید ( 449: 4931شفیعی کدکنی، ) .«سیاسی ـ ظهور و بروز بیشتری دارد

دوستی و آرمانی، میهن های روشن و آیندهروم و رنجدیده، امید به افقای محهآرمانی به انقالب و آزادی، همدردی با توده

نخست اینکه رمانتیسم و : در این میان یادآوری دو نکته ضروری است. ناسیونالیسم و توجه به ایران باستان و شکوه از دست رفته

ت آن به سوی ناسیونالیسم تیسم به جهت ماهیّو همواره یك گام رمان (441: 4929شفیعی کدکنی، )ناسیونالیسم خواهران توأمانند 

مشروطه که از ارکان رمانتیسم آن دوره است، در دیدگاه   پرستی مطرح شده در دورهو میهن دوم اینکه ناسیونالیسم. متمایل است

عشقی و عارف . متفاوت است ...الممالك، بهار وعشقی با سیداشرف، ادیب یکسان نیست و ناسیونالیسم میرزادةشعرای این دوره 

. ای از ایران و اسالم ترکیب یافته استالممالك و سیداشرف با آمیزهادیبکه ناسیونالیسم  قزوینی بر اساس مفاهیم اروپایی در حالی

 (  41: 4926جعفری، )

شعر رمانتیك  هایویژگی»شود و به باور پژوهشگران شکوفا می افسانه ایران با نیما یوشیج در منظومه در ادامه، رمانتیسم

نیما شروع رسمی شعر رمانتیك ـ به معنای  افسانه»شود و در حقیقت دیده می(229: 4921زرقانی، ) .«به تمام و کمال افسانهدر

، (رمانتیسم است و این برخالف شیوه)ی روان نیست زبان نیما در افسانه، زبان»اگرچه ( 912: پیشین).«ـ در ایران است مصطلح کلمه

در کنار . کار به سمبلیسم اجتماعی گرایید البته نیما در ادامه(11: 4931شمیسا، ) .«.ترین اثر رمانتیك دانسترا مهمفسانه اتوان می

به عنوان [ مرغ بهشتی و هذیان دل]عشقی و برخی آثار شهریار  میرزادهآل ایده»توان از می( و برخی دیگر از آثار او)نیما  افسانه

 (912: 4921زرقانی، ). یاد کرد .«نهافساخواهران توامان 

دکتر »در این دوره ( همانجا) .«سی، روزبازار این نوع شعر شکوفایی شعر رمانتیك است و دهه بیست، دوره دهه» امّا 

یمی، تسل) .«های نیمایی پیشکسوت شعر رمانتیك ایران شدندپرویز ناتل خانلری، گلچین گیالنی و فریدون تولّلی به تأثیر از قالب

های بعد این جریان ادبی پدید آمده، شاعران دیگری راه آغازگرانِ شعر رمانتیك را پی گرفتند و در سال و در ادامه( 443: 4921

هوشنگ ابتهاج، نصرت رحمانی »( 19: 4931شمیسا،) .«، مشیری(قبل از تولدی دیگر)حجازی، دشتی، نادرپور، فروغ»شاعرانی چون 

 . ظهور کردند (932 :4921زرقانی، ) .«...و

این شاعر با . معاصر یاد کرد، حمید مصدق است ه عنوان شاعری رمانتیك در دورهشود از او باز جمله شاعرانی که می 

های مکتب ها و شاخصهکوشد تا ویژگیاین جستار می. آثاری که به چاپ رساند، مورد توجه مخاطبان روزگار خود قرار گرفت

ها این مشخصه رار دهد، تا ضمن واکاوی و ارائهحمید مصدق مورد بررسی قآبی، خاکستری، سیاه  قصیدهشعر رمانتیسم را در دفتر 

 . شاعر را در شعر رمانتیك معاصر مشخص و معلوم گرداند( دفتر شعر)در شعر او، جایگاه این 

 : پژوهش پیشینه _9

. مستقلی صورت نگرفته است حمید مصدق، تا به امروز مطالعهه آبی، خاکستری، سیا قصیدهدرباب بررسی رمانتیسم در دفتر شعر 

های این مکتب در شعر شاعران فارسی آثاری چند قابل اشاره است های آن، و بررسی ویژگیمکتب رمانتیسم و ویژگی  امّا در زمینه

 :                    ها به اختصار از این قرارندترین آنکه مهم

در این کتاب، نویسنده پس از معرفی مکتب رمانتیسم، ادبیات رمانتیك  (4916)یرضا سیدحسینی، نوشتهبیهای ادمکتبـ کتاب 4

                                                                                        . آوردهایی از آثار مهم و معروف پیشوایان رمانتیسم را میدهد و سپس قسمترا در کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می

ترین عناوین دیگر کتابی است که در این باب مطالبی دارد که از مهم، (4926)از دکتر محمود فتوحی بالغت تصویرـ کتاب 2

 های این مکتب، نقدتوان به تعریف اصطالح رمانتیك، عوامل پیدایش رمانتیسم، ویژگیمرتبط این کتاب با موضوع این مقاله می

                                         . رمانتیسم و میراث رمانتیسم اشاره کرد
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توان تعریف ترین عناوین این کتاب میاز مهم. به قلم مسعود جعفری سیر رمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیماـ کتاب 9

نویسنده در این کتاب چند شعر معروف رمانتیك نیما . ردهای رمانتیسم را نام باصطالح رمانتیك، عوامل پیدایش رمانتیسم و ویژگی

                     . های شعر رمانتیك بررسی کرده استرا از منظر ویژگی

از فرشته رستمی و مسعود  رمانتیسم در اشعار فروغ فرخزادپردازد، کتاب ـ کتاب دیگری که در باب این مکتب به بحث می1

                                                                                                                          . اندهای رمانتیستی شعر فروغ پرداختهدر این کتاب به بررسی جنبه است نویسندگان (4922)کشاورز

، که به تعریف رمانتیسم و (4924)زاده اشرفبه کوشش رضا  (اصول آن و نفوذ آن در شعر معاصر ایران)رمانتیسم  ـ مقاله3 

 . پردازداصول آن و چگونگی نفوذ آن در شعر معاصر ایران می

، به رمانتیسم و چگونگی نفوذ آن در (4931)از داود احمدوند  های رمانتیسم در اشعار منوچهر آتشیجنبه ـ مقالۀ6

