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 چكيده
اقتصادي است كه پـس از ايجـاد آرامـش-سياسي-رمانتيسيزم، مكتبي اجتماعي

و ادبي تـأثير فـراوان  و بر ابعاد هنري نسبي در جوامع مختلف بشري شكل گرفته

ي اين مكتب، خارج كـردن شده به وسيلهارزشمندترين تحول ايجاد. گذاشته است

و نوعي انديشه و نامقـدس اسـت انساني از ذهنيت قدسي در.گرا به ذهنيت فردي

گرايي را در خوانش وحشي بافقي، شاعر قرن دهـمي حاضر، جايگاه فرديتمقاله

و منظور، بررسي كرده. هـ  حاصل كار. ايمق، از نوع ادبي عاشقانه در مثنوي ناظر

و عشـقي فقـر دهد كه شاعر با توجه بـه تجـارب زيسـته نشان مي و تنگدسـتي

و گوشه و جدال با اجتماع كشـانده، نـه تنهـا در نافرجام كه وي را به انزوا گيري

و ساختار آن نيز از شاعران پـيشي بازآفريني محتواي اثر، در حوزهحوزه ي زبان

همسو با اين تجارب، وي با خلق تصاوير جاندارپندار. از خود فاصله گرفته است

مياساس اجزاي طبيعت بر و نه غير، جـزء كه عمدتاً عواطف وي را بازتاب دهند

مي-اولين پيشگامان پيش آيد؛ همان نوانديشـي كـه در رمانتيسم ايراني به حساب

.شعر شاعران معاصر همچون نيما يوشيج به اوج خود رسيده است

. گرايي، نوع عاشقانه، وحشي بافقيتخيل، رمانتيسم ادبي، فرديت:هاي كليديواژه

و ادبيات فارسي∗ ) نويسنده مسئول( abbasisakineh@ymail.comدكتراي زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ و پرورش(كارشناس ارشد زبان   Ruh_56@yahoo.com)دبير آموزش
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 مقدمه.1

و سياسي بـه حسـاب مـي . آيـد عصر صفويه يكي از دوران مهم تاريخ ايران از نظر ملي
و اسـتقالل ايشـان در برابـر دو گـروه بـزرگ اهميت اين دوره به دليل وحدت ايرانيان

و عثماني و نيـز رسـميت بخشـيدن بـه تشـيع اسـت كـه قدرتمند ترك يعني ازبكان ها
و در دوره ين هـجري در ميان ايرانيان شنيده مـي هاي نخستهاي آن از سده زمزمه ي شـد

به اين ترتيب، اقتدار صفويه در ايران محيطي امـن پديـد. مغول رواج تدريجي يافته بود
و سـوي گيري اولين پايهآورد كه حاصل آن شكل هاي رشد ذهنـي ايرانيـان بـه سـمت

حر فرديت و و صنايع و پيشرفت هنرها و به تبع آن ترقي . هاي آن روزگار بـودفهگرايي
و شاعري به ميان عامـه پديده ي مـردم، در كنـار رواج هاي فرهنگي همچون ورود شعر

و به شيوه و مذهبي با تشويق حكومت هاي پيشينيان، منع سـرودني سرودهاشعار ديني
باشـد، ورود)ص(اشعار مدحي يا ستايش يا هر شعري كه غير از مدح خانـدان پيـامبر 

ش گسترده وي تـرين عالئـم تحـول در از مهم.... اعران ايراني به قلمرو دربار شاهان هند
.اين دوره است
و اقتصادي چون گسترش شهرنشيني، رشد طبقهنيز پديده ي اصناف هاي اجتماعي

و فرودسـت كـه ويژگـي طبقـاتيو پيشه و شكاف در دو قطب طبقـاتي فرادسـت وران
و حاصل آن ايجاد يك طب ي متوسط شهري بود، رونق هنر با تشـويققهدوران پيش بود

و صنعت و كشاندن هنرمندان و گـران بـه پايتخـت، سـاختار بـي شاهان صفوي انضـباط
و حركت واداشت . خمود اجتماعي ايران را به تكاپو

و تكوين نوع جديدي از ادبيات در اين دوره درخور توجـه اسـت كـه در پيدايش
و اشـكال آن كانون توجه شـاعران در تصـويرگر  ايي، ناخودآگـاه از تقليـدگري طبيعـت

به انواع جديدتري سوق يافت كه در آن شاعران به طـور جداگانـه، هـر يـك1،»قدسي«
بهنيز در حوزه. دستاوردهاي متفاوتي را به قلمرو شعر كشاندند ويـژه در قالـبي محتوا

و سوي  ايـن ... يافـت در بـاب معشـوق سـوق» گوييواقع«غزل، بيان شاعران به سمت
خـود) داسـتان(اتفاق در ادبيات شعري ايران، چهارصد سال زودتر از ادبيات نثر روايي 

.ش رخ داد.هـ 1300را نشان داد؛ چنان كه تحول در نوع اخير، در حدود سال 
مي اي كه يادآوري آن در ايننكته و در پارهجا ضروري هـا كمتـر اي از نوشتهنمايد

است كه ادبيات جديد فارسي در اين دوره بيش از آن كـه تحـت به آن توجه شده، اين
و اقتصـادي ايـران در قـرن  تأثير شرايط ادبي خود بوده باشد، متأثر از شرايط اجتمـاعي
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ي تشكيل اولين حكومت مسـتقل ايرانـي بـا به اين ترتيب، در طليعه. دهم هجري است
و بدون هر گونه وابستگي سياسي، جامعه امذهب مستقل دري و ادبيات فارسـي، يراني

و گرايشي پيش راـحال عبور از وضعيت سنتي به وضعيت جديد بوده است رمانتيسـتي
جوش اجتمـاعي كـهودر اين دوره، از آغاز به دليل فضاي پرجنب. از سر گذرانده است

و از شعر به گونه«شد، از سوي صفويه تبليغ مي اي مستقيم وارد مسـائل اجتمـاعي شـد
و سخنان تكراري دورهسو يك ي قبل جـاي خـود را بـه مسـائل، محتواي آن تغيير كرد

و گوناگون اجتماعي در حوزه و از سـوي ديگـر، اسـتفاده از زبـان مـردم ي مذهب داد
و طبيعي بخشيد؛ به بياني ديگر، شـعر ايـن مخاطب قرار دادن آن ها، به شعر حالتي ساده

و بوي رئاليستي به خود گرفت )29-27: 1359شفيعي كدكني،(».دوره رنگ
هـاي اي است كه در تاريخ جديـد غـرب، پـس از انقـالب اين تحول، مشابه نمونه

و تكنولـوژي در آن  و رشد صـنعت و انگليس از ايـن نظـر. هـا رخ داده اسـت فرانسه
و شـباهت مي و ادبـي ايـران را بـا غـرب مقايسـه كـرد و توان وضـعيت اجتمـاعي هـا

آن تفاوت رهاي .ا ديدها
و اوضـاع اجتمـاعي آن در اروپا رمانتيسم به گونه و پايـدار اتفـاق افتـاد اي عميق

كشورها، پا به پاي ادبياتشان اين تجربه را از سر گذرانـد؛ امـا در ايـران، هـم تحـوالت 
و تـوالي  و پيوسـتگي و پايداري و هم ادبيات آن فاقد عمق اجتماعي ناشي از اين پديده

ا. بوده است يكعلت آن و از سو، پراكندگي مكان زنـدگي شـاعز ران از پايتخـت بـوده
و تداوم نداشتن چرخهديگر و زوال اسـت سو، گسيختگي بـه همـين. هاي متعدد ظهور

و درآميختگي انواع شعري فرديتدليل هم و سنتي در كنار هم ديده زمان، همزيستي گرا
2.شودمي

اوضاع بيروني اجتمـاع، در تحـول ذهنـي شـعر يكي از اولين شاعراني كه متأثر از
و. فارسي مؤثر بوده، وحشي بافقي است اين مقاله كوششي است در اسـتخراج ذهنيـت

، كه حتي زبان وي را نيز متأثر ساخته اسـت يـا اصالت احساس شاعر در بازآفريني قصه
چـه محـورآن. شايد بهتر است گفته شود، زبان او ذهنيتش را تحت تأثير قرار داده اسـت

و اجـزاي قصـه اين نوشته است، بازآفريني ذهنيت وحشي بافقي درباره هـايي عناصـر
و منظوري فارسي در خلق مثنوي عاميانه ي است تا با نشان دادن برداشت عاشـقانه ناظر

