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چکیده
رمانتیسم از مهم ترین مکاتب ادبی در جهان معاصر است که اساس و شالوده غربی دارد و 
ظهور آن همزمان با فروپاشی نظام سلطه در اغلب کشورهای اروپایی، وقوع انقالب صنعتی، رشد 
شهرنشینی، رشد طبقه متوسط، گسترش سوادآموزی و تحوالت دیگر بود. به طور کل می توان 
رمانتیسم را بینش هنری ادبی قرن نوزدهم نامید. آغاز این جنبش از کشور انگلستان بود اما به 
مانند سایر مکاتب به کشورهای دیگر هم رسید و کشور ایران هم از این پدیده قرن دور نماند و 
شاعران مطرح از این جریان و مؤلفه های آن در شعرشان استفاده نمودند. در این مقاله پس از 
اشاره ای مختصر به مکتب رمانتیسم ویژگی های شعری دو تن از پیروان این مکتب یعنی ویلیام 
بلیک در انگلستان و نادر نادرپور شاعر نامی ایرانی که وجه رمانتیسمی قوی تری دارند بررسی 
می شود و مشخصاتی از جمله کودکی، بازگشت به محیط ساده و روستایی، مرگ، تخیل و ... که 
از بارزترین مختصات مکتب رمانتیسم است بررسی می گردد و در نهایت به این نتیجه می رسیم 
که شباهت هایی میان دو شاعر از منظر مکتب رمانتیسم وجود دارد که نشان می دهد هر دو شاعر 

از شیره ی مکتب رمانتیسم نوشیده اند و شهد آن در اشعارشان به وضوح قابل دستیابی است. 
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1- مقدمه
مکتب رمانتیسم با تکیه بر احساسات و عواطف انسانی در تقابل با مکتب کالسیسم 
ظهور کرد و زمینه ساز تحوالت بسیاری در ادبیات گردید تا جایی که می توان این مکتب 
را سرآغاز مکاتب دیگر دانست. این مکتب در انگلستان در سال 1798 با انتشار ترانه های 
غنایی سروده ی کالریج و وردزورث خود را به جهان معرفی کرد. در تاریخ ادبیات غرب شاید 
هیچکدام از مکاتب ادبی به اندازه رمانتیسم گسترده نبوده است. این مکتب تنها ادبیات 
را در بر نمی گیرد بلکه تمام افکار، عقاید و ایده های اجتماعی ، سیاسی و حتی اقتصادی را 
شامل می شود. اکثر خیزش های اجتماعی از مختصات این مکتب برخوردار بوده است. از 
کلمه رمانتیسم تعابیر زیادی شده است که به نظر می رسد این پیچیدگی ها از محیط متضاد 
آن نشأت گرفته است، چرا که رمانتیسم محل تالقی تضادها می باشد. تاکنون پژوهشی 
مستقل با عنوان بررسی تطبیقی در اشعار ویلیام بلیک و نادر نادرپور انجام نشده است، اما 
در کتاب ها، مقاالت و پایان نامه های دیگر اشاره ای سطحی و گذرا به این دو شاعر شده است، 

که به نظر می رسد با توجه به آنچه در این مقاله گفته خواهد شد کاری بدیع و نو باشد. 
پیشینه تحقیق

خلیلی و محمد علی دایی در مقاله ای به عنوان برخی از معانی رمانتیسمی در شعر 
نادرپور در پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان به ظهور مکتب رمانتیسم 
و عوامل ظهور این مکتب و تأثیر آن بر ادبیات جهان و نیز ادبیات ایران و به وجود رمانتیک 
در اشعار نادر نادرپور و بقیه شاعران اشاره کردند و به این نتیجه رسیده اند که در شعر نادر 
نادرپور بسیاری از ویژگی های این مکتب مانند آرزوی بازگشت به طبیعت روستا ستایی و 
بروز شکست و ناکامی فردی و اجتماعی و غیر در اشعار ناب نادرپور دیده می شود. دکتر 
محمد خاکپور و جلیل میر اکرمی نیز در مقاله ای با عنوان رمانتیسم و مضامین آن در شعر 
فارسی به ورود سه شاخه رمانتیسم در دوره مشروطه به ایران و فراگیر بودن این مکتب 
رشته های مختلف مانند فلسفه تاریخ و غیره سخن گفته اند دکتر آل بویه لنگرودی و فریبا 
ابوالقاسم  نادرپور  نادر  اشعار  در  رمانتیسم  تطبیقی  بررسی  عنوان  با  مقاله ای  در  مدبری 
شابی در فصلنامه لسان المبین به وجود معرفی مکتب رمانتیسم در اشعار فارسی و عربی 
و محمد جواد  رامین  زهره  است  پرداخته  شابی  ابوالقاسم  و  نادرپور  نادر  مقایسه شعر  و 
بختیاری در مقاله ای با عنوان بررسی تطبیقی مضامین مشترک را رمانتیک در هشت کتاب 
سهراب سپهری و گزیده اشعار ویلیام وردزورث پرداخته است و عالقه به رمانتیسم مربوط 

به طبیعت داشته و آن را نوعی پناهجویی و گریز از زندگی شهری می داند.
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روش تحقیق
روش انجام پژوهش در این مقاله کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه دقیق اشعار، نمونه یابی، 

آمارگیری، استنباط و نقد و بررسی می باشد.
در این قسمت مختصری به مکتب رمانتیسم در اروپا و ایران نگاهی می اندازیم:

اصطالح رمانتیک
در اوایل قرون وسطی، »رمانس« بر زبان های جدید بومی داللت می کرد و این زبان ها 
را از زبان التین که در مکتب و در مدرسه آموخته می شد متمایز می گردانید. بدین ترتیب 
»enromancier« و »romancar« به معنی ترجمه یا تألیف کتاب به زبان های بومی به 
کار می رفت، و اینگونه کتاب ها »رمانز«، »رمان« یا »رمانس« نامیده می شدند. برای مثال 
در زبان فرانسوی کهن کلمه »رمان« هم برای توصیف یک رمان با وقار به کار می رفت 
که به نظم سروده شده بود و هم برای نامیدن یک داستان عامه پسند. طولی نکشید که 
ویژگی های شاخص این قصه های مبتنی بر عشق، ماجراجویی و هوسبازی های خیال، با این 
کلمه پیوند یافت و کلمه رمان تداعی گر همه این خصوصیات گردید. )فورست، 1375: 25(

نخست در انگلستان بود که این اصطالح به صورت کلمه ای مألوف و آشنا درآمد و رواج 
عام یافت. در حقیقت می توان آن را یکی از برجسته ترین هدیه های زبان انگلیسی به فکر 
اروپایی به شمار آورد. در آغاز، این اصطالح با رمانس های قدیمی و قصه های شوالیه گری و 
جوانمردی در پیوند بود که خصوصیات اصلی شان عبارت از احساسات پر سوز و گداز، غیر 
واقع نمایی و عدم احتمال وقوع، اغراق و مبالغه، خیال پردازی و به بیان ساده تر، عناصری 
ترتیب  بدین  قرار می گیرند.  معتدل  و  دیدگاه عقالنی  با یک  تقابل  و  تضاد  در  کاماًل  که 
صفت »رمانتیک« در عبارت هایی نظیر »قصه های پر هیجان رمانتیک« به کار می رفت تا 
بر حالت هایی همچون »دروغ بودن«، »غیر واقعی بودن« و »تخیلی بودن« داللت کند. در 
گیر و دار عصر خرد در قرن هفدهم و در جهانی که تحت سیطره  نظم و حقیقتی قرار دارد 
که خود را مطلق و بی چون و چرا می شمارند، به ناگزیر این اصطالح دچار بی اعتباری و 
ننگ فزاینده ای می شود، بدانگونه که در ردیف کلماتی از قبیل »رویارویی«، »مطنطن و 
اغراق آمیز«، »مضحک« و »کودکانه« قرار می گیرد. در اوضاع و احوالی که صحت داشتن و 
معقول بودن بر تخیل برتری دارد، عبارت »قصه های نامعقول رمانتیک و داستان های باور 