  . ایران، و سپس بازتاب آن در شعر منوچهر آتشی پرداخته است

 :مصدقآبی، خاکستری، سیاه قصیدهها در دفتر شعرنمودهای اصول رمانتیسم و تحلیل آن_1

از . های خاصی است که از دل هر مکتب پدید آمده استمشخصه ِ شناختِ مکاتب مختلف، گونه که گفته شد، مرزهمان

هر مکتب برای خود موازین و قواعدی دارد که  و با اصول بنیادیِ دیگر مکاتب متفاوت استها و اصول هر مکتب این رو، ویژگی

گفته در دفتر شعر شواهدی از شعر مصدق به بررسی اصولِ پیش در این قسمت با ارائه. دهد اصول و اساسِ آن مکتب را شکل می

 . این شاعر پرداخته خواهد شد آبی، خاکستری، سیاه قصیده

 : آزادی _4_1

به (21:4961پرهام، ) .«ها آزاد کردبار پس از قرون وسطی، هنرمند را از زنجیر سنّتنخستین انقالبی داشت و برای جنبه»رمانتیسم 

قواعد و  ها همهاز این رو، رمانتیك. هایی که در ادبیات رواج یافته، مانع آزادی فکر و بیان شده استآنها دستورالعمل عقیده

خواهی آزادی»: گویدطور که ویکتور هوگو میعنی رمانتیسم هماناند؛ یدستورهای کالسیك را در هم شکسته و دور انداخته

و اساساً این گرایش در سطح ادبی خود با تأکید بر آزادی از هر محدودیتی شناخته ( 413: 4916سید حسینی،) .«درادبیـــات است

به نظر . هاستهای رمانتیكمامی دیدگاهت خواهی در ادبیات، اساس و پایهیدر حقیقت، آزادی وآزاد( 249: 4921زرقانی، ). شودمی

ای از زندگی را، چه زیبا و چه تواند هر گوشهادبیات می. ـ را محدود سازدآزادیای باشد که عشق و عالقه ـادبیات نباید قاعده»آنان 

 (421:4921سیدحسینی، ).«.زشت، چه عالی و چه دانی، موضـوع بحث قرار دهد

خواهانه را کنند و نوعی نگاه آزادییابد و شاعران به مسائل سیاسی هم توجه میجامعه هم تسرّی می خواهی به مسائلِاین آزادی 

ها آزادی فردی را با آزادی فراپچنکو معتقد است که رمانتیك. توان دید که در آن نگاهی انقالبی قابل ردیابی استدر شعر آنان می

فراپچنکو، ). ها و تغییر وضع موجود شودکه بتواند موجب از بین بردن تباهی دانستند و خواهان نیرویی بودندمردم یکسان می

4961 :943) 

 . یابدمتفاوت تجلّی می گیرد و به دو شیوهبی به خود میاجتماعی ـ انقال ن ویژگی در شعر مصدق بیشتر جنبهای

در شعر زیر شاعر با  برای نمونه. زندهایش را میفم و با زبانی سرخ حربا صراحت تما پرده وزمانی بیمصدق : بیان صریح _4_4_1

خواند و نشستن را گناهی فرا می(استبداد)هرآینه خلق را به برخاستن و ستیزیدن با دشمن (م یا برخیزی)برخیز تکرار واژه

 :دی محال خواهد بودداند؛ چراکه اگر کسی برنخیزد، دیگر کسی نیست تا با دشمن بستیزد و در این صورت تحقّق آزانبخشودنی می
چه کسی با دشمن /  چه کسی برخیزد؟/ تو اگر بنشینی/ من اگر بنشینم/ خیزندهمه برمی/ تو اگر برخیزی/ من اگر برخیزم

 (                                                                 4923:23مصدق،)بستیزد؟

افزاید، این نکته نیز در خور توجه است که شاعر، فرد فرد تأثیرگذاری شعرمیکه بر  برخاستن ةسوای لحن حماسی و تکرار واژ

و سپس با مخاطب قرار ( من اگر برخیزم)کند کند و برای افزایش گیراییِ دعوتش از خود شروع میجامعه را به مبارزه دعوت می

                                                              . بند استبداد و رسیدن به آزادی حرکت کند خواهان ایجاد اتحاد و آغاز قیام انقالبی است تا جامعه به سوی گسستنتودادن 
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زند؛ چرا که اوضاع پس هایش را در لفافه میگیرد و حرفشاعر از زبان استعاری بهره می در این شیوه: بیان استعاری _1_4_1

مثال شعر زیر که در بافت و بیانی استعاری سروده شده است، حسرت ایام پیش از  برای. پرده سخن گفتن نیستاست و زمانِ بی

 :کندرا به ذهن متبادر می4992مرداد  22کودتای 
باد کولی تو چرا /و جهان را به سموم نفست ویران کردی/ شاخ پُر برگِ درختان را عریان کردی؛/ رحمانه،تو چه بی!/ بادِ کولی، ای باد

 (21: پیشین)سم فروکوبان برخاک، گذشتی همه جا؟ / چنان اسبی بگسسته عنان،هم/ کشان،زوزه

ا از هرگونه برگ تازد و آنان ردهد که بر درختان میصفتی را ارائه میبادِ کولی رحمانهتصویری از تاخت و تاز بیمصدّق در این شعر، 

هایی یله و به خود وانهاده و وحشی کشان خود بسان اسبزوزهباد ستمگر و سرگردانی که با نفس مسموم و . سازدو باری عریان می

توان به قطب های پنهان در قالب هر نماد میبا رمزگشایی شعر و تصویر فوق و شکافتنِ و یافتنِ شخصیت. کندخاک را ویران می

مجبور است لب ببندد، ستمگران  سانای که شاعر غنچهدر زمانه. استعاری زبان شعر و علل به کارگیری آن از سوی شاعر پی برد

. تِ باغی ویرانختانی عریان و سرزمین شاعر در هیئدر یابند و خلق در خلوارهظهور می (و اسبان عنان گسیخته)زمان، در قالب باد 

 :سرایدپس شاعر مغموم و اندوهناک با حسرتی صدچندان می

و چه امّید عظیمی / . . . آه، کبوترها را _/و کبوترها را / ها را بشکستندکه پر پاک پرستو/ ها را پربستندکه قناری/ سوزد،دل من می