آنشاعر از دو مقوله و آيين، روند دگرديسي ها بـه روايـت رمانسـي روشـني اسطوره
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سا. گردد ميدر ادامه، رشد و تخيل او را در منظومه بررسي تـرين كنيم تا مهـم ختار زبان
: دستاورد آن، كه خلق تصاوير شخصي است، آشكار شود

 معرفي وحشي بافقي.2

در) الدينكمال(الدين موالنا شمس محمد وحشي بافقي، يكي از شاعران زبردست ايران
ق در بـافق يـزد اتفـاق.هـ 940تولد او به احتمال زياد در حدود.ي صفويه استدوره

و مرگ او در )ذيـل وحشـي بـافقي:Losensky ،2004( در يزد بوده است.ق.هـ 991افتاده

ج1378صفا،( بيت به جاي مانده است كه شـامل قصـيده، 9000از او حدود) 4:330،
و رباعي است؛ نيز مثنوي و تركيب بند، قطعه و منظـور، خلـدبرين هـاي ترجيع و نـاظر

و فرهاد گنجـوي سـرودهي نظـامي خمسهاز آثار داستاني اوست كه تحت تأثير شيرين
.شده است

و منظورفرم عيني.3 )Objective( ناظر

و منظور ميماجراي عاشقانه ناظر هـاي كشد كه شديداً بـا سـازهي اشرافي را به تصوير
و اسطوره و نمونهآييني آناي درآميخته است در هاي كوتاه شفاهي نيز، به وفور نه تنهـا

(به نـام سـه پرتقـال ثبـت شـده اسـت 408ادبيات ما، كه در ادب جهاني با كد  .Utter،
و تـرنج، هاي مختلف ديگري از آن با نـام نمونه) 408تيپ:2004 هـاي دختـر نـارنج

و ترنج طال، دختر هفت نارنجي، دختران انار، دختر چهل انار، دختر سوسه خيار،  نارنج
و مي... خون برفي (شودديده اما اغلب، اين قصـه بـه) 408تيپ: 11371مارزلف،:ك.ر.

و ترنج شناخته شده است . نام دختر نارنج
و منظورروايت اسـت كـه در چـين) نظير(و وزيري) نظر(، ماجراي پادشاه ناظر

آنزندگي مي تعكنند، عدالت ي آنهـا ادل جامعهها در جامعه فراگير است؛ تنها چيزي كه
و بـه دنبـال راه چـاره، بـه صـحرا. است» فرزنديبي«زند، را بر هم مي به همـين دليـل

ميدر اين مسير، پس از جدايي از همراهان به خرابه. روند مي و با پيري راهنمـا اي رسند
آن. گذارندمشكل خود را در ميان مي ميا»به«و» انار«ها پير به :دهدي

1 Von Ulrich Marzolph 
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 ايشان را بشارت كه بر چيزي است آن هر يك اشارت پس آنگه داد
)319: 1379وحشي بافقي،(

و وزيرش براي هر كدام از ميوه ميپادشاه كارند تا اينكه پس از نه ماه ها، نخلي نو
(شـوندو نه روز صاحب دو پسر مـي  ) 218-217: 1388نيـز بنگريـد بـه اسـكندرنامه،.

را» منظور«پسر خود را پادشاه نام مي. گذاردمي» ناظر«و نام پسر وزير و دو كودك بالند
و حـواس. شوندبا هم به مكتب فرستاده مي عشق بيش از حد ناظر به منظور، كه هوش

وزيـر. دارد تا نزد وزيـر شـكايت بـرد از سر كودكان مكتبي ربوده است، معلم را وا مي
ميبراي رفع مشكل، پسر را به سفر  فرسـتد؛ در حـالي كـه نـاظر پـيش از ايـن، تجاري

هـا، نـاظر پـس از عبـور از بيابـان. خواب جدايي خود را از منظـور بارهـا ديـده اسـت 
و كوه ميمرغزارها، درياها و دور از ياران، از غصهها به مصر ي فراق به غـاري در رسد

ن. بردكوهي بلند پناه مي و بيابـان يـز آواره پس از آگاه شدن منظور از ماجرا، وي ي كـوه
و در جستجوي يار ديرينه، بيابانمي ميشود و درياها را سپري كند تا آنكـه ها، مرغزارها

وي بـه دنبـال. يابـدي مصر، به دربار شاه اين سرزمين راه مـي به دنبال كشتن شير بيشه
وي. شودنشان دادن لياقت خود در شكست قيصر روم، مالزم شاه مصر مي بـا نزديكـي

شاه تا حدي است كه براي دوري از گرماي هوا، به امر شاه بـه مرغـزاري زيبـا هـدايت 
در. شود تا در آن جا كاخي شخصي براي خود بنا كندمي منظور غمگـين از فـراق يـار،

و نـاظر ژوليـده جستجوي شكار، به غاري در حوالي مرغزار مي جـا مـوي را در آن رسد
در ادامـه، دو دلـداده در غـار بـه هـم. شـده اسـت كند كه با وحوش همدممالقات مي

و به اتفاق به دربار شاه مصر بازمي مي هـايي دالوريشاه پير، بـه شـكرانه. گردندرسند
و كنارهمنظور، دختر خود را به زني به او مي ميدهد دارد گيري خود را از سلطنت اعالم

را. كندو منظور را جانشين خود مي بخـش پايـان. سـازد وزير خود مـي منظور نيز، ناظر
ي ناپايـداري هـر چيـزي در دنيـاي مـادي اسـت؛ حتـي قصه، نصيحت شـاعر در بـاره 

.ها دوستي
و منظورگرچه )و نـه اهـل تجربـه(هاي قهرمانان معصـومي روايتبه دسته ناظر

معشـوق مـرد بـه3اي كه شاعر در آن انجام داده، جانشين كردنتعلق دارد، اما دستكاري
و زيسـته تجربـه«جاي معشوق زن در فضاي آن است كه تحت تـأثير  وي»ي واقعـي ي

و مشتريي جايي، پيشتر در منظومهاين جابه. قرار دارد ي عصـار تبريـزي وسـيلهبه مهر
مي)ق.هـ729وفات( و جزء ويژگيهم ديده ي ايـن دوره هاي اصلي شعر عاشقانهشود
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(رودبه شمار مي اما به هـر حـال در شـرح زنـدگي واقعـي) 220: 1381شميسا،:ك.ر.
از(وحشي بافقي نگرشي به معشوق مرد ديده شده است  مقدمـه: 1379نفيسي،: به نقل

از طرفي ديگر، سعي شاعر در بازآفريني اين قصه بر آن بوده اسـت كـه تـا حـد) ديوان
و ممكن، فضاي قصه را واقعي جلوه دهد؛ از اين نظر بافت قص ه، فاقد عناصر فراواقعـي

ميشگفت است كه در نوع كهن به همين دليل ساختار قصه را متعلق بـه. توان ديدتر آن
و نه قصهدسته حتي در ابتداي قصه كه تولد قهرمانان پس از گـرفتن.ي رمانس دانستيم

اي نـدارد كـه بگويـد دو شود، شاعر عالقـه دو ميوه از دست پيرمرد راهنما توصيف مي
آنكودك از ميان دو ميوه خلق مي هـاي ها بـا ايـن نشـانه شوند؛ بلكه تمايل دارد بگويد

:شوندمقدس، از سوي مادري زاييده مي
دــسوي بستان سراي خويـش راندند بـراي ميـوه نخـل نو نشاندن

و نه روز مه از آن مدت چو شد نه ماه ر عالم افروز شبي سر زد دو
)320-319: 1379وحشي بافقي،(

ــه ســوم آنكــه، دو شــاهزاده و معشــوق(ي قص و)عاشــق ــتجوگرند ، هــر دو جس
و مرغزاران دوردست سفر كنند تا شايستگي وصال بيابنـد مي و بيابان در. بايست به دريا

غنـايي فارسـيي رايج ادب مايهبن(ي فراموش كردن عشق اين باب سفر ناظر به انگيزه
و سفر منظـور بـه انگيـزه)و البته شعر رمانتيك و بـهو به شكل تجارت ي يـافتن نـاظر

و شاهي او توصيف مي شود؛ چون بناست در پايان خوش صورت اثبات قدرت فيزيكي
و وزيري از سوي آنها تكرار شود هـا، ويژگـي ايـن طـي طريـق. متن، باز هم روند شاه