نکردنی و شگفت انگیز« کاماًل عادی و رایج است. )همان، 25(
این کلمه هنگامی شروع به بازیابی اعتبار و ارزش خود کرد و معانی تازه ای به خود 
گرفت که فضای عمومی در انگلستان اوایل قرن هجدهم دچار تغییر و تحولی آرام نیمه 
خودآگاه گردید. اکنون این کلمه از اصطالحی که صرفاً برای تحقیر و خوار داشت به کار 
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می رفت به اصطالحی تبدیل شده بود که بیانگر تأیید و رضایت و مقبولیت بود. از حدود 
قبیل  از  معانی ای  و  کار می رفت  به  واژه »عالی«  کنار  در  کلمه »رمانتیک«  سال 1711 
»عالی« و »ظریف« را بیان می کرد. تقریباً در همین زمان با پدید آمدن اولین نشانه های 
گرایش به قرون وسطی، عصر الیزابت، گوتیک، واسپنسر، از رمانس های قدیم اعاده حیثیت 

شد.)همان،26(
از این پس »رمانتیک« می توانست به معنی »مجذوب و محسور تخیل شدن« باشد؛ 
استعداد و نیرویی که بیش از آنکه مشکوک و مورد سوءظن تلقی شود، بی قانون و عنان 
گسیخته جلوه می کند. از این گذشته این اصطالح به مناظر و صحنه هایی که در طبیعت 
وجود دارد اطالق می شد، البته با معنایی مثبت و اغلب برای توصیف کوهستان ها، جنگل ها 
و سرزمین های بکر و دورافتاده، یعنی مکان هایی که عموماً صحنه وقوع حوادث رمانس های 
قدیمی بودند. بنابراین در حدود میانه قرن هجدهم این کلمه معنایی دوگانه داشت: یک 
ویژگی قدیمی  و مسبوق به سابقه که گوییی همانند یا تداعی کننده رمانس های قدیمی 

بود، و شرح و بیانی که گویی جاذبه خود را از تخیل و احساسات گرفته است. )همان،26(
مکتب رمانتیسم

مکتب رمانتیسم بیش از اینکه یک جریان ادبی و هنری باشد، مرحله ای از حساسیت 
اروپایی است که نخست در اواخر قرن هجدهم در انگلستان با )ویلیام بلیک، وردز ورث، 
کالریج( و در آلمان با )گوته، شیلر، هولدرین( و سپس در قرن نوزدهم در فرانسه با )ویکتور 
هوگو، شاتون بریان، المارتین( در ایتالیا )مانسسونی، لئو پارردی(، در اسپانیا با )سوریلیا( 
)سید  می شود.  ظاهر  استاگنلیوس(  و  تگنر  )اولنشگر،  با  اسکاندیناوی  کشورهای  در  و 

حسینی،1391:162(
سخنان  همانند  آن  شعارهای  و  است  انقالبی  مطلقاً  جنبش  یک  اصل  در  رمانتیسم 
فلسفی و سیاسی است که در عصر روشنگری مطرح شده است: بیان آزاد حساسیت ها و 
تأیید حقوق فردی. )همان،162( در نیمه اول قرن هجدهم، طبقه اشراف و اصیل زادگان 
از لحاظ اخالقی و فساد و  رفته رفته قدرت و اعتبار خود را از دست می دادند مخصوصاً 
انحطاط آنها روز به روز ظاهرتر می شد. کسانی متجدد و شایسته شمرده می شدند که عیاش 
و خود پسندتر بودند و بی اعتنایی بیشتری به قوانین نشان می دادند. اشراف مشغول هرزگی 
و ولگردی بودند و وضع اقتصادی رفته رفته خرابتر می شد. هزینه زندگی باالتر می رفت و 
موازنه مالی بهم می خورد. دیگر اطاعت مطلق و تسلیم محض نسبت به هرگونه زورگویی و 
استبداد یک طبقه فاسد، کار مضحک و بی فایده ای شمرده می شد و طرز تفکر مردم با آنچه 
نویسندگان کالسیک می خواستند، فاصله پیدا کرده بود. دیگر نویسندگان حاضر نبودند به 
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بهانه اینکه هر گونه اعتراض و اظهار عقیده جدیدی مخالف اصول کالسیک است، دلشان 
را به اطاعت از چند اصل فرسوده و تعبدی خوش کنند. در این دوره مردم احساس کردند 
که باید در مورد مسائل مختلف زندگی بحث و مجادله کنند و برای بهتر ساختن وضع 
زندگی خود احتیاج به اطالعات عمومی پیدا کردند. تعداد روزنامه ها افزون تر گشت. مردم 
به دانستن زندگی ساکنان سایر کشورها و سایر قاره ها عالقه مند شدند. سیاحت نامه ها و 
نوشته هایی که اطالعاتی درباره زندگی سایر مردم روی زمین داشت، خواستاران فراوان پیدا 
کرد. زیرا قرن هفدهم گرفتار جهل بود و قدرت تجزیه و تحلیل اثبات مسائل را نداشت. 
در آن دوره یک »طبیعت جاودان« و یک »عقل التغیر« وجود داشت. اصول کلی و ثابتی 
تعیین شده بود و چون از مخالفت با این اصول سخنی در میان نبود، مردم احتیاجی به 
تفکر و تجزیه و تحلیل نداشتند، و رعایت اصول نیز بسیار آسان بود. اما تغییر وضع اجتماعی 

سطح فکر مردم را نیز تغییر داد. )همان،166،165(
در نیمه اول قرن هجدهم، اروپائیان پی بردند که دنیا متنوع تر از آن است که تصور 
می کردند، دیگر احتیاجی نداشتند که نصایحی درباره رعایت چند اصل ثابت و اطاعت از چند 
دستور خشک بشوند. می خواستند طرز تفکر و هنر و ادبیات و همچنین زندگانی اجتماعی 
خود را از روی قضاوت صحیح و هوش و فراست تنظیم کنند. در این دوره فالسفه ای از نظیر 
مونتسکیو و ولتر پیدا شدند و آثاری از قبیل »روح القوانین« و »نامه های فلسفی« و »قرن 
لوئی چهارده« به وجود آوردند. البته هیئت حاکمه نیز بیکار نمانده و به مبارزه با فالسفه 
برخاسته بود و هر اثری را که مخالف اخالق تشخیص داده می شد، هم نویسنده و هم ناشر 
آن به مرگ محکوم می شدند. اما فشار عمومی سد محکمی در برابر اجرای چنین قوانینی 
بود. در نیمه اول قرن هجدهم، مردم دچار بدبختی و پریشانی بودند و در میان این آشوب، 
احتیاج شدیدی به اصالحات احساس می کردند و از این جهت نویسسندگان و متفکران به 
طبقه بورژاوزی کوشش خود را بر ضد سنن اشرافی به کار می بردند. تا پایان نیمه اول قرن 