 (12-11: پیشین). به عبث انجامید

اما چه چاره . . . و کبوترها( که هریك خود نمادند)گناه و پر پاک پرستوها های بیبرای باغ، درختان و قناری. سوزدشاعر دلش می

 . چاره نیست و به عبث انجامیدنِ امید و آرزوها که جز از استعاری سرودن و حسرت خوردن

 (: فردگرایی)شخصیت  _1_1

هنر،  سازد و به وسیلهیات مستقر میرا در ادب منبه دنبال آزادی از قید قواعــد کالسیـك فرمانروایی، »نویسنده و شاعر رمانتیك 

در پی آنند که فردیت آدمی را »آنها بیشتر ( 413: 4916سیدحسینی،).«داردهای روح خود را بیان میهای دل و رنجخواهش

انگیزد و هر خواند، خالقیت را در او برمیای فرا میهای تازهها آدمی را به تجربهآن عرصه. متجلی سازند و او را به آینده پرتاب کنند

 .«.جویدمهار ناپذیر آدمـی می کند و مجالی برای بیان احساسـات شخصی و هیجاناتای دعوت میلحظه به جسـت و جوی امر تازه

و  دهدنوعان خویش قرار میهم ۀگذارد و نمونای میخویشتن را به جای قهرمان افسانه»هنرمند رمانتیك ( 29: 4926فتوحی،)

ن نظرابسیاری از صاحب»به همین سبب  (223: 4924، اشرف زاده).«کندهای روح خود را بیان میها و رنجخواهش ،ی هنروسیله به

جعفری، ) .«.اندترین دستاوردهای رمانتیسم دانستهرا یکی از عمده .«کشف خود به عنوان فاعلِ شناسایی»و  .«کشف مرکزیت خود»

4912 :434) 

گذارد که زندگانی فردی و مشخصی دارند و تحت تأثیر محیط و هایـی را میآلی کالسیـك، انسانهای ایدهجای قیافهبه»این مکتب 

مهمترین عنصری که رمانتیسم به جهان مدرن »: از این رو، جونز معتقد است( 119: 4916سیدحسینی،).«.اقع می شوندعصر خود و

این فردگرایی با ( 431: 4912جعفری، ) .«.هدیه داده این است که هر موجود انسانی از یك هویت ممتاز و خاص برخوردار است

، اما «فردگراییِ خردگراست»الوجوی معتقد است فردگراییِ دورانِ روشنگری. تدار آن بود تفاوت داشآنچه عصر روشنگری داعیه

فردگراییِ »ای عام و همگانی چوناست که ناظر بر درونِ فرد است و با پدیده .«فردگراییِ متکی بر قلب»ها، فردگراییِ رمانتیك

هایی است که از دل یکی ازپدیده»قهرمان رمانتیك  (434: همان). برای اندیشمندانِ عصر روشنگری، اساساً متفاوت است .«خردگرا

قهرمان رمانتیك فردی است که دغدغدهای فردی . ها سر برآورده استو فردی رمانتیك های متناقض اجتماعیگرایی وگرایشفرد

. شودحسوب میخود را با روح عصر درهم آمیخته است و مظهر امید دوران برای رهایی از وضع موجود و رسیدن به وضع آرمانی م

در عصر [ . . . ]توان یافت این نوع قهرمان را قبل از عصر رمانتیك نمی. گرایی امری کامالً روشن استاین قهرمان «رمانتیك» جنبه

ی تجربه کند؛ و اصوالً این عصر، دورهمیرمانتیك، اوج گرفتن فردیت و درهم ریختن نظام کهن زمینه را برای قهرمان گرایی آماده 

های ناپلئون های مذهبی، دستاوردهای علمی وفنی، جنگهای اجتماعی و صنعتی، جنبشانقالب فرانسه انقالب: هرمانی استق

 (     439_431: همان) .«.ومسائلی از قبیل، باعث پدید آمدن نوعی کیش وآیین قهرمانی وقهرمان ستای گردید

مصدّق، حضور دارد و این مشخصه  آبی، خاکستری، سیاه قصیدهعر به وفور در دفتر ش (فردگرایی)شخصیت این مشخصه، یعنی 

دهد و با این کار را کانون توجه قرار می «من»در این روش، شاعر ضمیر . یابدبیشتر با استفاده از ضمایر شخصی و مشترک بروز می
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امری که تا ). دهدشعر سر بزند، به خود نسبت میکند و افعال و اعمالی را که باید از قهرمان داستان یا خود را قهرمان اثر معرفی می

بهره   «امو  م، من»او در اشعار خود از ضمایر اول شخص مفرد منفصل و متصل یعنی  (.قبل از دوران رمانتیسم چندان معمول نبود

 :گیردمی

زائر ظلمت گیسوی / فرسا،در این تیره شب جان من/در این تاریکی، من/،توامعابد چشم سخنگوی / ،خویشدر شبان غم تنهایی 

 (4923:31ق،مصدّ)توام

 (32 :پیشین) کردممیزن بر سرِ هر موج گذر بوسه/ مناز شطِ گیسوی مواجِ تو، / کاش با زورق اندیشه شبی،

در شب گیسوی  /من کاشکی پنجه/ گرم رقصی موزون/ ن؛گیسوان تو در اندیشه م/ های تو سرشار سرور،هنوز از اثر عطر نفس من

 (33: پیشین)جستیچ تو راهی میپرپ

 (61: پیشین)چه کسی نقش تو را خواهد شست؟  _/اما، مناز دل / ی پنجره را باران شستشیشه/ باران؛/ وای باران؛

را شست  مپرِ مرغانِ نگاه/ وای، باران، باران،/ تا دور، مپَرد مُرغ نگاهمی/ دلتنگ مدرونِ قفسِ سردِ اتاق من/ آسمان سربی رنگ،

 (64: شینپی)

 3(همان: پیشین). . . گویدمی منو ندایی که به / بینم،را در رؤیاها می مهای امیدشکوفائی گل من

 : هیجــان و احسـاســات _9_1

-است و بیشتر رمانتیسم را با این قاعده میاصلی که شاید بیش از دیگر اصول، امروزه رمانتیسم به آن معروف و شناخته شده 

ها با کنار گذاشتن عقل و خرد کالسیك امّا رمانتیك. زمان فرمانروایی خرد بود»ها کالسیك دوره. و احساسات استشناسند، هیجان 

در روح آدمــی احســاس بیـش از »: معتقد بودند آنها( 414: 4916سید حسینی،).«.به دامان هیجان و احساسات چنگ زدند