و هاي فارسي است كه وحشي در مثنوي نسبتاً كوتـاه رمانس)Spiral( فنرگونگي نـاظر
و نـه نقـل منظور ، به صورتي بسيار كلي آورده است؛ چون اصالً هدف بيان عشق است

.قصه

 شاعر در ساحت تجربه)Subjective(ساختار ذهني.4

بهبيشترين بخش رمانتيك شعر وحشي را در مثنوي و منظورويژه هاي او، تـوانمي ناظر
و زبـان متفـاوت او برگزيـده. ديد و ذهن به همين دليل اين اثر براي نشان دادن انديشه
مي. شد و به نظر رسد اين مثنوي بعد از شكسـت شـاعر در عشـق سـروده شـده اسـت

و تلخ او از زندگيتصاوير اندوه ميناك و بـي. دهـد اش را نشان و تنهـايي كسـي، فقـر
و آوا و حاشيهتنگدستي، درماندگي، طردشدگي و نيـز جـدال بـا رگي نشين بودن شـاعر



129 ـــــــــــــــــــــــــــــــرمانتيسم ادبي در شعر فارسي-گيري نهضت پيش شكل

و شـاعري شفاهي تنيده مـي اجتماع مضامين اصلي اين اثر است كه بر محور قصه شـود
داند اين قصه بارها شنيده شده است، اميدوار است كه با بازآفريني جديـد او هـم كه مي

(مقبول خاطر مخاطبان افتـد  ي فرهنـگ در همـين مسـير، كشـف دوبـاره) 363: همـان.
و فرديتعاميانه به واقع و از ايـن رو، او در گرايي گرايي در شعر او منجـر شـده اسـت

و منظوري قالب قصه ، به خلق يك مثنوي رمانتيك بـا ابـداعات شخصـي پرداختـه ناظر
:اي جادويي به شعر او داده استاز اين نظر فولكلور جلوه. است

بي.4.1 و عشق  فرجامتنگدستي

و نگـاه بدبينانـه توجه داشت كه اندوه وحشي، متأثر از ناكاميبايد ي او بـه پيرامـون هـا
و جدايي از يار مي و بر محور عشق و محوريت متن با عاشق اسـت؛ حـال است چرخد

و شـكايات آنكه در نگاه عاشقانه و گلـه ي شاعران پيشين، معشوق محور اصـلي اسـت
.مربوط به او

و وصـف دنيـاي قي از واقعبيان عشق وحشي باف گرايي شاعر ريشه گرفتـه اسـت
را بر سـر رسـيدن) محتشم كاشاني(رئاليستي زندگي خود اوست كه كشاكش با ديگري 

دهد؛ اما قانون زمانه اين است كه يـار از نشان مي)Phallogocentrism( به معشوق مرد
كه. آنِ كسي شود كه دارا است ن«گفته شده و وحشي و اخـتالف بين محتشم قـار بـود

و گويا محتشم مالآن از(».دار تر از وحشي بوده استها بر سر ياري بوده است به نقل
مي) مقدمه ديوان: 1379نفيسي،  كـه آزرده اسـت؛ تـا جـايي اين موضوع، شاعر بافقي را

از آرزوي ظهور منجي مي و امثـال محتشـم دسـت كند تا عدالت در جهان فراگير شـود
و خود را درويش بپندارندجا نازش بي (بردارند )313: 1379وحشي بافقي،.

، به جز معشوق سپاهي كـه پيونـدي ناگسسـتني بـا»مرد«توجه به معشوق واقعي
و از قرن پنجم نمونه و ابزارهـاي ادب غنايي فارسي دارد هاي آشكاري از تأثير سپاهيان

در ادب) 305: 1380عي كـدكني، شـفي(شـود، سپاهي در تصاوير غنايي فارسي ديده مي
را. كاربرد است يا پوشـيده وصـف شـده اسـت فارسي، غيرمعمول يا كم ايـن موضـوع

ميهاي زنانهتوصيف كـه بـراي بخشد؛ چنـاني آغازين وحشي از منظور در قصه شدت
به هر حال عشق. مخاطب چندان واضح نيست كه بحث از يك معشوق زن است يا مرد

و در قالب خويشكاري قهرمانـان قصـه، از ابتـداي كـودكي تـا شاعر به او، آلوده نيست
.ها پا برجاستپايان عمر ميان آن
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احساس او آن نوع حسي نيست كه آلوده بـه مسـائل اروتيكـي باشـد؛ بلكـه نـوع
و افالطوني آن است كه جنبه و نزديـك بـه اصـطالح پيراسته و فلسـفي دارد ي معنـوي

و و درد محدوده4.شناسانه استزيباييايراني آن، الهي ي عشق شاعر، تنهـا بـه هجـران
و تنهـا همـدل و خودگويي اختصـاص دارد و فرو رفتن عاشق در پوستين خيال دوري

همچنـان در جايگـاه) به لحاظ وصـف مؤنـث(گرچه اين معشوق. شاعر، طبيعت است
و دست و به شكل معشوقگان پيشـين آرماني ادب فارسـي ترسـيم نايافتني ايستاده است

و پس از كشاكش هاي طوالني عاشق بـا هجـران، شده است، محوريت شعر با او نيست
و  وصال او ميسر است؛ حال آن كه در ادوار پيشين ادب فارسي، معشوق دست نايافتني

. اساس شعر عاشقانه است5توصيفات انتزاعي او،
و نظر از زن يا مرد بودن، اما معشوق وحشي، صرف يك شـخص انتزاعـي نيسـت

پسـندد يـك اي رشد يافته است كه ديگـر نمـي حركت ذهن شاعر به گونه. واقعي است
و تيپيك را بستايدمعشوق كليت ي گرايي ادوار اوليهي او نيز، از حالت برونانديشه. گرا

و به نوعي ذهنيت واقع ادب و اهل تجربهفارسي يا درونگرايي آرماني خارج شده ي گرا
و نـوعي نيسـت؛ بلكـه او ديگر دنبال توصيف نمونه. شخصي بدل شده است هاي ازلي

و اين بزرگمعشوقي واقعي را به تصوير مي ي اين نوع نگـاه اسـت كـه ترين هديهكشد
آنهويت فردي به هر كدام از شاعران مي و بـه همـين. كنـد ها را از هم متمايز مـي دهد
ميدليل است كه وصال او در قصه ميسر  و خود او به جستجوي عاشق پردازد؛ اما است

و منظورچنان كه پيشتر گفته شد، در  ، وحشي بافقي بيش از آنكه به دنبال معشـوق ناظر
و واقعي خود دست ي خـويش هـاي عاشـقانه باشد، به دنبال وصف دلتنگي) غير(يافتني

. كنداست كه از زبان عاشق قصه آن را نقل مي
ف ارسي به لحاظ ذهني به اين حوزه، ناشـي از ماللـت شـاعران عصـر ورود ادب

و دنبـال چـاره گشـتن  و مبتذل پيشينيان صفوي به بعد، در رويگرداني از سبك تكراري
نيست، بلكه نوعي رشد ذهنـي شـاعران ايـن دوره را نشـان) 270: 1379شميسا،(ها آن
و مقتدرمي و ايرانـي پـس از نهـب دهد كه همزمان با تشكيل اولين حكومت مستقل هـا

و مغول(هاي اقوام بيگانه غارت و ترك در) عرب و بايـد در جامعه شكل گرفتـه اسـت
رشد ذهن شاعران از معصوميت ترسيم معشوق(هاي اين حركت ذهني جستجوي ريشه

بود كه خـود موضـوع پژوهشـي جداگانـه) نوعي به تجربه كردن وصف معشوق واقعي
مياوالً«در اين نگرش،. است و عاشق و ثانيـاً معشـوق تواند از معشـوق اعـراض كنـد
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ي واقعي بيابد؛ بر خالف دوران پيشين كه معشوق از عاشق هاي عاشقانه بايد جنبهرابطه
و اگر واقعه و معشوق ديده مـي رويگردان است شـود، در برخـورد بـا گويي ميان عاشق

و كنيزكان است كه شاعر با  آنمعاشيق حقير نظير غالمان ميخشونت با كنـد ها برخورد
)277ـ270: همان(».كندو ايشان را به قطع رابطه تهديد مي

و عاشقدر اشعار وحشي شخصيت سودا نمـا، اي متنـاقضي وي به گونـه پيشهزده
.ي مناعت طبع او، در مراحل مختلف زندگي اين شاعر جلوه كرده اسـت پاي روحيهپابه

و مهماصوالً خود اين خصيصه، يعني تر بازتاباندن مسائل زندگي شخصي خود در شعر
اي خودنوشـت، نامـه پرواي جزئيات مربوط به آن در بافـت زنـدگي از آن بيان كردن بي