هجدهم موفقیت هایی هم بدست آمد. )همان،166(
آغاز قرن نوزدهم را باید شروع عصر جدیدی در ادبیات اروپا دانست. اضطرابها و تکانه های 
ناشی از انقالب فرانسه به اغلب کشورهای اروپا سرایت کرد و نیروهای پنهان طبقه متفکر 
و روشنفکر بیدار ساخت. مهاجرت هایی که روی داد ذوق ها و اندیشه های مختلف را در هم 
آمیخت، در این عصر انسان جدیدی بوجود آمد که طرز تفکرش به هیچ وجه به انسان قرن 
هفدهمی شباهتی نداشت. چنان که می دانیم که در جریان رنسانس تحت تأثیر اشراف بود 
و عصر کالسیک عصر حکومت واحد و تسلط سلسله مراتبی بود. اما این دوره جدید که 
باید آن را عصر رمانتیک نام داد عصر طبقه بورژاوزی شمرده می شد. در این عصر بخصوص 
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اشرافیت همه نفوذ خود را از دست داد. سالن های درخشان ادبی و فرهنگستان ها دیگر تأثیر 
زیادی در سرنوشت هنرمندان و آثار نداشتند، بلکه روزنامه های ادبی اهمیت بیشتری پیدا 
کردند و مخصوصاً در سی سال اول قرن در انگلستان و فرانسه ماهنامه های ادبی مهمی 
منشر شد. اغلب آثار ادبی منظوم یا منثور قباًل در روزنامه ها انتشار می یافت و مایه شهرت 
نویسنده می گشت. نویسندگان و شاعران از طبقات مختلف مردم بودند و قلمرو آثار ادبی نیز 
وسعت می یافت. کتاب هایی درباره تاریخ و سیاحت و سیاست و هنر و علوم و جامعه شناسی 
نوشته شد. مقام اجتماعی هنرمندان باال رفت و حتی اغلب آنان می خواستند کاری کنند 
که در سرنوشت طبقه خود حتی همه مردم مؤثر واقع شوند. در این دوره بود که ادبیات 
رمانتیک در کشورهای کختلف اروپا یکی پس از دیگری تجلی نمود. )همان،176( رمانتیسم 
که در اواخر قرن هجدهم در انگلستان به وجود آمده بود، بعداً به آلمان رفت و پس از مدتی 
یعنی در سال 1830 وارد فرانسه و اسپانیا و روسیه گردید و تا سال 1850 بر ادبیات اروپا 

حاکم بود. )همان،177(  
اصول مکتب رمانتیسم

کنیم،  بیان  آن  برای  ثابتی  اصول  و  قواعد  مکتب  این  معرفی  هنگام  بخواهیم  اگر 
مسلماً دچار اشکال خواهیم شد. زیرا رمانتیسم برخالف کالسیسم مکتب بسیار پیچیده 
و آشفته ای است. مکتب کالسیک قواعد و اصول معینی داشت که اغلب پیشوایان بزرگ 
آراء  اغلب درباره مکتب خود  اتفاق نظر داشتند، ولی برعکس، رمانتیک ها  آن درباره آن 
مغایری دارند و اصولی که آنها را با هم متحد ساخته است، نامفهوم و اغلب متضاد است. 

)سیدحسینی،178:1391(
در اینجا به برخی از اصول اساسی این مکتب اشاره می کنیم.

آزادی
سال 1830 سال انقالب ادبی است. در این سال ویکتور هوگو و دوستانش به پیروی از 
دستورهایی که قباًل در مجله خودشان درج شده بود، رمانتیسم را به عنوان مکتب آزادی 
و هنر معرفی کردند. هنرمند رمانتیک برای خواهش ها و احتیاجات روح خود اهمیت قائل 
است و می گوید آنچه به هنرمند الهام می بخشد و معنی و مفهوم زندگی شمرده می شود 
»عشق و عالقه است« و این عالقه باید آزاد باشد. اگر هنرمند به علت فشار جامعه و قوانین 
اخالقی و یا بر اثر موهومات به عقب رانده شود و نیروهای او پنهان و مکتوم بماند حق دارد 
درباره جامعه و قوانین آن داوری کند و حکم بدهد و محیط و اخالقی که برای رشد خود 
او مساعد باشد به وجود آورد. ادبیات می تواند هر گوشه ای از زندگی را، چه زیبا و چه زشت، 
چه عالی و چه دانی، موضوع بحث خود قرار دهد. از هر دوره تاریخ و از هر گونه مناظر دنیا 



113 /

می تواند استفاده کند. )همان،179(
شخصیت

هنرمند رمانتیک، به دنبال آزادی از قید قواعد کالسیک فرمانروایی »من« را در هنر 
مستقر می سازد و به وسیله هنر خواهش های دل و رنج های خود را بیان می دارد ولی این 
روش هنرمند را نباید دلیل خودستائی او و فرار از بشریت دانست. قباًل هنرمند کالسیک 
اما هنرمند  از میان افسانه ها و اساطیر می گزید،  برای توصیف »انسان کلی« قهرمانی را 
رمانتیک خویشتن را به  جای قهرمان افسانه ای می گذارد و نمونه همنوعان خویش قرار 

می دهد. )همان،180(
هیجان و احساسات

هنرمند رمانتیک پیش از آنکه بر مبانی معقول و خودگرایانه تکیه کند به خواستهای 
حسی و خرد گریزی گرایش داشت. آلفرد دو موسه در سال 1824 می گفت: باید هذیان 
گفت. آنچه باید بیان کرد هیجان شاعر است و آنچه باید بدست آورد هیجان مردم. )ثروت، 
95:1390( دل باید بی قید و بند سخن بگوید و بی قید و بند فرمان براند. شاعر موهای 
آشفته را به دست باد سپرده، شنل سیاهی بر دوش، زیر سایه بیدی در روشنایی ماه و در 
کنار برجی ویران و با دلی که بی شک بر اثر عشق بد فرجامی شکسته است با خویشتن 
خلوت می کند و غرق رویا می شود. ادبیات رمانتیک چنین قیافه قراردادی را تعمیم داده و 
توده مردم را با آن آشنا ساخته است. اندوه رمانتیک از دیدن گذشت بیرحمانه زمان شدت 
می یابد. این اندوه معموالً زائیده توقعات تسکین ناپذیر قلبی است که در جهانی بی احساس 

و بی ایمان گرفتار شده است. )سید حسینی،180:1391(
گریز و سیاحت

آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی فضاها یا زمانهای دیگر، دعوت به سفر 
تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی یا بر روی بال های خیال، یکی دیگر از مشخصات آثار 

رمانتیک هاست. )ثروت،96:1390(
کشف و شهود

هنرمند رمانتیک تخیل و امید و آرزو و معجزه را جانشین حقیقت می سازد و پیش از 
تقلید پایبند تصور است. هنر خود را با مبالغه می آمیزد، یعنی آنچه که هست نمی گوید 
از طریق کاوش در ذهن خود دنبال کشف  او  باشد بحث می کند.  باید  آنچه که  از  بلکه 