دادند، گذشته از اینکه احساسات را بر عقل ترجیح می»ها رمانتیك( 421: پیشین) .«.اندیشـه نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت است

 .«.به حزن و اندوهی که بعدها بر رمانتیسم حاکم شد متمایل شدند و در زندگی دوستدار زندگی اجتماعی و طبیعت وحشی بودند

ی، در پی آنند تا حاالت و روحیات درونی به جای توصیف صادقانه و دقیق طبیعت بیرون»هنرمندان رمانتیك (414: پیشین)

 ( 236: 4912جعفری،).«.خودشان را در طبیعت کشف کنند

شود و قلم مصدّق در بازنمایی احساسات و هیجانات درونی فراوان یافت می آبی، خاکستری، سیاه قصیدهاین مشخصه نیز در دفتر 

 . بنددآن جز از طریق احساس و هیجان صورت نمی شك عشق، مبنای آن است و توصیفامری که بی. بسیار تواناست

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

 (4923:32ق،مصدّ)کردمعمر سفر می

 (33: پیشین)شدم از بود و نبود در نگاه تو تهی می/ بی بر آب،کاشکی همچو حبا/ ام بستر رودگونه/ اشك، زاینده چشم من، چشمه

پردازد و در ادامه، برای تشریح احساس و  انگیز میاوّلِ شعر باال، شاعر با به کارگیری ادات تمنّا به توصیفِ تصویری خیال در پاره

کند که مخلوقی است بسیار حساس و نازک و یهیجانِ خود و به زبان فهم رسانیدن آن، خویشتن را به حبابی بر روی آب تشبیه م

ای : گویددر حقیقت شاعر با به کارگیری ادات تمنا آرزوی حباب شدن را دارد و می. هرلحظه امکانِ نیست و نابود شدنش وجود دارد

ثالً تهی بودنِ واقعی م. های بالغی شعر نیز جالب استتوجه به جنبه! )شدم از بود و نبودکاش حبابی بودم که در نگاه تو تهی می

مصدّق نازکای احساس . شودفضای درونی چشم و حباب؛ و دیگر اینکه حباب به راستی با کوچکترین تلنگری نیست و نابود می

امّا مصدّق برای بیان احوال احساسی و هیجانی خود و نمایاندن آن احوال به خواننده از  (.آورد خویش را با این تعبیر به توصیف می

 :گیردوش بهره میچند ر

برد، های زیادی از آن برای به تصویر کشیدن احساسات و هیجانات خود میعنصر بالغی و مهمی که مصدّق بهره: تشبیه _4_9_1

-های مخصوص به آن مشبهدر این تصاویر شاعر با ماننده کردن خود به موجودات دیگر و همانند کردن خود با ویژگی. تشبیه است

برای مثال در شعر زیر مصدّق وجود خود را بدون حضور معشوق به خاکستری سرد و . کندرونی خود را آشکار میها، احوال دبه

 : کندخاموش تشبیه می

 (4923:11ق،مصدّ)نه خروش / نه مرا بر لب، بانگ شادی،/ من، دل با شوق، نتپد دیگر در سینه/ ، خاموش،خاکستر سردمبی تو 
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در )تپد و خالی از هرگونه احساس و هیجان؛ که بدون حضور روح ی که دیگر با شوق در سینه نمیدل. هیچ شادی و خروشیبی  

 . خاکستری بیش نیست( وجود شاعر)جسم ( اینجا معشوق

امیدِ بارشِ بارانِ نوبهارم نیست  /درختِ خشکِ کویرم که برگ و بارم نیست /توبی _/که من/ بیا/ چرا شك؟/ چرا هراس       

 (219 :پیشین)

ترین عواملی که شاعر را به سمت و سوی وادیِ  مزبور در راه خلق احساس و هیجان، یکی از مهم خارج از خصیصه: عشق _1_9_1

در این . مانند بوده استای که در طول تاریخ مهمترین عامل خلقِ آثار بزرگ و بیویژگی. است عشقکشاند، هیجان و احساس می

 :حاصل از این برخوردستها مدیون عشق و احوالِ  گراییآفرینیو احساسجاندفتر شعر، مصدّق بیشتر هی

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

 (4923:14ق،مصدّ)تو بود  مهرحاصل 

درختی که از بدو تولّد که گیاهی سرسبز بیش نبود تا زمانی که درختی تنومند شد، با  شاعر در این قطعه از شعر، عشق را همانند

-نابِ عشق به کمترینه او مدهوش از باده. شوددیده می این مهر به معشوق در تمامِ شعرش کشد وسا به تصویر میهایی گردونبرگ

ای است اگرچه هاست و عرصهرای شاعر لذّت نابِ همآغوشیدهد؛ حتی خواب که در آن بهایی که در آن معشوق باشد، رضایت می

 :آمیزنامحسوس اما وصل

هاست لذّت نابِ همآغوشی/ با تو در خواب مرا/ هاستکه در آن دولت خاموشی/ خواب را دریابم،!/ هاستفراموشی رؤیای خواب

 6(64: پیشین)

 : گریز و سیاحت_1_1

-های دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی یا بر روی بالفضاها و زمان آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به»

حــال این گریــز یا به ». هاستدیگر رمانتیست به طور کلی گریز و سیاحت، مشخصهو ( 4921:421سیدحسینی،) «های خیال

گریز به آینده، به ناکجا آباد نیز . گرایی رمانتیك استگریز به گذشتـه تنـها یك شکل غیر واقعیت و وهم. گذشته است یا به آینده

ی، عقاید مبهم و گویو پیشطبیعت و هنر، شعر و نثر، جد و هزل، خاطره »در مکتب رمانتیك ( 432: 4964هاوزر، ) .«وجود دارد

یاد »زند، نوعی رقم می و این خصایص، نوعی اندوه را( 419: 4916سیدحسینی،) .«آمیزدزنده، زندگی و مرگ در هم میاحساسات 

رمانتیسم، نوستالژی است، آویختن به دام خیال، رؤیای مستی بخشی است، مالیخولیای »و به گفته آیزایا برلین  .«...باد آن روزگاران

برلین، ) .«شیرین و مالیخولیای تلخ، تنهایی است و رنج تبعید، احساس یگانگی است و پرسه زدن در جاهایی پرت افتاده است

4923 :23) 