و در واقع ناتمام مانـده اسـت؛. اي رمانتيك استپديده گرچه اين روايت مفصل نيست
در بيـان ايـن.ه استي يك نوع ادبي تازولي با توجه به زمان نگارش آن منعكس كننده

و محرمانه6گونه،نوع اعتراف ي زندگي شخصي خود را به روشني وحشي زواياي پنهان
و منظور، به وضعيت شخصي او در بخش. كندآشكار مي هاي مختلف وصف حال ناظر

بيخود گريز مي وفايي سرنوشت در جدا كردن جاودان او از يارش است؛ چنـان زند كه
كسكه آرزو مي رو. نگيرد تا در پي آن جدايي را تجربه نكند»خو«ي با عشق كند از اين

و عاشقي مي :داندوحشي عافيت را در جدايي از عشق
 آنكس را كه خو با دلبري نيست به وصل دلبران او را سري نيست خوش

و عاشـقي دارد فـراغـيـز ســوز عشـ ز عشـق ق او را نيسـت داغــي
ح  ال گـرديم بيا وحشـي كه فـارغ بـال گـرديمـچنيـن تا كـي پريشـان

 ـزل نـمايـيـم در راحـت بـه روي دل گشايـيـمــبـه گنـج عـافيـت مـن
 اي در پـهلـو نـگيـريـم به وصـل هيـچ يـاري خو نگيريمـكسـي را جـ

و جـور مهـجـوري نبـاشـد ـت دوري نـبـاشــدــكه بـاري مـحن  جفـا
)326: 1379وحشي بافقي،(

و ماتم مي :پندارداو همواره هجران را بال
ن ت همچون ماتم هجر نبيند هيـچكـس يا رب غم هـجـرــسيباليي

ب نمـــبه  ارزد به يك سـاعـت جدايـييـزم وصل اگر عمري درآيي
 اي هجر دشوار است بسيار بر آنكس خاصه كو خو كرده با يار ـــجف

)329: همان(
بياي ديگر در بارهيا در نمونه و ميي هجران :گويدنوايي
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م در گــرد بــاد بــي نــوايـــي به خـاك افتـاده در كـوي جـداييـمـنـ
يـبسـان خـار بـن صـحـرانـشـيـنم انـدوهــگـيـنـيـتـنـي پـر خـار غـ

 ياه آسـا سـري افكـنـده در پيـشگشـفـرو رفتـه به كـام محـنـت خـويـ
و در خـون نشـسته  منـم چـون اللـه در هـامـون نـشـسـته به خاك افتاده

 صد چاك تـپـيـده آنـقـدر چـون سـيـل بر خـاك كه در دل خاك را افكند
 جنگ نشسته تا كمر چون كـوه در سنگبه بخت خود چو مجنون مانده در

) 333: همان(
ميوحشي همواره داغ دوري خود را ابدي مي و در نهايت نااميدي :گويدداند

مــمـرا هـجـري است ناپـيـدا كـران  ـن جاودانهــه كـه داغ اوسـت با
د وصـل را راه ـــاين هجران جانكاه اگـر بـودي اميـچه غم بودي در

شـفغان زيـن تيـ ديـــام نـاامـيـدي كه در وي نيـست اميد سفيــره
اسـقيامت صبـح ايـن شـام سي تـاه است شب ما را قيامت صبحگاه

)353: همان(

و آشفتگي.4.2  شوريدگي

ميهاي وحشي، نوعي روحيهورزيعشق در وادي و حس درماندگي را تـواني تراژيك
(»اضطرار وجودي«ديد؛ چيزي نزديك به  به. چنان)39: 11368كوبيچكووا،: نيز بنگريد

و گوشه.ي اين شاعر پيداست، او با جهان خارج ناسازگار استنامهكه از زندگي گيـري
و گريزگاه كه وحشي براي فرار از ايـن وضـعيت آزاردهنـده، هايي است انزوا، فرافكني

و رنج خود سـخن كامياو بارها در قالب هجران ناظر از تلخ. يابدپيش روي خود مي ها
:گويدمي

 بيا وحشي كـه عـنقـايـي گـزيـنيـم وطـن در قـاف تـنهـايـي گزينيم
نشپذير است چو مه با خور بود نقصان ر استـگيستن شيرمي از تنها

يـبـايـدت روشـن روانمـشـو دمـسـاز با كـس تـا تـوانـي اگـر مـي
ز تـأثـير نـفـچو آيينه كـه بـا هـركس مـقـاب دلــل س گـردد سـيـه

)339: همان(

1 Vera Kvbychkv 
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مييا در جايي ديگر در باره :گويدي گوشه گرفتن از اجتماع
پـــبه ره نتـوان نــه ارــاي افــكـار به عزلت خانه بايد ساخت ناچادن

بــدال از پاي هـمت بگـسل اين بـنـ ال چـنـدـد نشـيـنـي در ميـان دو
و آن گي رـبيا چـون ما كناري زيـن مـيان گيـر بـرو تـرك وصـال ايـن

ز آشـنـايـي از ايـن نـاجـنــس يــاران ريـايـي  بسـي بيـگـانـگي بـه
 گـيـري را نـگه داركشندت گر به سوي خويش صدبار طريـق گـوشه

)318-317: 1379وحشي بافقي،(
و روحيـه و شخصـيت ي او منشأ اصلي اين خصلت وحشي، ماهيتي رمانتيك دارد

ن و و سرگرداني، وي را به سفر كـردن ابنـاي«يـز عكـس در تضاد ميان دنياي عشق تلخ
مي» زمانه اين ناپايداري در شعر او با ايـن ابيـات انعكـاس يافتـه. خواندرفتار كردن فرا
:است

ن ديرينه مسـكن جهـان گشـتن بـه از آفـاق خـوردنــمثل باشد در اي
د به فر سروري دست سفر كن زآنكه اين فر در سفر هستــرت بايـگ

س دــبنه ز اسـفل شـد بـه اعـالر ر سفر منشين به هرجـا گرت بـايـد
ن ز ابرش چون سفر باشـد بـه عمـانــدر  امـي شـود هر قطـره بـاران

)330:همان(

و مبارزه با رياكاري.4.3  جدال با اجتماع

و انزواي او روي ديگر سكه و تنهايي ، جـدال بـا)دگيواقعيات تلخ زنـ(ي اندوه شاعر
و خـو و رياي مردم روزگار است كه وي را به همنشـيني بـا طبيعـت كـردن بـا اجتماع

ي رمانتيك شاعر، طبيعت جاي هر مخـاطبي را گرفتـه در روحيه. خواندحيوانات فرا مي
و كـوير.و به پناهگاه شاعر آشفته تبديل شده است تصاوير طبيعت در شعر او، از بيايان

و سوزان مركـز ايـران وام گرفتـه شـده هايو كوه حيوانـات. اسـت عريان اقليم خشك
و گزندگان هستند؛ چنان كه در بيان هجران نـاظر، چنـين شـكواييه  طبيعت نيز درندگان

:دهدسرمي
ز بـار كـوه انـ  هـاي گـريـه در كـوه هـاي دوه فكـنـديـفـغـان كـردي

و دد گرديـد رامـش مقامش چو يكچندي شد آن وادي  چو مـجنون دام
 افـزا گرفتـنـدي بـه دورش وحشيـان جـا چو كردي جا در آن غار غـم

 كـرد اژدر كنـد تـا بـزمـگـاهـش را مـنــور چـراغ از چشـم خـود مـي
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ز دم مـي  كـرد جـاروب زدي دم بر زمين شيـر پـر آشـوب مقـامـش را
 شـد پلـنـگش بـسـتـر گـلـدوز مـي شـد منـقـش مـتـكايـش يـوز مـي

 دوخـت ديـده شد آرمـيـده بـه چشـم آهـوان مـيز غـم يـكـدم نـمـي
)249-350: همان(

و الفت شاعر با طبيعت تا جايي است كه تمام تصاويري كـه عواطـف بسامد انس
و به بياني ديگر تابشاعر را بازمي و ذهنيات وجه عيني شعر وحشياند در بيان عواطف

و تاراو، تماماً اجزاي طبيعت است؛ طبيعتي دژم و تيره و زهرآلود و بدروي .خو

نو.5  ساختار تخيل

كنـد، اي كه در نگاه اول، توجه مخاطب شعر وحشي را به خود جلب مـي نخستين نكته
و آشكار  و شخصيت غير» منِ«حضور متفاوت در بررسـي. تكراري شـاعر اسـت فردي