ناشناخته هاست. )ثروت،96:1390(
بازگشت به آغاز و دوران کودکی و طبیعت دست نخورده

در ادبیات دوران رمانتیسم، هم کودک و هم پاکی های او را عزیز می دارند و هم خاطرات 

رمانتیسم در شعر ویلیام بلیک و نادر نادرپور



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی114/

و یادهای دوران کودکی دائماً برای شاعران و نویسندگان تداعی می شود. این یادمان های 
بیانگر  چون  دیگر،  سوی  از  و  است  و صمیمیت  صفا  و  پاکی  یادآور  سو  یک  از  کودکی 
معصومیتی زوال یافته و بهشتی گمشده است، موجب اندوه می شود. این توجه خاص به 

کودک و دوران کودکی در اغلب آثار رمانتیک ها دیده می شود. )جعفری، 91،92:1378(
مرگ اندیشی

شاعران مکتب رمانتیک آن چنان از مرگ، مالل، گور و زوال سخن گفته اند که این نوع 
اشعار، به نام »مکتب شعر گورستان« معروف شد. شعرهای »افکار شبانه« از ادوار یانگ، 
»گور« از رابرت بلیر، »مرثیه« از گری، و »مکاشفه هایی در میان مقابر« از جیمز هاردی 

نمونه های معروف این جرییان بوده اند. )پورچافی،129:1388(
افسون سخن

»کلمه« تنها بیان کننده یک منظور ساده نیست بلکه برای خود ارزش و اهمیت خاصی 
دارد و باید متوجه مفهوم خیال انگیز و ارزش آهنگ آن بود اکنون بیش از هر چیزی باید 
در روابط کلمات با یکدیگر و هیجان ها و خاطره هایی که هر یک از آنها برمی انگیزد دقت 
کرد. در سال 1820 هنوز »کلمه« برده ای بیش نبود. مردم سال 1830 آن را آزاد ساختند 
قاموس  ارزش کلمات مختلف،  به  یافت. توجه  فرمانروائی  از آن مقام  بعد  و در سال های 
رمانتیک را غنی تر ساخت و اکتفاء به کلمات ساده و معینی که جزء اصول کار کالسیک ها 

بود متروک گردید.
بازگشت به طبیعت

همدلی با طبیعت و باز نمودن احساسات و عواطف انسانی در آن یکی از شاخصه های 
را  عاطفه ای  و  احساس  آن،  نویسنده  و  رویکرد، شاعر  این  در  رمانتیک  هاست.  آثار  اصلی 
مجسم می کند که خود دچار آن است، در زمان شور و شادی، طبیعت نیز همین خصوصیت 
نیز  طبیعت  است،  دوره  این  در  غالب  احساس  که  افسردگی  و  اندوه  زمان  در  و  دارد  را 
همین حالت را انعکاس می دهد. از همین روست که تشخیص یا شخصیت بخشی یکی از 

ویژگی های اشعار رمانتیک محسوب می شود. )جعفری، 87:1378(. 
رمانتیسم در اروپا

آغاز قرن نوزدهم را باید شروع عصر جدیدی در ادبیات اروپا دانست. اضطرابها و تکانه های 
ناشی از انقالب فرانسه به اغلب کشورهای اروپا سرایت کرد و نیروهای پنهان طبقه متفکر 
و روشنفکر بیدار ساخت. مهاجرت هایی که روی داد ذوق ها و اندیشه های مختلف را در هم 
آمیخت، در این عصر انسان جدیدی بوجود آمد که طرز تفکرش به هیچ وجه به انسان قرن 
هفدهمی شباهتی نداشت. چنان که می دانیم که در جریان رنسانس تحت تأثیر اشراف بود 
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و عصر کالسیک عصر حکومت واحد و تسلط سلسله مراتبی بود. اما این دوره جدید که 
باید آن را عصر رمانتیک نام داد عصر طبقه بورژاوزی شمرده می شد. در این عصر بخصوص 
اشرافیت همه نفوذ خود را از دست داد. سالن های درخشان ادبی و فرهنگستان ها دیگر تأثیر 
زیادی در سرنوشت هنرمندان و آثار نداشتند، بلکه روزنامه های ادبی اهمیت بیشتری پیدا 
کردند و مخصوصاً در سی سال اول قرن در انگلستان و فرانسه ماهنامه های ادبی مهمی 
منشر شد. اغلب آثار ادبی منظوم یا منثور قباًل در روزنامه ها انتشار می یافت و مایه شهرت 
نویسنده می گشت. نویسندگان و شاعران از طبقات مختلف مردم بودند و قلمرو آثار ادبی نیز 
وسعت می یافت. کتاب هایی درباره تاریخ و سیاحت و سیاست و هنر و علوم و جامعه شناسی 
نوشته شد. مقام اجتماعی هنرمندان باال رفت و حتی اغلب آنان می خواستند کاری کنند 
که در سرنوشت طبقه خود حتی همه مردم مؤثر واقع شوند. در این دوره بود که ادبیات 
رمانتیک در کشورهای کختلف اروپا یکی پس از دیگری تجلی نمود. )همان،176( رمانتیسم 
که در اواخر قرن هجدهم در انگلستان به وجود آمده بود، بعداً به آلمان رفت و پس از مدتی 
یعنی در سال 1830 وارد فرانسه و اسپانیا و روسیه گردید و تا سال 1850 بر ادبیات اروپا 

حاکم بود. )همان،177(     
رمانتیسم در ایران

آغاز رمانتیسم در ایران مانند رمانتیسم در اروپا همزمان با کشمکش سیاسی و تحوالت 
تغییر  موجبات  که  جنبشی  است.  مشروطه  جنبش  یعنی  فکری  و  اقتصادی  اجتماعی، 
ساختار حکومتی، اقتصادی و فکری و ادبی را فراهم آورد. گویا زور رمانتیسم همراه با گذر 
از سنت به تجدد می باشد، که در عصر نو جویی و دگرگونی ادبی رگه های رمانتیسم در 
ادبیات جدید فارسی جلوه می نماید. وقتی گفته می شود ظهور رمانتیسم در ایران به این 
معنا نیست که رمانتیسم به شکل یک مکتب و جنبش فراگیر در ایران پیدا شده باشد بلکه 
فقط یک گرایش ادبی در کنار گرایش های دیگر چون کالسیک و واقع گرایی است. دیگر 
اینکه »نمی توان همه احکامی را که در مورد علل، پیدایش و ویژگی این مکتب در اروپا 

صادر می شود را بر حوزه های ادبی ایران نیز تعمیم داد«. )زرقانی 214:1387(.
مروری کوتاه بر زندگی نامه ویلیام بلیک