تواند با بودِ حاضر کنار بیاید، برای رهایی از احساس بر اساس این مولفه، شاعر که از روزگار حال و وضع موجود راضی نیست و نمی

این سفرهای رویایی در آرزوی یافتن محیط زیبا و مجلل و  همه»رود و نوستالژیك خود، سوار بر بال تخیل به سفرهای خیالی می

سفر به بیرون یا درونِ خویش؛ واقعی یا تخیلی؛ به تنهایی ( 424: 4916حسینی،سید) .«و زیبایی کمال مطلوب است های تازهرنگ

                                                . . . یا گروهی و

جهان )  خواهد به خانه و میخواند و از امعشوق را به همراهی می «من تو را خواهم برد» با تکرار جملهمصدّق در این دفتر، 

                                                                                   . شاعر سفر کند(  ناشناخته

                                                                               ( 4923:63ق،مصدّ)چه صفائی دارد / که در آن شوکت پیراستگی/ خود خواهم برد من تو را با خود تا خانه/ استگیبگذر از زیور و آر    

 (                  66: پیشین)های کودکِ خواهر خویش؛ من تو را خواهم برد؛ به عروسیِ عروسك     

 خود که در حقیقت، شوق را به خانهشاعر، مع. بیشترِ سفرهای شاعر در این شعر از نوع سفرهای ذهنی و خیالی است رسدبه نظر می

این سفر و در  اش خود امری ذهنی است، در ادامهکند که صفای شوکت پیراستگیخودش است، دعوت می  دنیای درونی و ناشناخته

حیات زیرکه معشوق را به سرِ رودِ خروشانِ  یا در پاره! بردخواهر خویش می های کودکمسیر عالم خیال او را به عروسی عروسك

 :                                       بردمی

 (                                              61: پیشین). . . من تو را خواهم برد به سرِ رودِ خروشانِ حیات،      
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انجام داده را برایش بازگو ( وو برای رسیدن به ا)البته در مواقعی که شاعر، خاطرات سفرهایی را که به تنهایی و در غیاب معشوق 

کردم و  سفرها دارم، از دیاران که داستان: آیند و گویا در عالم واقعی صورت پذیرفته استکند، سفرهایش ملموس به نظر می می

 (29: پیشین)کردیو صبوریِّ مرا، کوه تحسین م/ رفتم، تنها، تنهارفتم، میتو میبی/ تواز دیاران که گذر کردم و رفتم بی/ تو،رفتم بی

 :همدلی و یگانگی با طبیعت_0_1

شود که شاعر طبیعت را  دانند و این همسایگی گاه چنان تنگاتنگ و نزدیك می دیوار به دیوار طبیعت می  ها خود را همسایهرمانتیك

در هر یك از مناظر  کند،به خصوص وقتی که محیط طبیعی به احوال روحی آنها شباهت پیدا می»یابد  همدم و همدرد خویش می

رود که  آنجا پیش می تاًو این یگانگی با طبیع( 42: 4922 مشرف،) .«.کنندطبیعت یکی از احوال و صفات روح خود را مجسم می

های زرد پائیز تر از برگ جای سرسبزی بهار بیشهها بحتی در اشعار بزمی، رمانتیك. دهد جای خود را به اندوهی آشنا و غریب می

جای روشنائی، سایه و تاریکی  کند، بهآلود غروب جلوه میهای پر نشاط بامدادی، آهنگ حزنرود، به جای نغمهسخن می

کند و بخشد، راهنما و معلم اوست، طغیان میدهد، الهام شاعرانه مین حیات میدر اشعار رمانتیك، طبیعت به انسا. فرماست حکم

 یتی آن با انسان از اصول برجستههوهای مختلف طبیعت و حس همنسانی با حالتدهد و در واقع ارتباط حاالت امیناله سر

در مواقعی که محیط طبیعی شباهت تام و تمامی با حاالت و وضعیت روح و ذهن »به ویژه  (26: 4922فرد، پورعلی). رمانتیسم است

 (39: 4913فورست،) .«.کند فرد پیدا می

مشحون است از همدلی با طبیعت، و سرشار از همدلی با عناصری از طبیعت، از قبیل ابر و هآبی، خاکستری، سیا قصیدهدفتر شعر 

  ارائه _2ها  ندوه آمیز رمانتیستا  با همان سابقه و سائقه -4: است او با عناصر طبیعت به دو گونه  البته مواجهه ...باد و کوه و برگ و

 . تصویرهایی خالی از اندوه

از وجوه [ یکی]های تاریك ذهن و یأس و بدبینی افراطی نسبت به جهان توجّه به جنبه» :آمیزهتصویرهای اندو _4_0_1

تضاد میان آرمان و واقعیت، و ارتباط ناخوشایند فرد با محیط »در واقع ( 92: 4921شاهی، حسینی و پنجه) .«هاسترمانتیسم

کند و آنها را هرچه بیشتر به سوی خودمحوری و انزوا نی و رنج میها را دچار پریشابرد، رمانتیكای که در آن به سر میاجتماعی

توانند از خود به در آیند و همین در یابد و نمیشان معنی میشخصی «منِ»همه چیز در پیوند با [ هابرای رمانتیك. . . ]. کشاندمی

شود که در به افسردگی و پریشانی منجر می آفریند وخود ماندگی و عطف توجه به خود است که تراژدی قهرمان رمانتیك را می

 (219: 4912جعفری،) .«.مشخص شده است «بیماری قرن»همان عصر با اصطالح فرانسوی 

در این شیوه، عموماً تصاویر مأیوس و خالی از امید است که شاعر در آن برای بیان اوضاع و احوال پریشان خود از عناصر افسرده در 

 :گیرد طبیعت بهره می

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

 (16_4923:11ق،مصدّ) مرغ درمانده به شب گمراهم//برده زیادآشیان/[…]/از نسیمِ سحرم/ تر،

است، از ی گمراهی که در شب گرفتار شدهاست یا نسیمی سرگردان و یا مرغ درماندهباد  شاعر به برگِ پاییزی که در پنجهتشبیه 

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

/ ابر خاکستری/ شب تهی از اختر/ شب تهی از مهتاب. کند ا بیان میاند که شاعر همراه و همدل با آنها غم وافر خود رعناصر طبیعت

 (33: 4923مصدق، ). . . ابر خاکستری بی باران دلگیر است/ آسمان را یکسر/ بی باران پوشانده