و از خود گفـتن رمانتيـك ديـده هاي پيشين شعر فارسي، نمونهآثار دوره هايي از فردي
و يـا نفـوذ شـعر او در ميـان مخاطبـان شـعر دغدغه. شودنمي هاي ورود شاعر به دربار

و تحصيلكردهرسمي، كه اغلب طبقه اساسـي ايـن انـد، ممكـن اسـت از علـلي باسواد
و تصـوير. موضوع بوده باشد ي پـردازي بيشـتر جنبـه ساختار زباني اين دوره در وصف

را«اي كه آرايشي دارد، به گونه » وصـف خـاطر«توصيف شاعران اين دوره، كه بايـد آن
و به دور از هر گونه زمينه عناصري كـه صـور.ي عاطفيخواند، تصاويري هستند آفاقي

ميخيال اين دوره را تشك و دنياي مـاده يل دهند، به طور طبيعي از اجزاي ديگر طبيعت
و اين كار نتيجه گرچه در اين نوع شعرها، گـاه يـك.ي طبيعي موضوع شعر استاست

و ذهني است، اما به هر حال نهفتگي هـاي درون انسـان در روي تصوير طبيعت انتزاعي
در) 323: 1380كدكني، شفيعي(».آن كشف نشده است حركـت رو بـه جلـو ذهـن امـا

و اغلب معاصران او، زبان نيـز حركتـي رو بـه جلـو دارد  هـا بـه نـوعآن. وحشي بافقي
ميديگري از تخيل در زبان، روي مي تـوان آورند كه اوج آن را در شعر رمانتيك معاصر

آن. ديد در اين شيوه، طبيعت براي شاعر حكم يك تابلو نقاشي را ندارد كـه بخواهـد از
ك بهند؛ نظير آنچه در سبكتقليد و ميهاي پيشين شود؛ خصوص در شعر خراساني ديده

و عميقي او با طبيعت نزديكبلكه رابطه و تـوأم بـا احساسـات مـي تر ذهـن. شـود تـر
و روحيات دروني رمانتيك او به جاي توصيف دقيق طبيعت بيروني مي كوشد تا حاالت

مياين حركت ذهني. خود را در طبيعت كشف كند تـوان بـا تحـول ذهنـي شـاعران را
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و نـه نهضت رمانتيسم مقايسه كرد كه در اروپاي قرن هجدهم، پس از ماشـينيزم رخ داد
برخـي ايـن«. هـاي ديگـر را متحـول سـاخت تنها اساس شعر، اساس بسياري از دانـش 

ميي تأثير فلسفهحركت را نتيجه 1ولـك،(».اي فـرد گراسـت دانند كـه فلسـفهي كانت

ج1389 مي) 1:196، و در چنين ادبياتي، تصوير فضايي را آماده كند تا شـاعر احسـاس
هم. شعور فردي خود را در آن بريزد و در اينجا تصوير، و شعور شـاعرانه رنگ احساس

و شخصـيت هنـري او را فـراهم سايه و امكـان نمـايش فرديـت ي احساسـات اوسـت
دارد؛ يعني حساسيت عاطفي شـاعر ) Expressive( آورد؛ از اين رو نقش تعبيركننده مي

ميرا در درون پديده )20: 1375جعفري،(7».كندهاي حسي تعبير
و زبان اثر را از بيان پيشينيان از اين رو تخيل وحشي بافقي نيز بافتي رمانتيك دارد

خـود در زبان او اجزاي طبيعت، ناخودآگاه به اصل. در همين حوزه متمايز ساخته است
و جاندارنددر ذهن انسان بدوي بازگشته و كشـتي،. اند و كوه، دريا نگاهي كه او به غار

و اجزايش دارد، نگـاهي اسـت  و آسمان و درختان و جرس شتران، مرغزار و ناقه بيابان
آنها دارد؛ از ديد او همهكه انسان بدوي به آن به بياني ديگر، گـر چـه. ها جان دارندي

آناجزاي صور خي و از طبيعت برگرفته شده، مفاهيم . ها رمـزي اسـت ال او حسي است
و تجلـي مثـال در جهان در شعر او با چشم مادي توصيف نمـي شـود؛ بلكـه از حلـول

مي. مند استواقعيت بهره مياو زماني كه به شب بيند كه از بخت بـد نگرد، آن را باليي
و همچون خط ماتم سياوي سياهي ه است؛ اين عين واقعيت اسـت نـه اش را وام گرفته

(شكل آرماني شب، كه مانند گيسوي يار سياه است )362: 1379وحشي بافقي،.
و و فقـر ، شب بزرگترين مونس وي اسـت؛ چـرا كـه رنـگ تنهـايي با وجود اين

مي. سرگرداني شاعر را دارد و بيابان مـي شاعر شيفته از مردمان و سر به كوه نهـد گريزد
مييا چنين برخور شب. كنددي را پيشنهاد و تاريـك در قهرمان مثنوي او در هـاي تيـره

و كوهستان هاي ذهني، در خواب يا بيداري، در شـب يـا در اوج گرمـاي غارها، درياها
و پريشاني است، با معشوق حديث نفس  سوزان كوير، در حالي كه شاعر غرق در زاري

و از رنجمي اغلـب مخاطـب او پـژواك. دهدسرميهايي كه به جانش ريخته شكوه كند
و اين است كه شاعر در مـي  و اجزاي طبيعتند اي جـز يابـد كـه چـاره صداي او يا اشياء

و ساختن ندارد و انـزوا. سوختن پناه بردن شاعر به ارتباط خوش با يار، او را به خلوت

 
1 Rene Wellek 
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و از مردمي كه او را تنها گذاشتهفرامي بيخواند و از يار ا اند و را رهـا كـرده، وفايي كـه
مي. دهدناله سرمي اند، بگريـزد؛ دهد از مردمي كه او را ديوانه پنداشتهشاعر به خود حق

و راندگي از مردم او را از مردم دور ساخته است . چون اساساً فقر او را از يار رانده
متعالي فراتر چنان كه يك عارف در مثُل خود، همه چيز را امر كوتاه سخن آنكه آن

و مكان مي و مبـدأ از زمان بيند، در مثُل شاعرِ عاشق نيز اين حركت، بازگشتي بـه اصـل
و جهـان را سـايه بدوي ذهن انساني دارد؛ به گونـه  و اي كـه طبيعـت اي از احساسـات

ميدرونيات خود مي و در تصـويرآفريني ذهنـي» معصـوميت«توان آن را حركت از يابد
و خاص ادبيات هـر» تجربه«يه، به دوران شاعران ادوار اول در خلق تصاوير ادبي دانست

به. ملتي است دهـد كـه محـيط طبيعـي خصوص وقتي خـود را نشـان مـي اين ويژگي،
و ذهن فرد پيدا كند و وضعيت روح و تمامي با حالت .شباهت تام

درا و منظورين نوع حس كه حسـي مبناي حركت از ساحت دال به مـدلول ناظر
و معناي جهان را درمي يابـد؛ چـون بناسـت وي است، همان احساسي است كه حقيقت

و جهـان خـارج، كـه  و عواطف شخصي خود را با استفاده از اجزاي طبيعت احساسات
اي را با شئ نشـان دهـد؛ پـس محيط كوير مركزي ايران است، تعبير نمايد؛ يعني انديشه

ـ حركت او به سمت استعاره به تصـوير.ي آن بيشـتر اسـت وع جاندارپندارانـه ويـژه از ن
و رؤياگونه است؛ به همين دليـل از آغـاز روايـت، بـراي  رمانتيك او حاصل لذتي مبهم

و رؤياها مـي  و غم، قهرمانانش را به جهان ناخودآگاه و خبر دادن از جهان اندوه فرسـتد
بينـد، امـا بـاد، مـي كند كه در آن، قهرمـان ابتـدا خـود را در بـاغي خوابي را روايت مي

و به جاي آن بياباني آشكار مـي سرسبزي بوستان را نابود مي شـود كـه بـاد، ريـگ، كند
و گل و گياهان  هاي موجـود در آن ماننـد پـيچش افعـي، نقـش پشـت او، زبـان افعـي،

(انگيز آن استهاي رعب چشم )324-323: 1379وحشي بافقي،.
كند تا به خدمت بيان موضـوع از اين رو در آغاز هر بحث، همه چيز را جاندار مي