ویلیام بلیک شاعر، نقاش، گراورساز )حکاک( در سال 1757 در لندن چشم به جهان 
گشود. پدرش مغازه خرازی داشت و از توانایی مالی نسبتاً کافی برخوردار بود. او هرگز به 
مدرسه نرفت و خواندن و نوشتن را نزد مادرش فرا گرفت. بلیک سومین فرزند خانواده بود. 
خانواده وی پروتستان و از مخالفان کلیسا در انگلستان بودند. روحیه ضد کلیسا از همان 
دوران کودکی در وی نهادینه شده بود. بلیک از نخستین شاعران نسل دریاچه می باشد. او 
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در طول عمر خود انقالب های زیادی را درک کرد. انقالب امریکا )1783-1775(، انقالب 
از  یک  هر  برای  او   .)1760-1820( انگلستان  صنعتی  انقالب  و   )1789-1799( فرانسه 
این انقالب ها منظومه هایی سرود. اما پس از رخداد هایی که در حکومت فرانسه پیش آمد 
حمایت خود را از این انقالب ها قطع کرد. او در سال 1800 به دعوت یکی از دوستانش 
در شهر فلپهم نقل مکان کرد. اما در آنجا با سربازی به نام جان اسکول فیلد به مشاجره 
پرداخت و سرباز او را متهم به نفرین کردن پادشاه کرده و مردم انگلستان را برده خوانده 
است. مجازات چنین عملی در بحبوحه ی جنگ انگلستان و فرانسه مرگ و اعدام بود. این 
واقعه تا پایان عمر بر او تأثیر گذاشت و از این رو در ابراز عقاید مذهبی و اخالقی به عدم 
صراحت و ابهام روی آورد. زندگی بلیک در گمنامی و تنگدستی گذشت و نهایتاً در سال 
1827 با خرسندی و پس از کشیدن تصویری از همسرش کاترین که بر بالین وی حضور 
داشت به نیایش پرداخت و به امید رستگاری از این جهان رخت بربست. او را در قبری در 
گورستان »بانیهیل فیلدز« به خاک سپردند. پس از مرگ بلیک »وردز ورث« در وصف وی 
چنین نوشت: »در دیوانگی این مرد بینوا شکی وجود نداشت اما در جنون او جذابیتی بود 
که مرا بیش از سالمت عقل لرد بایرن و والتر اسکات شیفته خود می کند«. بلیک در بستر 
مرگ به کاترین همسر خود گفت که رهسپار سرزمینی می شود که عمری آرزوی دیدنش 

را داشته است.
در این قسمت به اختصار به زندگی نامه نادر نادرپور می پردازیم.

یکی از شاعران معاصر ایران که مبانی رمانتیسمی قابل توجه تر نسبت به دیگران دارد و 
بسیاری از ویژگی های شعر رمانتیک را می توان در آثار او دید نادر نادرپور است. نادرپور در 
تهران، در سال 1308 متولد شد. وی پس از تحصیالت خود، در سال 1328 راهی فرانسه 
شد و با زبان و ادبیات فرانسوی آشنا شد. بعدها نیز طی سفرهای متمادی به ایتالیا و فرانسه 
این آشنایی خود را وسعت داد. وی سالها سرپرست گروه ادب امروز در تلویزیون آن زمان 
بود. نادر پور به تقلید از خانلری و توللی به صحنه آمد. نادرپور از شاخصترین چهرههای شعر 
نو تغزلی نوقدمایی پس از نیماست که در دهه ی سی و نیمه اول دهه ی چهل به عنوان 
محبوب ترین شاعر نوپرداز تاثیر گستردهای بر ذهن و ذائقه اقشار شعرخوان و خصوصا 
نسل نوگرای جامعه داشت. )روزبه،156:1381(چارپاره های او در آثار اولی هاش »چشمها 
و دستها« و »دختر جام«اغلب در بردارنده ی مضامین توللی وار بودند: آه و ناله های مرگ 

خواهانه و احساسات عاشقانه ی هوس آلود. )همان:156(
وی شاعری بود که محمد حقوقی او را لوالی اتصال خود با شعر نو نامید و شعرهای 
نخستین او را متاثر از شعر وی بیان میکند. رضا براهنی منتقد رادیکال دهه ی چهل وی 
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را ستود و یداهلل رویایی او را ایدئولوگ بلوغ و جوانی نامید. از سویی دیگر، سنت گرایان 
نیز از ستایش وی دریغ نکردند. پژمان بختیاری رایت انقالب ادبی را بر دوش وی نهاد. 
امیری فیروزکوهی وی را به صفت شاعر بالفطره ملقب ساخت. فریدون توللی، هنر را به 
مثابهی نیازی سوزان در وی کشف کرد. پرویز ناتل خانلری در صف اول شاعران معاصر 
قرارش داد. رهی معیری شایسته ی تحسینش دانست و شهریار، خلقتا شاعرش خواند. 
)سلحشور، 1380 :15-16( شفیعی کدکنی نادرپور را مرکز اصلی رمانتیسم دوره ی خود 
این  از  بخواهیم یک صدا  اگر  است.  رمانتیسم دوره ی خود  اصلی  میداند:»نادرپور مرکز 
رمانتیکها انتخاب کنیم آن صدا صدای »پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال/ یک شب تو را 
از مرمر شعر آفریده ام« است. )1387 :60( نادرپور در میان شاعران معاصر نیز از معدود 

کسانی است که در زبان فارسی صاحب نظر است. )شافعی، 508:1380(
وی از محبوبترین شاعران نو پرداز نیمه اول دهه سی بود و طبیعی بود که مجموعه 
شعر   )68 )لنگرودی،1377.ج2:  شود.  مواجه  شعر  دوستداران  گرم  استقبال  با  او  اشعار 
تند  نادرپور به سبب جوهره و خصلت رمانتیک و تصاویر زنده، رنگ  نوقدمایی میانه رو 
عاطفی، سادگی، پرداختن احساسی به اندیشه ها و دغدغه های اساسی آدمی، و زبان راحت، 
در دهه ی سی، بیشترین خوانندگان را جلب کرد. )همان:57( اخوان ثالث نیز در مقاله ی 
»سنجش و داوری« نادرپور را از شاعران طراز اول دوره ی خود میداند که به گنجینه ی 
غنی و پر ارزش شعر گذشته ی پارسی توجه دارد اما بر خالف بعضی نوپردازان، شعر گذشته 
ی پارسی بر آثار او آن چنان سایه نیانداخته است که رنگ هنرش را دیگر کند و تحت تأثیر 

قرار گیرد. )همان:138-139(
میتوان شعر نادر پور را نقطه ی آغاز »رمانتیسم سیاه« به شمار آورد. تیره بینی و مرگ 
اندیشی نادرپور چنان سایه ی سنگینی بر سر شعر او افکنده است که نگاه او را به همه 
پدیده ها حتی عشق و تغزل و طبیعت به شدت تحت تاثیر قرار داده، آن قدر که طبیعت در 
شعر او همیشه شب است یا شب گونه. )زرقانی،1383 :347( فضای شعرهای نادر پور بی 
شباهت به داستان های هیچکاک نیست. در شعر او اگر معشوقی است شبحی ست که در 
دل شب و از جانب گورستان بیرون میآید و خنجری در کف دارد و یا اگر قرار است سخن 
از رقصی در میان بیاید، نه رقص زیبارویان سیمین تن که رقص مردگان و اشباح است، در 
گورستانی خوفناک. )زرقانی، 1383 :350(. نادرپور پس از انقالب ایران )1357( به آمریکا 

رفت. وی سرانجام در روز جمعه 29 بهمن ماه 1378 در لس آنجلس درگذشت.

رمانتیسم در شعر ویلیام بلیک و نادر نادرپور
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2- بحث و بررسی
2-1- طبیعت گرایی )دوستی با طبیعت(: اکثر رمانتیک ها در آثار خود به طبیعت 
پرداخته اند و طبیعت را به عنوان مأمن دردها و دغدغه ها و سنگ صبوری برای رنج های خود 
برگزیده اند )األیوبی، 172:1984(. شاعر رمانتیک روح حیات را در اجسام و طبیعت حس 
می کند. زمزمه و ناله ی بادها و سنگ ها را می شنود و به نجوای سکوت دل آنها گوش جان 
فرا می دهد. گویی آنها موجودات زنده ای هستند که از عاطفه و احساس برخوردارند )الجیده، 
درونگرایانه  درک  به  را  خود  »جای  طبیعت  بیرونی  توصیف  رمانتیسم  در   .)175:1980
طبیعت و همدلی با آن می دهد. طبیعت در رمانتیسم موجود زنده ای است که در زندگی 
دائم التغییر است و حاالت و خصوصیات آن به اندازه روحیات انسان متنوع و گوناگون است 

)فورست، 52:1392(.
ویلیام بلیک شاعر حساس انگلستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و مانند تمامی 

شاعران رمانیک گرایش به طبیعت را می توان میان آثارش مشاهده کرد.
در شعر »چمنزار پرطنین« ویلیام بلیک طبیعتی زیبا را می بینیم.