 1(61:پیشین). . . من درونِ قفسِ سردِ اتاقم دلتنگ/ آسمان سربی رنگ،

دلی با طبیعت و دستیاری از عناصر موجود در آن برای توصیف  صدّق در مسیر همامّا م :تصویرهایی خالی از اندوه  ارائه_1_0_1

قبل شاعر از ابزار   بار به عکس دفعهاین. دهد ای شاد ارائه می حاالت خود در این دفتر شعر، بیشتر تصاویری خالی از اندوه و تا اندازه

 :                                                                                                          دارد ایان میرا دیگرگونه نم( احوال خودش)جوید و طبیعت  شاد و روشن سود می

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

گیرد از تو می/ نه،بهاران از توست _/ تریتو بهاری؟از آن پاک/، نه _/ تو چنان شبنم پاکِ سحری؟/ تو گلِ یاسمنی/ خِ منیگل سر

 (                                       69: نپیشی! )ای بهین باغ و بهارانم تو/ هوس باغ و بهارانم نیست /همه زیبائی راهر بهار این/ وام،
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جاری بودن حیات و امید است   های زنده و سبز که نشانه شبه جهبار به و بیان شور و شوق درونی و احوال شاد خویش ایناو برای 

 :آورد روی می

/ سبزی چشم تو تخدیرم کرد[. . . ]مزرع سبز تمنایم را/ پلك بگشا که به چشمان تو دریابم باز،/ دریای خیال/ سبزی چشم تو           

 (                    61: نپیشی)سوخته برگم از توست  حاصلِ مزرعه

 :تکیه بر تخیل_6_1

طورکلی اصل خیال در مکتب بهو ( 9، 4921کدکنی، شفیعی) .«های قدیم و جدید استتعریف عنصر اصلی شعر، در همه»خیال 

جز سخنی ساده و عادی »ال را از شعر بگیریم، خی و اصوالً اگر مقوله کندق نقش اصلی و اساسی را ایفا میرمانتیسم و اشعار مصدّ

آرزو و معجزه تخیل، امید، »رمانتیك  شاعر یا نویسنده( 3: پیشین) .«.ماندکه از زبان همه کس قابل شنیدن است، چیزی باقی نمی

-زد، از آنچه باید بحث میآمینر خود را با دروغ و مبالغه درمیه. بند تصور استسازد و بیشتر از تقلید، پایرا جانشین حقیقت می

 (432: 4926، فتوحی) .«.کنداشناسی و یك حالت مخصوص تلقی میشعر را یك حس زیب. کند

برای . زندبه شعر خود رنگی رمانتیك می و واقعیتحقیقت  به جایآرزو و معجزه تخیل، امید، مصدّق در این دفتر با جایگزینیِ  

که کودک قلب شاعر در یك فضای رمانتیك و خیالی در یك شب دور و فرخنده حقیقت ی زیر به وضوح نمایان است در قطعه مثال

 :شنوداز و رمز زیستن را از دهان او میو ر

از لبانِ تو / ی شاد،هکودک قلب من این قصّ/ آن شب دور که چون خواب خوش از دیده پرید/ چه شبی بود و چه فرخنده شبی

 (          62 :4923ق،مصدّ). خوابدتو می   هکودک چشم من از قصّ/ ستشیرینی هقصّ[. . . / ]ستییزندگی زیبا/ زندگی رؤیا نیست /:شنید

کند تا وقتی که کودک چشمانش به خواب شیرین را مرور می هی این رخدادها را شاعر در درون خویش می بیند و آن قصّو همه

پردازی رمانتیك در خیال. سازدا در درون، شاعر را از فضای تلخ کنونی دور میهه و آن شب دور و تکرار اینت از آن قصّلذّ. رودمی

-های فراوانی در این دفتر شعر او وجود دارد که این ویژگی را برجسته میاشعار مصدّق عنصری اصلی و غیرقابل انکار است و نمونه

 :کند

در من این سبزی / زسب ای تو چشمانت/ مزرع سبز تمنایم را /پلك بگشا که به چشمان تو دریابم باز/ دریای خیال/ سبزی چشم تو

من به چشمان / را ویرانه کنان می کاود/ مهمه بنیان وجود/ سیل سیال نگاه سبزت/ مرگم از توستو زندگی از تو / هذیان از توست

 (61_69:پیشین). . عاقبت هستی خود را دادم/ و دراین راه تباه/خیال انگیزت معتادم

 (                                                                                                   62: پیشین)چیندخرمن خواب مرا می /داس به دستمهر در صبحدمان / بیندر دلِ شب، خواب پروانه شدن میدلِ من، د

پرِ / وای، باران، باران، ]. . . [/چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ _/از دل من اما،/ پنجره را باران شست شیشه/ باران؛/ وای باران؛

 2(64: پیشین)مرغانِ نگاهم را شست 

 : کشف و شهود_7_1

برای این کار . های شخصی خویش بیان کنند و معنای آنها را نشان دهندخواستند تا راز اشیاء را با توسل به دریافت می» هارمانتیسم

این کار را تنها با نمایش . برند ویند، بلکه به ذات کمالی و عواطف و احساسات خویش پناه میج به ذهن منطقی توسل نمی

ر خرد، به بنابراین، شاعران رمانتیك به جای تکیه ب (Kermode, 1957:11).«.توان انجام داد های تخیلی و شخصی می تجربه

ه دادند، کمتر به سنّت توجیو الهام شخصی و دریافت خود مبه سبب اهمیتی که آنان به شهودِ فردی و  کشف و شهود روی آوردند

امین پور  این خصیصه به قدری بر شعر آنها اثر گذاشته است که. توان در آثار آنان سراغ کردداشتند و نوعی تجدد شعری را می

 شمارد ها برمیروی رمانتیكتوجهی به سنت را یکی از خطرات پیش دریافت و شهود فردی و الهام شخصی و بیتوجه بیش از حد به

 ( 61: 4929،امین پور)

شود که این دچار بودن را در جای جای این دفتر شعر او و با زبان مصدّق نیز در دنیای شاعری خود دچار کشف و شهودهایی می

 :بینیممخصوص خود او می
 (4923:16مصدق،). . . ن شعر من استکاهش جان من ای/ از درون تلخی واریزم را/ چون چناران کهن/ ابمیبی تو در می

 :بیشتر کشف و شهودهای مصدق در این دفتر شعر، زود فهم است و درک و دریافت آن برای خواننده چندان دشوار و دوریاب نیست