گم» جدايي يار«كه  و ترس همـراه بـا تنهـايي است، درآورد؛ به بيان ديگر حس گشتگي
و بالعكس تبديل مـي شاعر در فرافكني هـاي منـاظره. شـود هاي ذهني به اجسام فيزيكي

ميي قهرمان عاشقِ قصه،سويهيك و كنـد كـه رابطـه اين حالت را القاء اش بـا طبيعـت
. تر استنيروهاي مرموز از قبيل ارواح طبيعت، از مردم عادي نزديك
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 ساختار زباني.6

ي چشم خود نگاه كردن به جهان، پيوند با طبيعت، بيـان شاعرانه ديدن جهان، از دريچه
و عشق، شـكايت از مـردم و سـتايش طبيعـت در احساسات شخصي، خاطرات گذشته

ي ذهني، عينيت شعر وحشي يعني زبان شعر او را بـه سـمت پرداخـت دو گونـه حوزه
و ايستا با مشخصاتي نو مي و هايي از مثنـوي كشاند كه براساس نمونهتصوير پويا نـاظر

از منظور درخور توجه است؛ براي نمونه تصاوير زير از وحشي توجه برانگيز است كـه
و جستجوي منظور بر زبان آورده استزبان ناظر در مس از. ير سفر تمامي اين تصـاوير،

و دوري عاشق از يار حكايت دارد :هجران
ب ه زاري بـگــو دلـبـسـتـگي پيـش كه داريــجرس را هر زمان گفتـي

م و تابـيــكه هستت چون دل ن اضطرابـي به خود داري در افـغان پيچ
 دي زمـانيـبنـان داري زبـانــي لـب از افـغــان نـميــز آهـن در دهـ

 ات زيست زبان داري بگو كاين ناله از چيستهــنباشد يك زمان بي نال
)331: همان(

 نه دريـا بـلـكـه پيـچـان اژدهايــي از او افـتـاده در عـالـم صــدايــي
 از آن رو كĤب تلخي در جگرداشتز دوران هر زمان شوري دگر داشت

ز مـوج دم به دم در وقـت طـوفان نـهـادي نـردبــان بـر بـام كيــوان
)335: همان(

ز روي آب او عـالـي حصـاري كشيده خويشتـن را بـر كـنـاري
 جب با لنـگـري عـالي مـقامـيععيان در زير چادر خوش خرامي

 اده عـنان خـود به دسـت غـيـر دادهـزمـام اخـتـيـار از كـف نـهـ
و دم  در آبش سينه چون مرغابيان گم برون آورده از دريا سر
)جاهمان(

ه مـگـذاري شبـگير بـــردار مـرا بـي همزبـان در نـالـخروسا ناله
 هـم آواز مـني بــردار فـريـاد چو لب بسـتي تو را آخر چه افـتـاد

 ردا افـكـنــده در گـردن همـيــشـه تويي صوفي سرشت زهد پيشه
 خوش شبها گذشته به ذكر از خواب به شب خيزي بلند آوازه گـشته

غ  به مشت جو قناعت كرده هـر روزم انـدوزــز خرمنگاه گردون
)329: 1379وحشي بافقي،(
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 به زنجير جنون چون گشت پابست سـري بر زانوي انـدوه بـنشست
 چـو آيـيـن جـنونـش بـرد از كـار به زنـجـير از جـنون آمد گرفتار

 ير حلقـه هايـت اهل سـودا كه اي چـون زلـف خـوبـان دالرا اسـ
 دهـي از زلـف يارمبسي مـنـت بـه گـردن از تـو دارم كه يـادم مـي

 مـنـم در راه تــو از پــا فـتــاده بـه طوق خدمتـت گـردن نـهاده
 اي دادي به دستمز قـيـد عـقل از يـمن تـو رسـتـم عجب سر رشته

)346: همان(
و زنجير در محـور عمـودي شـعر و خروس و كشتي و دريا اگر به تصاوير جرس

ميها را سازهتوجه كنيم، آن و يـك هايي كـل«يابيم كه اجزاي آن تفكيك شدني نيسـت
به» زنده ميرا و مـوج وجود و تلخ هـاي بلنـد آورد؛ براي مثال در تصوير دريا، آب شور

و وحشت و عناصـر آن را فضا، اجزايي به هم پيوستهانگيزي آن و اگر بخواهيم اجزا اند
يابيم؛ چرا كه عناصر آن، به روش دستگاه بالغي سنتي تحليل كنيم، به چيزي دست نمي

و مجرد نيستند كه كنش آن و نگارهاي مستقل و تزيين كـالم نقش ها ارسال يك انديشه
و  هاي نقد نـو بايـد آن ته است كه با شيوهشاعر درآميخ» حال«باشد، بلكه چنان با حس

و نه نقد سنتي ي شخصي بودن پويايي اين تصاوير بيشتر ناشي از تجربه. را بررسي كرد
از سوي ديگر، ممكن است تحت تأثير كـاربرد. هايي است كه به وصف آمده استحس

و چون در تشبيه بيشـتر فعـل بـه كـار مـي«وجود آمده باشد؛ تشبيه در خلق آنها به رود
و جنبش تصويرها داردهمين فعل است كه سهم عمده كـدكني، شفيعي(».اي در حركت

دل) 254-255: 1380 و گـردن براي نمونه در ايماژ زنجير، عاشـق خسـته، اسـير شـدن
و جنون را تداعي مـي  و فراموش كردن عقل خود را كه نوعي حس اسارت كنـد، نهادن

و. داندبه دست زنجير مي پويايي از رهگذر همين افعـال در تشـبيه حاصـل اين جنبش
بي» تجربي« تصويرعنوان. آمده است .ارتباط با پيام آنها نيستبراي اين نوع تصاوير،

وي تصاوير نـو وحشـي، فضـاي دلهـرهي درخور توجه ديگر در بارهنكته انگيـز
و انتظار موجـود در آن،)Gothic( گوتيك و داستاني است كه تعليق آن با بافتي روايي

و بيان اكسپرسيونيستي شاعر،. كشاندخواننده را به دنبال شعر مي تأمل در اعماق طبيعت
ي اول غـرض او از ايـن كـاربرد، در وهلـه. آوردنگاه توتمي انسان بدوي را به ياد مـي 

او خروج از هنجارهاي كالسيك در باب اين كـوه، غـار«اجزاي طبيعت است؛ چنان كه
و شب و«ي نمادهاي كه به منزله»و خورشيد و اسـتواري، پناهگـاه، زر نـاب مقاومـت
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گـاه منفـي دوزخـي در ادبيات دوران قبل به جلـوه را، هستند يا هر چيز ديگر» زلف يار
در. ار دارداز اين رو شاعر در جهان بينـابين، در جهـان رمانتيـك قـر. تشبيه كرده است

و مفاهيم مـرتبط بـا و دوزخ و افعي و مار و درد آن همچون عقرب ذهن وحشي، فراق
:آن است

 كه بود اندر كنـار مـصـر كــوهي نـه كوهـي سـرفـراز بـاشــكـوهـي
 به خون ريـز اسـيران پا فشـرده بـه بـاالي ســر از كـين تـيغ بـرده

ز سنگ او شكسـته شيشـهبه كين دردم ي بـخـتنـدانش كمر سـخت
ز راه سيل شد چـاك  در او شد سينه چاكي هر طرف چاكز خاك او
 چـو دنــدان از لــب اژدر نــمـودارز طرف خشك رودش خنجر خار

)349: 1379وحشي بافقي،(
ب و تـاري در آن كوه مـصـيـبـت بود غاري  سان گور جاي تـنگ

و بــال مـاتـم سـرايي دهان از هم گـشوده اژدهـايي  پـر از درد
ز دم زلفين آن در كرده عقرب ز تـار عـنـكـبـوتـش در مرتـب
 درونش چون درون زشت خويان غم افزا چون درون تيره رويان

)همان(
ا بتـو گفـتي مهـر كز ز آتـشگاه دوزخ روزنـي ودـفالك بنـمـود

 خور سوخت چندان كه با خاك سيه گرديد يكسان فلك را گرمي
)361: همان(

ش منــكه  ور نگون از طاق اين فيروزه منظر ـــد چون مشعل مهر
خد دود از كاشانهـــبرآم ايساك ـــي  افـالكوانـياه از دود شد

)328: همان(
شود كه پويـايي نـوع پيشـين را اما نوع ديگري از تصوير نيز در شعر او ديده مي