"The Echoing Green" 
The sun does arise
And make happy the skies
The merry bells ring
To welcome the spring
The skylark and thrush
The birds of the bush
Sing louder around
To the bell's cheerful sound
While our sports shall be seen
On the echoing green

»چمنزار پرطنین«
خورشید برمی خیزد

و آسمان ها شادکام می کند
زنگهای سر خوش می نوازد

تا بهاران را خوش آمد گویند .
چکاوک و توکا
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پرندگان بوته زار
در گوشه و کنار رساتر می خوانند

به نوای شادی بخش زنگها
هنگامی که بازطیکنان ما پدیدار می شوند

بر چمن زار پر طنین ...)رهنما ، 1384، ص 27(
بیان  به  طبیعت،  شاعران  دیگر  برخالف  که  است  طبیعتی  شاعران  جمله  از  بلیک 
ویژگی های طبیعت و زیبایی های آن نمی پردازد؛ بلکه در نظر او، طبیعت یک پدیده ی زنده 
و ارگانیک است که با احساسات و عواطف شاعر یگانگی تشکیل داده و به وحدت می رسد. 
بلیک به هنگام مشاهده ی طبیعت به این می اندیشد که دنیای مشهود یک نمود و نمایش از 
دنیای واقعی است و شاعر با استعانت از تخیل خویش می تواند پرده از این واقعیت بردارد. 
در شعر زیر شاعر دعوت می کند که در طبیعت چیزی بیش از آنکه نشان می دهد را ببینید: 
To see a World in a Grain of Sand,1982:208). Immi
And a Heaven in a Wild Flower,1982:208). Immi
Hold Infinity in the palm of your hand,1982:208). Immi
And Eternity in an hour (black 1982:208). Immigrant and

برای دیدن جهانی در یک دانه شن،
و یک بهشت در یک گل وحشی،

بی نهایت را در کف دست خود نگه دارید،
و ابدیت در یک ساعت. 

یکی از شگردهای بلیک برای نشان دادن تلخی روزگار یک شخص و یا یک منطقه، 
استفاده از تعابیری برای طبیعت است. در شعر زیر بلیک با استفاده از توصیف صحنه هایی 

از عناصر طبیعی، احساس و برداشت خود را نسبت به یک شهر بیان می کند: 
And their sun does never shine,1982:208). Immi
And their fields are bleak and bare,1982:208). Immi
And their ways are filled with thorns:1982:208). Immi
It is eternal winter there (Ibid, p 459). Immi

و خورشید آنها هرگز نمی درخشد،
و زمین های آنها تاریک و لخت است،

و راه های آنها پر از خار است:
در آنجا زمستان ابدی است.

رمانتیسم در شعر ویلیام بلیک و نادر نادرپور
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یکی از ویژگی های شعر بلیک، خطاب قرار دادن عناصر طبیعی است. به عنوان نمونه 
شاعر در شعر زیر، زمستان را خطاب قرار داده و از او خواسته هایی دارد: 

O Winter! bar thine adamantine doors:1982:208). Immi
The north is thine; there hast thou built thy dark
Deep-founded habitation. Shake not thy roofs
Nor bend thy pillars with thine iron car (ibid, 1331). Immi

ای زمستان، درهای درخشانت را ببند: 
شمال از آن توست و تو تاریکی را ساخته ای

سقف سکوتت را مشکن 
و ستون هایت را با ماشین آهنین خم مکن. 

گاه بلیک، عواطف انسانی را به عناصر طبیعی نسبت داده و توصیفات عموماً عاشقانه 
خلق می کند. به عنوان نمونه بلیک در شعر زیر، گل آفتابگردان را خطاب قرار می دهد و 
توصیفاتی را به کار می گیرد که گویی گل آفتابگردان در پی عشق خورشید است و این 

پیگیری او را خسته کرده: 
,Ah! sunflower, weary of time
,Who countest the steps of the sun
Seeking after that sweet golden clime
Where the traveller’s journey is done; (ibid, 815). Immi

آه! آفتابگردان، خسته از زمان،
چه کسی قدم های خورشید را می شمارد،

چه کسی چون تو به دنبال آن سرزمین طالیی است، 
سرزمینی که سفر رهروان تمام می شود ...

نادرپور نیز در شعر خود به مباحث طبیعت بسیار پرداخته است به طوری که در سراسر 
دیوان وی توجه به طبیعت و وصف آن دیده می شود. طبیعتی که درختان سالم می کند، باد 
فریاد می کند و ابر گریه می کند و رود می نالد. نادرپور نیز به مانند سایر رمانتیک ها از توجه 
به طبیعت غافل نبوده و بسیاری از اشعار خود را وقف وصف طبیعت کرده است. نادرپور 
در شعر »تشنگی« به زیبایی به وصف طبیعت از طریق آرایه ی »جاندارانگاری« که مورد 

عالقه ی رمانتیک هاست پرداخته است. 
»در قلب گرمسیر«

از روزهای آخر اسفند ماه بود



121 /

خورشید خنده روی، پس از گریه های ابر
بر شاخه ها غبار طالیی فشانده بود

باد تر بهاری
بوی غبار خشک بیابان تشنه داشت

بازوی شاخه ها
چون بازوان لخت سیاهان زورمند

در روشنی به روغن باران سرشته بود...)نادرپور،237:1381(

در شعر »پاییز«
زمین به ناخن باران ها

تن پر آبله می خارید
به آسمان نظر افکندم:
هنوز یکسره می بارید

شب از سپیده نهان می داشت
تالش لحظه ی آخر را

ز پشت شاخه ی مو دیدم
کبوتران مسافر را...

نسیم ظهر خزان، آرام
چو بال مرغ صدا می کرد

هوا، سرود کالغان را
به بام شهر، رها می کرد

به زیر ابر مسین، خورشید
سر از مالل، به بالین داشت

ز نور مفرغی اش، آفاق
لعاب ظرف سفالین داشت...)همان: 253-252(

در شعر زیر نادرپور به زیبایی وصف شب شدن را آورده است:
شمشیری تیزباد

چون سینه ی برآمده ی آب را شکافت
از آن شکاف، ماهی خونین آفتاب

چون قلب گرم دریا بر ساحل اوفتاد

رمانتیسم در شعر ویلیام بلیک و نادر نادرپور
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دریای پیر کف به لب آورد و ناله کرد
شب ناله را شنید و به بالین او شتافت )همان:323(.

نادرپور اشعار زیادی دارد که در آنها به طبیعت پرداخته است ولی به ذکر همین چند 
نمونه اکتفا می کنیم.