 (21: پیشین) آتش عشق تو خاکستر کرد؟/ جنگل جان مرا/ چه کسی باور کرد :من به خود می گویم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

623 

 

 3(62:پیشین). . . ستآبیداقت پر مرغان ص \، آبی هاآسمان

 :                             آبی، خاکستری، سیاهنمودهای اصول رمانتیسم در منظومه ای و نموداریِ تحلیل شاخه_3

ها در سراسر شعر او باشد و این ویژگیهای رمانتیك شعر مصدق از نوع فردی میدهد بیشتر شاخصهبررسی باال نشان می

باشد و نسبت حضور این شاخصه نسبت های رمانتیسم اجتماعی تنها در اواخر این دفتر میود؛ در حالی که نمود ویژگیشرا دیده می

فردی، »با اینکه مختاری پس  تقسیم شعر رمانتیك ایران را به دو دسته . است( فردی)به شش( اجتماعی)به رمانتیسم فردی یك

از »دارد که ، اذعان می«اجتماعی، انقالبی»و رمانتیسم «کناراز جامعه و تاریخ و انقالبشهودی و بر _میانه رو، غیرسیاسی، عاشقانه 

امّا ( 62: 4914مختاری، ) .«غالباً مشکل عشق و سیاست را به سود سیاست حل کردند. . . بسیاری از شاعران مبارز 21آغاز دهه 

های اجتماعی چربش دارد مانتیسم فردی به وضوح  بر مشخصههای رعکس این قضیه در این دفتر شعر اتفاق افتاده است و مشخصه

ای و نموداری های باال در قالب دو تحلیل شاخهبرای تبیین این مساله، بررسی. و مصدق این مشکل را به نفع عشق حل کرده است

های تِ حضور ویژگیای، و سپس، نسبهایی که مورد بررسی قرار گرفت در قالب تحلیل شاخهشود؛ نخست، شاخصهارائه می

 :شودرمانتیسم اجتماعی به رمانتیسم فردی با نمودار نشان داده می

 بیان صریح:                             ایتحلیل شاخه-0-4

 بیان استعاری                                   (اجتماعی)آزادی                  

 (             فردگرایی)شخصیت 

 یهتشب 

های رمانتیسمویژگی هیجــان و احسـاســات                  استعاره               

ی                                                                                                    در منظومه  

 آمیز  تصویرهای اندوهآبی، خاکستری، سیاه                                                                                           

 ا طبیعتهمدلی و یگانگی ب  

                                                                                                                         

 تصویرهایی خالی از اندوه                                                                                                                           

 

 تکیه بر خیال

 کشف وشهود
 

 

 :تحلیل نموداری_1_0
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 :گیرینتیجه

-مصدق به وضوح دیده میخاکستری، سیاه آبی،  قصیدهدر دفتر شعر ها و اصول مکتب رمانتیسم ویژگی مطابق بررسی این جستار،

 . های خاصِ این مکتب داردکارگیریِ مشخصهشود و شاعر گرایشِ شدیدی به به

این مکتب هم از . اتحاد آراء و اصول مغایری است که تفاوتشان از کجاست تا به کجا از خصایص مختص به مکتب رمانتیسم،

. های خروشان خشم و مبارزات اجتماعی و انقالبیمند است، و هم از سیالبهای عواطف لطیف و احساساتِ فردی بهرهسرچشمه

های جالب و از جنبه. سازداین موضوع را آشکار می( هیجان و احساسات+ مثالً آزادی)های اصلی این شعر نگاهی به شاخصه

و ادب غنایی توجه دارد و هم به این است که شاعر هم به بیان احساسی ( همانند مکتب رمانتیسم)خصایصِ مخصوص این دفتر 

سرایی و بیان غنایی با اسلوب رمانتیسم و شود و این عاشقانههای عاشقانه و غنایی آغاز میشعر با پاره. بیان حماسی و اجتماعی

، هیجان و احساسات، گریز و سیاحت، همدلی و (فردگرایی)شخصیت )های احساسی این مکتب تأثیرپذیری شدید از شاخصه

های آخر منظومه، شعر به سمت و سویی حماسی در پاره رود تاپیش می (کشف و شهودو گی با طبیعت، تکیه بر خیالیگان

 (.این مکتب است، نظر دارد ترین شاخصه، که نخستین و اصلیآزادی در این شیوه نیز شاعر به مشخصه). یابدشدن می

( و انقالبی)و رمانتیسم اجتماعی (  و احساسی)دو نمودِ رمانتیسم فردی از هر آبی، خاکستری، سیاه  قصیدهمصدق در دفتر شعر 

احساسی و  دفتر شعر نیز حاویِ هر دو خصیصهاست، این  «جمع اضداد»گیرد و همانند یکی از تعاریف رمانتیسم که بهره می

و نسبت حضورِ بر اجتماعی غلبه دارد های رمانتیسم فردی آمیزند؛ اگرچه در این دفتر بازتاب ویژگیاجتماعی است که درهم می

 . های رمانتیسم فردی نسبت به رمانتیسم اجتماعی شش به یك استشاخصه

پیشه و احساساتی، و همچنین مبارزی شاعری عاشق نتیسم در این دفتر، از خود چهرههای متضاد رمامصدق با آمیزش شاخصه 

                                                                         . دهدروشنفکر و اجتماعی ارائه می

 :نوشتپی

 (919: 4922شمیسا، ) .«.فقط در بیان احساسی سروده شده باشد»شعر ناب در اصطالح  شعری است که  _4

. نام مکتب نداریم شود و به طور کلی در ایران چیزی بهاستفاده می «سبك» بیشتر از واژه .«مکتب»ای اصطالح در ایران به ج _2

: شمیسا، پیشین) .«.الواقع مراد از سبك در اینجا مکتب استفی»: گویددر این باره می شناسی شعرسبكاما استاد شمیسا در کتاب 

49 ) 

انی، مخیّل، غیرعقلی، راز آمیز، غیرواقعی، پهلو: عالوه بر مطالب گفته شده، رمانتیسم و رمانتیك معانی متعدد دیگری هم دارد» _9

 (69: 4931شمیسا، ) .«.پرماجرا، مالیخولیایی، زیبا و آراسته، جذاب، احساساتی

 . هایی از آن در این منظومه یافت شده استشود که نمونههایی از مکتب رمانتیسم ذکر میاصول و ویژگی _1