و مي ي هنـر نكته جالـب توجـه در بـاره. خواند» ساختهپيش«توان آن را تصاوير ندارند
وي هر گـاه بـه وصـف حـاالت. وصف از سوي وحشي هم در اين ويژگي نهفته است

مي» غير«انسان ديگري  پردازد، كميت خيالش پويايي خود را از دسـت از عاشق در شعر
و شعر به حالت ايستا درميمي و نـه دهد آيد؛ چون اساساً شعر او حديث عاشـق اسـت

است كـه در قيـاس بـا وصـف عاشـق) منظور(هاي زير وصف معشوق نمونه. معشوق
و تكرار) ناظر كه انتزاعي از خود شاعر است( :ي استبسيار سطحي
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چوبه خوبي شد چنان شهزاده منظور  خور گرديد مشهور كه در عالـم
ز بـاغ تــازه رويــي ز بـسـتان نـكـويي گــل رويـش  قدش سروي
 كماني بود ابرويـش سـيـه پــي سـيه چشم جـهـاني داشـت در پـي

 امـش نـرگـس بـيمار مـخـمـور مـدي او در جهان شـور فكنده فتنـه
 صـف مژگـان او از هم گذشـتـه كـمـيـنـگاه هـزاران فتـنـه گـشـتـه
 پـي خون خـوردن عشاق جانبـاز دو لـعـل او دو خـوني گشته همراز

 زنـخـدانش بر آن رخسار دلكـش مــعــلــق كــرده آبـي را در آتـش
 نــگـشــت آگـاه از سـر مـيانــش ري بـر ميــانش كمر پيـچـيد عـم

)321-320: 1379وحشي بافقي،(
و كمـر ايـن و صـورت و زنخدان و لب و مژه و چشم و ابرو چنانكه پيداست، قد

وي معشوقمعشوق، همچون همه و لعـل و تير و نرگس و كمان هاي ادب فارسي سرو
و سرّ است و آتش اي كـه ريشـه در ناخوآگـاه جمعـي اين تصـاوير كليشـه. آب حيات

ــه دوره  ــمي، ب ــي دارد، از راه ادب رس ــزار ايران و از اب ــت ــه اس ــف راه يافت ــاي مختل ه
ي خـوان نعمـت نظير اين توصيف در بـاره. استتصويرآفريني شعر غنايي فارسي بوده 

و وصف دختر شـاه مصـر، نيـز ديـده مـي و زمستان .ودشـ شاه مصر، وصف فصل بهار
مي» معصوم«نگارنده، عنوان تصوير . دانـد كـه كـامالً ايستاسـت را براي اين نوع مرجح

در«. توان علت اين ايستايي را در كـاربرد اسـتعاره در خلـق تصـوير جسـتجو كـرد مي
و شباهت، اسـتفاده استعاره، كه آوردن اسمي به جاي اسم ديگر است به اعتبار همانندي

از) 253: 1380شـفيعي كـدكني،(».از فعل كمتر مورد نظـر اسـت  دور شـدن اسـتعاره
.ي واقعي شاعر، عامل ايستايي اين نوع تصاوير استطبيعت، به همراه نبود تجربه

و تقدساين حس و اسطورهگرايي اي قصه كه با توصـيفات زدايي از اجزاي آييني
دوران كالسيك بـه دوران طوالني جاندارپندار شاعر همراه است، حركت تخيل شاعران 

و گـاهي سـبك هنـدي رمانتيك را نشان مي دهد كه برخي آن را ويژگـي شـعر معاصـر
و شكوه آن را در شعر بيدل دهلوي دانسته او)ق.هـ1054متولد(اند و شـاعران پـس از
تر از آن در شعر وحشي بـافقي آغـاز بسيار پيش) 362: 1389فتوحي،:ك.ر(اند، دانسته

ا را مطـرح كـرد كـه زبـان شـعر» نظريـه«بر اين اساس شايد بتوان ايـن.ستشده بوده
و جدايي از انديشـه، وارد عرصه)داستان(فارسي بسيار زودتر از زبان در نثر  يي تجربه

و خـارج از الگوهـاي كالسيك شده است؛ چون اصوالً تاريخ خلـق آثـار واقـع گرايانـه
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و تكنيكي از پيش ا(شده تعيينروايي و رمـانس نظير از) فارسـي سطوره، قصـه، حماسـه
با 1300سال دانسـته شـده)ش1376-1271( زادههاي محمدعلي جمـال نوشته شمسي

ج1383ميرعابديني،(است؛  ي شـعر، از حال آنكه اين رشـد زبـاني در عرصـه) 1:163،
و بيش از چهارصد سال قبل از آن آغاز شده بوده) دوره صفويه(ق. حدود قرن دهم هـ

ي صفويه به بعد، صرف نظر از قالب سـنتيي ديگر اينكه شعر شاعران دورهنكته.تاس
ي آن، همان شعر ايماژگراي معاصر است كـه نقـد سـنتي، كـاركرد تصـاوير آن را مايـه

و معماگونه بودن آن دانسته است آن. دشواري ها اين است كه شعر رمانتيك تنها تفاوت
ر جاندارپندار شخصي است، اما شعر پـيش از آن، معاصر، اغلب وصف اجتماع با تصاوي

ي صفويه، بيان عواطف كامالً شخصي با تصـاوير جاندارپنـدار فـردي ويژه شعر دورهبه
مي. است و نيما يوشيج با هم مقايسه :كنيمبراي نمونه دو تصوير زير را از وحشي

نغم هجر تو ما را سوخت چندان كه با خاك سيه گشتيم يكسا
ز ما خاكستري دور از تو مانده غمت ما را به خـاكستر نشانده

)333: 1379وحشي بافقي،(
او/ سنگچيني از اجاقي خرد/ بر مسير خامش جنگل/ هاي دورادورمانده از شب و انـدر

طرح تصـويري/ انگيزهاي من ماللي انديشههمچنان كاندر غبار اندوده/ خاكستر سردي
(داستانش حاصل دردي/ هر چيزدر آن  )58: 1370يوشيج،.

در حالي كه در تصوير وحشي، اندوه شخصي شاعر از فـراق، در تصـوير خاكسـتر
و جنـگ مانده از اجاق بيان شده است، در شعر نيما، ايران بازپس مانده از نهب هـا در ها

ر سـرد وامانـده، شـبيه طول تاريخ با همان تصوير تشريح شده است؛ از اين نظر، خاكست
ها وارد شده، در حـالي كـهي سمبولشعر نيما به حوزه. خاطرات اندوهناك شاعر است

رمانتيسـم، بـرايـشعر وحشي در بيان احساسات مانده است؛ به همين دليل عنوان پيش
.تر از عنوان رمانتيسم استي صفويه مناسباين نهضت در دوره

 گيرينتيجه.7

جـايي ايجـاد كـردهي شخصي جابـه وحشي بافقي در ساختار رمانسي قصه، با انگيزه.1
و به جاي شهبانوي قصه قرار داده اسـت تـا بـه ايـن» مرد«ي ايزد گياهي، معشوق است

و معشوق  صورت حس واقعي خود را به چنين معشوقي نشان دهد؛ نيز قهرمانان عاشق
را قصه را به سفري دوردست فرستاده تا قدرت و قدرت تحمـل ديگـري فيزيكي يكي
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و در ضمن آن به بيان اندوه هميشگي خود از دوري يار بپردازد در. اثبات كند اين تغيير
و بـه سـاحت رمـانسي قصهساختار روايي متن، آن را از حوزه ي شفاهي خارج كـرده

 اش واقعـي اسـت، امـا در حـوزه ديگر اينكه گر چه معشوق قصه. فارسي رسانده است
و شاعر در ترسيم او، ناخودآگاه بـه تصـاوير وصف، شكلي دست و آرماني دارد نايافتني

هاي شاعر در جهت معرفي بنابراين تالش. اي معشوق شعر فارسي پناه برده استكليشه
و رئال نميچهره و توصيف او، به حد تجربي و در همـاني معشوق واقعي خود رسـد

و تصرف او در فضاي قصه موفق شود؛جايگاه وصف تيپيك متوقف مي اما زماني دخل
ميظاهر مي آنشود كه معشوق قصه را به جستجوي عاشق و وصال هـا را ميسـر فرستد

و زبـاني نسبت معكوس سازهبا اين شگرد داستاني، نقيضه. سازدمي شـعر(هاي روايي
مي) غنايي و منظـور، معشـوق محور رمـانس عاشـقانه.2.شودجبران اوي نـاظر و يـاد