طبیعت  به  دیگران  از  بیش  کودک  رمانتیک ها  اعتقاد  به  کودکی:  و  کودک   -2-2
نزدیک است و از این رو پاک، لطیف، سالم و به عبارتی کاماًل طبیعی و انسان است »کودک 
هنوز دچار فساد و تخریب نشده است و به این خاطر زبان پاک طبیعت را درک می کند« 

)داد، 226:1385(.
بلیک در شعر الالیی خواب شیرین کودکی را به تصویر می کشد:

"A cradle song"
Sweet dreams. From a shade
O'er my lovely infant's head
Sweet dreams of pleasant streams
By happy 'silent' moony beams
…
Sleep sleep happy child
Al creation slept and smiled
Sleep sleep happy Sleep
While o'er thee mother weep
…
Smiles on thee, on me, on all
Who became an infant small
 Infant smiles are his own smiles haven and earth to peace
beguiles

خواب های خوش سایه ساری می سازند
و بر فراز سر نو باوه دلبند من

خواب های خوش جوبیران دلکش
در مهتاب های خاموش و خشنود

...
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بخواب! بخواب! ای کودک شاداب
آفرینش همه در خواب رفته است و نوشخند می زند

...
بخواب! بخواب، خشنود بخواب

تا مادر تو بر بالینت می گیرد
...

برتو لبخند می زند، برمن، بر همه
که زمانی نو باوه ای خرد بودیم

لبخندهای کودکانه، لبخندهای اوست
که زمین و آسمان را بهر افسون می کنند )رهنما، 1384: 73(

»سال های  می افتد،  کودکی اش  دوران  یاد  به  سیاه«  و  »سفید  شعر  در  نیز  نادرپور 
خاک بازی« و »تیله بازی«، »سال های سبز کودکی«:

»سالهای سبز کودکی«
ای شما پرندگان دور:

سالیان سبز،
سالیان کودکی!

سالیان سبزی ضمیر و سبزی زمین،
روزگار خردسالی من و جهان،
سالیان خاکبازی من و نسیم،

تیله بازی من و ستارگان،
تاب خوردن من و درخت با طناب و نور.

ای پرندگان جاودانه در عبور:
سالیان سبز

سالیان کودکی!
سالیان قصه های ناشنیده ای که دایه گفت

قصه های دیو قصه های حور
سالیان شیر و خط و سالیان طاق و جفت،
سالیان گوجه های کال و تخمه های شور...

سالیان همزبانی قلم

رمانتیسم در شعر ویلیام بلیک و نادر نادرپور
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با مداد سوسمار اصل،
سالیان جامه های کازرونی چهار فصل،

چهره های عروسکی،
سالیان سبز،

سالیان کودکی. )نادرپور،668-667:1381(
نادرپور در پایان از دور شدن خود از آن سالها و »سپیدی سر« و »سیاهی سرنوشت« 

خود سخن می گوید:
سالیان مهربانی خدا!
من کجا! شما کجا؟

من دگر نه آن کسم که پیش چشم اوستاد
بر جبین تخته سیاه، داغ واژه ی سپید می نهاد

حالیا منم که در حضور سرنوشت
با سر سفید، شرمم آید از سیاهی سرنوشت.)همان:670(

2-3- تخّیل: تخیل خیال ورزی گسترده ای است که شاعر می تواند به همه اشیاء و 
پدیده های بی جان روح ببخشد. باید گفت تخیل یکی از وجوه امتیاز و شاید برتری مکتب 
جهان  به  خیال  مدد  با  رمانتیک  هنرمند  که  چرا  است  ادبی  مکاتب  دیگر  به  رمانتیسم 
ناشناخته ها پا می گذارد و بر دامنه ی آفرینش های هنری اش افزوده و به افق های تازه ای 
دست می یابد که جز به کمک تخیل امکانپذیر نمی باشند. تنها پس از ظهور رمانتیک ها بود 

که تخیل از اولویت برخوردار شد و کانون توجه قرار گرفت.)فورست،63:1375(
بلیک تخیل را مرکز کائنات و به شکلی آفریدگار جهان می نامد. او باورمند به تخیل آزاد 

بود و از طریق همین قدرت تخیل بود که با فرشتگان خدا سخن می گفت. 
I’ll pore upon the stream
Where sighing lovers dream
And fish for fancies as they pass
Within the watery glass

من در جویباران خیره خواهم شد.
آنجا که دلدادگان آه می کشند و در رویا فرو می روند

و به شکار اوهام که در گذرند، خواهم نشست.
در آبگینه ی آبی. )رهنما، 30:1384(



125 /

نادرپور نیز در اشعار خود با تخیل خالق خویش عوالم پر رمز و راز و وهم آلودی را 
به تصویر می کشد که در آنها واقعیت در هاله ای از آنچه فرا واقعی می نماید فرو می رود. 
نمونه کامل چنین اشعاری شعر »رقص اموات« است که او در آن اشباحی را تفسیر می کند 
که در نیمه شبها با نواختن نی در گورستان از گورها خارج شده و به رقص در می آیند و 

صبحگاهان ترانه و رقص پایان می یابد و دوباره مردگان در قبرهای خود جای می گیرند.
»رقص اموات«

از آخرین مزار صدایی خفیف و خشک
آمد به گوش و معجزه ی قبر را گشاد

اندام خالی شبحی الغر و مخوف
تا نیمه شد عیان و در آن دخمه ایستاد

در استخوان چپش دسته تبر
در استخوان دست دگر از نی اش مداد

از هر لحد که چون در نقبی گشوده شد
برخاست مرده ای و به پا شد قیامتی 

آن نی و از نغمه شوق آوری نواخت
و اندر پی اش به رقص درآمد جماعتی

کم کم ترانه رفت و آن شبح
نی را ز لب گرفت و دمی خیره شد به راه 

انبوه مردگان همه خفتند در مزار
بر رویشان فتاد لحد ها و نور ماه )نادرپور،68-55:1381(.

در شعر دیگر با عنوان »مردی در انتظار خویش« فضایی خیالی تصویر می شود که در آن 
شاعر با خودش مالقات می کند و اتفاقات عجیبی می افتد و فضایی وهم آلود تصویر می شود:

صدایی از پی ام برخاست در خاموشی جنگل
چو برگشتم خودم را در قفای خویشتن دیدم...

سرم مانند مرغی پر کشید از شاخه گردن
برگ خشکی پس از پرواز او بر جای رویید

کنار جاده جنگل که همچون جوی جاری بود
درختی گشتم و یکباره از رفتن فرو ماندم
خودم را در ستون نازکی از روشنی دیدم

که از من دور شد در بیشه تاریک پنهان شد

رمانتیسم در شعر ویلیام بلیک و نادر نادرپور



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی126/

به دل گفتم که او را با دویدن ها به چنگ آرم
ولی آیا درختی می تواند باز انسان شد...

از آن پس همچنان در انتظار خویشتن ماندم
که شاید بگذرد یک بار دیگر از من )همان،375-374(.

2-4- بدوی گرایی
رمانتیسم های انگلیسی زن، وحشی و بچه را می ستایند. ویلیام بلیک نیز مانند تمامی 
رمانتیسم های انگلیسی به بدوی گرایی توجه بسیاری دارد و اکثر شعرهایش توصیف طبیعت 
و زندگی ساده روستایی است. »ترانه های معصومیت« ویلیام بلیک، منظره ی روستایی است 
همراه با ویژگی های سنتی جهان زرین یا »بهشت لن عدن« پیش از هبوط آدم. همچنین 
یکی از اشعار معروف بلیک به نام »ببر« است که عالوه بر این که ببر نماد است، موجودیتی 

دارد کاماًل غیرانسانی و نامتمدن.
"The tiger"
Tiger, tiger, burning bright
In the forests of the night
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry? …1982:208). Immi

ببر، ای ببر
که در جنگلهای شب

تابناک می درخشی:
کدامین دست یا چشم نامید!