 (12 _19_ 13_ 11 _24_23_4923:22ق،مصدّ): این دفتر شعر مشحون است از این مشخصه، برای نمونه _3

، 24، 16،13، 63، 62، 32پیشین): های دیگرنمونهبه طور کلی ویژگی عشق و پرداختن به آن در سراسر این منظومه وجود دارد_6

29 ،26) 

 (. . .11،11، 19، 12: پیشین: )های دیگرنمونه _1

 (26، 29، 21، 63،11،13، 32،62:پیشین): های دیگرنمونه _2

 (. . .21، 32،63،12، 36،31:ینپیش): های دیگرنمونه _3

 :منابع

 (:فارسی)هاها و مقالهکتاب

 . نقش جهان: ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری، تهرانمدرنیته گذار از گذشته به حال، مدرنیته و مدرنیسم،  ،(4913)آربون،پیتر _4

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، ش اول  مجله،(اصول و نفوذ آن در شعر معاصر ایران)رمانتیسم ، (4924)زاده، رضا اشرف_2

 . 211 _242صص . 93و دوم، سال 

 . منشورات اتحاد الکتاب العرب: ، دمشقتطور الصوره الفنیه فی الشعر العربی الحدیث ،(4329)الیافی، نعیم _9
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 . نشر نگاه: ، تهرانسنت و نوآوری در شعر معاصر، (4929)پور، قیصر امین _1

پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و ، بررسی رمانتیسم و بازتاب آن در شعر حسن هنرمندی، (4934)، عبداهللاویسی کهخا_3
 . 3_22سال دهم، شماره هجدهم، صص بلوچستان، 

 . نشر ماهی: کوثری، تهران. . . عبدا ، ترجمههای رمانتیسمریشه ،(4923)برلین، آیزایا  _6

 . آگاه: ، تهرانلیسم و ضدرئالیسم در ادبیاترئا، (4961)پرهام، سیروس  _1

 . 16 یات و علوم انسانی تبریز، شمارهادب ، دانشکدهرمانتیسم اروپا و شعر نو پارسی، (4922)فرد، اکرم پورعلی _2

 . اختران: ، تهران(شعر)هایی در ادبیات معاصرگزاره، (4921)تسلیمی، علی  _3

 . سخن: ، تهرانهای ادبیمکتبآشنایی با ، (4923)ثروت، منصور  _41

 . نشر مرکز: ، چاپ اول، تهرانسیر رمانتیسم در اروپا، (4912)، مسعود جعفری _44

 . مرکز: ، چاپ اول، تهرانسیر رمانتیسم در ایران، (4926)ــــــ  ، ــــــ _42

پژوهشی علوم انسانی  -، فصلنامه علمیهای رمانتیسم در شعر حمیدی، جلوه(4921)شاهی، الهام حسینی، مریم و کفاش پنجه _49

 . 34-23، صص 12، سال هجدهم، شماره (س)دانشگاه الزهرا

، سال یازدهم، علمی پژوهشی کاوش نامه فصلنامه، ، رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی(4923)خاکپور، محمد _41

 . 223_211: ، صص24شماره 

 . نوای دانش: ، اراکرمانتیسم در اشعار فروغ فرخزاد، (4922)رستمی، فرشته و کشاورز، مسعود _43

 . نشر ثالث: چاپ سوم، تهرانانداز شعر معاصر ایران، چشم، (4921)زرقانی، مهدی _46
 . 443-419:وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، صص: یوسف اباذری، ارغنون، تهران ، ترجمهرمانتیسم و تفکراجتماعی، (4926)یر، رابرتسه _41

 . نگاه: ، چاپ پانزدهم، تهران4، جهای ادبیمکتب، (4916)سیدحسینی، رضا  _42

 . نگاه: ، چاپ پانزدهم، تهران4، جهای ادبیمکتب،(4921)ــــ  ، ـــــــــ  _43

 . ، چاپ دوم، تهران، سخنادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، (4929)کدکنی، محمدرضاـ شفیعی21
 . مهارت چاپخانه: ، چاپ اول، تهران(یرانهایِ تحوّلِ شعر معاصر ادر جستجویِ ریشه) با چراغ و آینه، (4931)ــــــــــ ، ـــــــــــ _24

 [، تهران، نشر آگاهصورخیال در شعر فارسی، (4921)ـــــــــ ، ـــــ _22

 . فردوسی، تهران، چاپ ششم، تهران، انتشارات شناسی شعرسبك، (4922)ـ شمیسا، سیروس 29

 . ، چاپ اول، تهران، نشر قطرههای ادبیمکتب، (4931)ـــــــ، ــــــــ _12

 . ، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فردوسنقد ادبی، (4929)______________ـ 32

 . سخن: ، تهرانبالغت تصویر، (4926)فتوحی رودمعجنی، محمود  _26

 . آگاه: فازی عظیما، تهران ، ترجمهسنده و تکامل ادبیاتفردیت خلّاق نوی، (4961)فراپچنکو، میخاییل  _21

 . مرکز: مسعود جعفری، چاپ پنجم، تهران ، ترجمهرمانتیسم ،(4921)فورست، لیلیان _22

 . مرکز: ، چاپ چهارم، تهرانتاریخ تحلیلی شعر نو، (4921)لنگرودی، محمد  _32

 تهران: ، توس، چاپ اولانسان در شعر معاصر، (4914)مختاری، محمد _91

 . ثالث: چاپ اول، تهران، مرغ بهشتی، (4922)مشرف، مریم _94

 . نگاه: ، چاپ یازدهم، تهراناشعار مجموعه، (4923)ق، حمید ـ مصد92ّ

 . ، چاپ دوم، تهران، نشر کتاب مهنازهنر شاعری نامهواژه، (4916)میرصادقی، میمنت _99

 . نیلوفر: سعید ارباب شیروانی، تهران ترجمه، (2ج)تاریخ نقد جدید، (4913)ولك، رنه _91

 . نشر دنیای نو: ، تهران9امین مؤید، ج ، ترجمهتاریخ اجتماعی هنر، (4964)هاوزر، آرنولد _93

 . جامی: چاپ دوم، تهران، هاجویبار لحظه، (4913)یاحقی، محمدجعفر _96

 :ـ منابع التین

_Rodway, Alan (1986), Romantism, London, Chatto and Winaus .4 
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