نيست، بلكه حاالت عاشق دور از يار بيشترين سهم را در متن داراست؛ حاالت درونـي
و اجزاي آن بازتاب يافته است؛ همه ميي طبيعت جانعاشق نيز در طبيعت شوند تـا دار

و. درونيات شاعر را به تصوير بكشـند  ايـن نگـرش تـوتمي حـاكي از انتزاعـي آرمـاني
اسمعصوميتي زوال ي تصاوير موجود در شعر كه حكايـت از تجربيـات زيسـته.تيافته

و اغلب با تشبيه آفريده شده است، مربوط به درونيـات شـاعر اسـت كـه در شاعر دارد
و نظام و بهتر است با توجه به فضاي محور عمودي خيال، بافتي پويا مند را تشكيل داده

ن يز با نقد نو ميسر است نـه كلي خود تحليل شوند، نه به صورت جزء جزء؛ اين تحليل
و حـاكي از رشـد ذهـن شـاعر بـهراين تصاوي. نقد بالغي سنتي كامالً شخصي هسـتند

و آزادي هنري وي هستند مي. سمت فردگرايي كنـد نـام ايـن تصـاوير نگارنده پيشنهاد
هـاي تحـول شـعر همين ويژگـي، از اولـين نشـانه. گذاشته شود» تصوير تجربي«نوين، 

صفارسي دوره راي اصالت احسـاس شـاعران اسـت كـه مـي فويه در حوزهي تـوان آن
و منظور،در.3.رمانتيسم ادبي خواندـپيش ي تجـارب واقعـي تصاويري كه درباره ناظر

و و زمسـتان و گزارشي از معشوق، دربار شاهان، سپاه دشمن، وصف بهار شاعر نيست
و به طور خالصه وصف نظير اين به» ديگري«هاست صورت كليشه وصف شـده است،

آنو ايستاست؛ چون تجربه هـا از اسـتعاره بهـرهي شخصي شاعر نيست، او در وصـف
بـه» تصـاوير معصـوم«بهتر است براي اين تصاوير ارثي ادب فارسي، عنوان. برده است

. كار برده شود
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هايادداشت

تـوان تصـاوير قدسـي هايي از وصف معشوق يا هر چيز ديگـر را مـي به نظر نگارنده، نمونه.1
و ايزدبانوان كهن ساخته شده باشند كه مستقيماً از روي ايزدان (خواند  كاسـيرر: نيز بنگريد بـه.

)Ernst Cassirer(،1390:274(
كه ميان دو نوع شعري كـه در دوره شايسته.2 شـود، يعنـيي صـفويه ديـده مـيي توجه است

و نمونهنمونه و تحت تأثير تشويق دولت صفويه قرار دارد به مذهب است كه وابسته اي كـه اي
ميدر باره و احوال شخصي شاعران سروده وي اوضاع شود، تفاوت بنياديني بـه لحـاظ محتـوا

ميبه بياني ديگر، نمونه.د داردزبان وجو هاي حركت ذهني شـاعران بـه توان از نشانهي دوم را
و سوي فرديت و در يـك كـالم آزادي سمت و اصالت احسـاس گرايي در خلق تصوير شعري

كه در نوع اول همچنان، زبان شعر تابعي از تصـاوير سـنتي گذشـته اسـت  ؛ هنري دانست، چرا
ش و آزادي هنـري سرايش شعر با دو رويكـرد تبعيـت از سـنت يوهبنابراين در اين دوره دو هـا

.وجود دارد
 هاي مختلـف فـردي يـا اجتمـاعي ها، پردازنده با انگيزهدر بازآفريني انواع جديد اين روايت.3

ميجاي برخي از عناصر اين روايت نمايـد يـا كند يا برخـي از اجـزا را كوتـاه مـي ها را عوض
(افزايدعنصر جديدي به متن مي )Vladimir Takovlcich Propp(،1371 :147-168(پراپ.

كه ذهن آفرينندگان تابعي از انديشه و تقليـدي اگر اين روند در دوراني پيش بيايد هـاي اصـيل
و حماسه( ي اجتماعي بر فضاي قصه اثـر ها با انگيزهباشد، بيشتر اين دگرديسي) اسطوره، آيين

و تحـت تـأثير گذاشته است؛ اما اگر تغييـرات ، از عواطـف شخصـي پردازنـدگان متـأثر باشـد
هـاي واقعيت، فضاي روايت را ديگرگون سازد، ذهن خالق طـي فراينـدي انتقـالي بـه آفـرينش

و اسطورهبه هر حال سازه. تجربي رسيده است اي روايت، داراي چنان قدرتي اسـت هاي آييني
(شودكه از فضاي متن حذف نمي )Northrop Frye(،1389 :141( فراي.

به نام در اين باره، رساله.4 آن» ضيافت«اي كه به طـور خالصـه در از افالطون در دست است
به هم فرق نمي كند، عاشـق از يـك زيبـايي، متوجـه گفته شده كه چون زيبايي افراد در نسبت

ميهمه و نهايتاً جوهر زيبايي ـ معشوق هم از عاشـق پـرورش مـي. شودي زيبايي ها و بـه ياب د
و كماالت مي و كامـل به بياني ديگر، اين نوع عشق تفكراتي است در باب زيبايي مطلـق رسد؛

و اين كه زيبايي زميني اي از آن است، لذا عاشق افالطـوني، زيبـايي جسـماني سري سايهمجرد
ميمعشوق را نشانه و حقيقت (دانداي از زيبايي حق به نظـر عاشـق)51-45: 1362افالطون،.

و اين زيبايي پايينافالطوني همه ي نردبان اسـت كـه ترين پلهي زيبايان در اين زيبايي سهيمند
به زيبايي ملكوتي رسيدمي و سرانجام . توان از آن باال رفت
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و چـه وصـف(ي ديگر اينكه در آثـار كالسـيك عاشـقانه نكته.5 و تغـزل قصـيده چـه غـزل
نه عاشق، محور شعر عاشقانه،)ي داستاني عاشقانه و هـاي معشوقي كه با ويژگي. معشوق است

و ايزدان اساطيري ستوده مي قد سرو، لب لعل، گيسوي كمند، ناوك مژگان،: شودآرماني الهگان
و نظير اينچشم نرگس، مالزمت با آب، نقطه هاي ايـن قهرمـان آرمـاني ها از برجستگيدهاني

و الهگـ  به ايزدان كه در يك واكاوي، منسوب : 1381مظفـري،(ان ادب اسـاطيري ايرانـي است
و در ناخودآگــاه ايرانــي رســوب كــرده اســت)85-86 معشــوق ادوار اوليــه آن چنــان. اســت

مي دست و هجران او را بـه وصـالش نايافتني است كه تنها شاعر در ذهن خود او را وصف كند
.دهدبرتري مي

ميي از خود گفتن را در اعترافات ژاني برجستهنمونه.6 (توان بررسـي كـرد ژاك روسو نيـز.
)1378:190جعفري،: بنگريد به

S(در اين خصوص نظر كالريج.7 T Coleridge()1772-1834(پرداز مهم اين مكتب نظريه
و وي تخيل را عنصر بنيادين شعر رمانتيـك مـي. فكري در خور توجه است د دانـد و آن را بـه

ميدسته و ثانويه تقسيم و دريافت مـي. كندي اوليه و تخيل اوليه، جهان معمول را مشاهده كنـد
شاعر كالسـيك بـه تقليـد از طبيعـت. كند كه ويژگي شعر كالسيك استدر درون آن عمل مي

ميمي و بنا را بر گزارشگري جهان واقعي به نشان دادن جاذبه. بيندپردازد مياو پردازد كـه هايي
ادمعموالً همه مي و روزانه ميدانند كه تصاوير شاعران كالسيك مشابه. كنندراك از اين جاست

و تنها مفاهيم آن و تصـرف است كه تخيـل ثانويـه در جهـان دخـل ها متفاوت است؛ در حالي
كه در آن كلمات از درون خود، واقعيتـي را مـي. كند مي و ايـن واقعيـت را بـر فرايندي سـازند

كه در آن زندگي مي ميجهاني (كنند، فرايند استعاره اسـت كنيم، تحميل  Terence( هـاوكس.
Hawkes Methuen(،1377 :80(مي به خواننده نشان شاعر رمانتيك كوشد تا همان حالتي را

كه خود عيناً تجربه كرده است؛ از اين رو شعر رمانتيك در پـي تأثيرگـذاري بـر مخاطـب  دهد
نه رساندن پيام يا بيان انديشه و (است J( پريستلي. B Priestly (،1372 :89(
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