تناسب سهمناک تو را
آفریدن توانست؟... )رهنما، 1384، ص 108(

چوپان  یک  ساده ی  زندگی  از  را  بلیک  زیبای  توصیف  می توانیم  »چوپان«  شعر  در 
مشاهده کنیم، در این شعر می توانیم بیزاری بلیک را از شهر و پناه بردن وی را به طبیعت 

مشاهده کنیم
"The shepherd"
!How sweet is the shepherd s sweet lot
From the morn to evening he strays
He shall follow his sheep all the day
And tongue shall be filled with praise
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For he hears the lambs innocent call
And he hears the ewe s tender reply
He is watchful, while they are in peace
For they know when their shepherd is night

چه دل انگیز است
بخت خوش چوپان

از بامدادان تا شامگاهان آرام نمی گیرد
همه ی روز

در پی رمه ی خویش است
و زبانش از سپاس سرشار

زیرا که ندای پاک بره را می شنود
و پاسخ نرم میش را می شنود

او هوشیار است، آنگاه که آنها همه آرمیده اند
چرا که می دانند کی

چوپان نزدیکشان است )همان، ص 107(
رمه ی خود  که سرگرم  را  روستایی  ساده ی  زندگی  یک  بلیک، چهره ی  این شعر  در 
است بر زیبایی تصویر می کند و این نوع زندگی ساده را دل انگیز و سرشاری از شادی و 
خوشبختی می داند. این گرایش به طبیعت و زندگی ساده ی روستایی، از نفرت و بیزاری 
بلیک از انقالب صنعتی یا به گفته خود او »این کارخانه های تیره رنگ شیطانی« نشأت 

گرفته است.
نادرپور نیز در اشعار خود به مسأله بدوی گرایی نیز اشاره دارد و به انتقاد از تمدن و 
شهرنشینی می پردازد او در شعر »چکامه کوچ« درباره اوضاع و احوال شهر سخن گفته 

است:
»چکامه کوچ«

کسی ز شهر خبر آورد
که خانه ها همه تاریک تر ز تابوت است
هوا، هنوز پر ز بوی خون و باروت است

تفنگداران، فانوس های روشن را
به دود و شعله بدل می کنند و می خندند

و هیچ بادی، در برگ ها نمی نالد
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کسی ز شهر خبر آورد
که عشق ها همه بیمارند

تمام پنجره ها چشم های تب دارند
که رقص چلچله ها را در آسمان بهار

به خواب می بیند
و رقص آدمیان را فراز چوبه ی دار

به یاد می آرند
و دارها همگی بار آدمی دارند. )نادرپور، 1381: 843-482(

3- نتیجه گیری
هر دو شاعر در زمینه بیان عشق و احساس گرایی آثاری داشتند که به خوبی عشق در 
آنها نمود پیدا کرده است و هر دو شاعر گاهی نگاه عمیق به عشق دارند و به آن توجه خاصی 
نشان داده اند؛ و معتقدند که عشق در زمینه همه موجودات جهان وجود دارد و گاهی از این 
جهان فراتر می رود هر دو برای بیان اینکه مشخص شود از نمادهای طبیعی و آرایه تشبیه 

و استعاره استفاده کردند.
طبیعت در اشعار نادر نادرپور و بلیک جایگاه ویژه و خاصی داشته است. به طوری که 
آن دو همه حاالت مختلف خود را چه غم و شادی را در طبیعت می کنند و تنها راه چاره 
زندگی در عصر مدرنیته زندگی در طبیعت و پناه بردن به طبیعت می دانند. که این امر 
به وضوح در اشعارشان پیدا است و این را نشان می دهد که آنها از زندگی مدرن خسته 
شدند و به دامان طبیعت پناه می برند. که طبیعت جایگاه و محل آرامش برای آنها است. 
یکی از جنبه های طبیعت که در اشعار آنها نمود پیدا کرده است بدوی گرایی یا روستایی 
و صدایشان است هر دو شاعر به دلیل گذشته که در طبیعت داشته اند در اشعارشان بیان 
می کنند به طوری که تنها مکان درست زندگی کردن و تحت تأثیر پیشرفت و قرار نگرفتن 
را زندگی در روستا می دانند که هر دو آنها زمانی که از این آرامش سخن می گویند که این 
خاطرات هم را بیان می کند. نوستالوژی و بیان خاطرات برای ویلیام بلیک و نادرپور راهی 

خوب برای بیان احساسات آنها بوده است.
خاطرات دوران کودکی که در محیط روستایی و فضای پاک صحیح لذتی هم برای آنها 
به همراه می آورد که این طور به نظر می رسد که خواستار برگشتن به آن دوران هستند هم 
نادر نادرپور و هم بلیک دوران کودکی را دوران خوش و آزادی می پندارند. در رمانتیسم در 
اشعار نادرپور را ویلیام بیت آثار منفی نیز دیده می شود اشاره به مرگ دارد که در دوره ای از 
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زندگی ذهن هر دو شاعر را به خود درگیر کرده است و عمده شعر شاعران را همین مسئله 
به خود اختصاص داده است. هر دو شعر برای بیان این موضوع از نمادهای طبیعی کمک 
می گیرد و گویا نقل از زندگی در این دنیای مادی خسته شده اند که تنها راه نجات را در 
مرگ می میرند و شرایط و اوضاع اجتماعی همین حس را برای آنها قوی تر کرده است یکی 
دیگر از مولفه های رمانتیسم به خوبی در اشعار آنها دیده می شود تخیل است. که طبیعت 
نقش بسزایی در آن ود آمدن آن داشته است به طوری که در اکثر اشعار تخیلی آنها درد 
پای طبیعت و رگه هایی از آن دیده می شود هر خواننده ای که یک باشه روی آن بحث و یا 
نادرپور را بخواند متوجه جایگاه زن و کودک در آن می شود و حتی آنها گاهی از کودکان 
اطراف خود به گونه ای یاد می کنند که در محیط روستایی هستند و گاهی از کودکان خود 
که در حال بازی و دیگر کودکان هستند صحبت می کنند. طبیعتاً زندگی هر فردی همراه 
با لحظه های خشک همراه دارد لحظه ای غم و اندوهم به همراه می آورد و هر دو شاعر در 
زندگی خود گوی همیشه به جز دوران کودکی که درآن سرخوشی و شادی زندگی کردند 
و خیلی زمان زندگی آنها بانوی قم همراه بوده است گاهی این غم ناشی از رفتن معشوق 
و گاهی هم ناشی از مرگ است عالقه و توجه به عشق در همه عمر هر دو ساعت دیده 
می شود وجود دارد عشق کیهانی جنبه های زیبایی و گاهی هم جنبه های منفی پیدا می کند 
بازگشت به دوران کودکی و یادآوری خاطرات برای هر دو ساعت زیبا و دل انگیز از سوی 
هر دو گریزی به دوران کودکی خود دارند و از بیان خاطرات آن دوران لذت بسیار می برند 
خاطرات هر دو شار از دوران کودکی با تصاویری از طبیعت بیان می شود و در واقع گویی هر 
دو آنها به این نتیجه رسیدند که پاکی در ذات کودکی در کنار طبیعتی است که در روستا 

می توانند به تخیل و در کنار آن به آرامش برسند.
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