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  تأثیرپذیري شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیک 

  
    1علی سلیمی

   2نسیمی رضا اختر حسین
  چکیده

رود و آغازین تحول در این شعر به شمار می ۀگرایش شاعران معاصر عرب به مکتب رمانتیک، نقط
، بـا  دیـ عصـر جد با آن  یهمگام عربی و  اتیادبدگرگونی  هستند که يشتازیپ يهااز گروه هارمانتیک

 یمعـان  هرچند تعداد این جماعت در ابتدا اندك بود و بیشتر تغییر در حوزه .هاي آنان شروع شدتالش
خـواهی آنـان نیـز،    شعر را مد نظر داشتند، اما طولی نکشید که شمار آنهـا بیشـتر شـد و دامنـه تحـول     

. ربی را دگرگـون سـاخت  گستردش یافت به طوري که در مدتی کوتاه، محتوا و ساختار شعر معاصر ع
ترین شاعران عرب که این تأثیرگذاري به حدي گسترده بود که در فاصله میان دو جنگ جهانی، برجسته

در جـاي جـاي اشـعار ایـن گـروه از      . اند، از پیروان مکتب رمانتیک هسـتند هآثاري جهانی پدید آورد
یانگر میزان تأثیر این مکتـب ادبـی در   هاي بارزي از شعر رمانتیکی پدید آمده است که بشاعران، نمونه

-مـاي هاي اجتماعی جهان عرب و اندوه که یکی از درونپیوند میان نابسامانی. شعر معاصر عربی است

. رودهاي اصلی شعر رمانتیکی است از عوامل گسترش و ماندگاري این تأثیرگذاري ژرف به شمار مـی 
  . دهداین تأثیرگذاري را نشان می ةعرب، گستر هایی از شاعران رمانتیکاین مقاله با ذکر نمونه

  
  

  مکتب رمانتیک، دگرگونی در شعر معاصر عربی، شعر رمانتیکی معاصر عربی: هاکلید واژه
                                                        

 yahoo.com@Email :salimi١٣٩٠  دانشیار گروه عربی دانشگاه رازي - 1
   . يدانشگاه راز یارشد گروه عرب یکارشناسدانتشجوي  - 2

 30/8/1391:تاریخ پذیرش                      17/3/1390: تاریخ دریافت

  



2     نقد ادب معاصر ادبی   

  
  مقدمه

بـه  . بویژه مکتب رمانتیک، تأثیري شگرف بر شعر معاصر عربـی نهـاد  ، مکاتب ادبی
ثـاري برجسـته و مطـرح در    ترین شاعران عرب، آقرن بیستم، بزرگ ۀاي که در نیمگونه

لبنانی  -شاعر مصري ،خلیل مطران. رمانتیکی پدید آوردند ۀات جهانی، با صبغسطح ادبی
. رودپرچمدار این مکتب، در شعر عربی به شمار مـی ) زاده لبنان و رشد یافته در مصر(

وند تجدد خـواهی در شـعر، ابتـدا مضـمون و محتـواي شـعر عربـی، دسـتخوش         ردر 
شـعر عربـی را در بـر     ةپیکـر  ۀد، اما طولی نکشید که این نوگرایی، همـ دگرگونی گردی

یقینـاً نابسـامانی   . پدید آوردسبک بسیاري از شاعران عرب تغییري بنیادي در گرفت و 
اوضاع سیاسی، اقتصادي و اجتماعی جهان عرب در آن ایـام، در سـرعت بخشـیدن بـه     

نبوده است، زیرا چنان که مشهور نفوذ این مکتب در ادب عربی بی تأثیر  ۀگسترش دامن
هـا و احسـاس   ، بیان عـاطفی دردهـا، رنـج   اصلی شعر و ادب رمانتیکی ۀمایاست، جان

ها، به شـدت  هایی بود که جهان عرب، در آن سالغربت است، و اینها از جمله دغدغه
 اکنون این سؤال مطرح است که دامنه تأثیرگذاري مکتب رمانتیک در. با آنها درگیر بود

هایی بوده است؟ این مقالـه، بـه بررسـی    شعر معاصر عربی، به چه میزان و در چه زمینه
  .  این موضوع پرداخته است

  
  پیشینه تحقیق -2

هـا و مقـاالت   مکتب ادبی رمانتیک و تأثیر آن در شعر معاصر عربـی، کتـاب   ةدربار
ـ  ۀیالرومنسـ «دو کتـاب  : از آن جمله. فراوانی به زبان عربی تألیف شده است  الشـعر  یف

و کتاب  ،يایلیا الحاونوشته  »الشعراء المحدثین ۀطلیعخلیل مطران «و  »یو الغرب یالعرب
المـذاهب  «هاي بسیاري تحـت عنـوان   ، و کتابهالل یغنیمد محم ۀنوشت »ۀالرومنتیکی«

 نوشـته  »انـواع و مـذاهب  ، دباأل«و  ،ییوبدب، یاسین األمذاهب األ -: از جمله» االدبیۀ
ـ  الشـعر  یف ةالجدید تجاهاتاإل«و کتاب تحلیلی ، یینترح فایز  ۀنوشـت  »المعاصـر  یالعرب
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این  ةو مقاالت مربوط به نقد ادب معاصر عربی، دربار هابا، و نیز در کتالجیدة عبدالحمید
ا در زبان فارسی تاکنون آثار انـدکی  موضوع، به زبان عربی، تفصیل بحث شده است، ام

کتاب ارزشمند اسـتاد شـفیعی کـدکنی    : ده است از جملهدر این زمینه به نگارش در آم
هایی از آن به تأثیر مکتب رمانتیک در شعر معاصر عربـی  که بخش» شعر معاصر عرب«

نجمـه رجـایی    ۀنوشـت  »رمانتیک در شعر معاصـر عربـی  « ۀمقالو . اختصاص یافته است
 ۀنوشت» یابسرمانتیک در شعر بدر شاکر ال«و ) 74سال، 148دانشگاه مشهد،  ش ۀمجلّ(

ـ . و کارهایی از ایـن نـوع  ) 85سال ،19ش ،مجله دانشگاه کرمان(حسن داد خواه  ا در ام
اي عمیـق و   توان گفت، تأثیر مکتب رمانتیک بر شعر معاصر عربی، به اندازهمجموع می

-هاي فراوانی، بویژه به زبان فارسی، خالی مـی فراگیر بوده است که هنوز جاي پژوهش

هایی از تأثیر این مکتب ادبی در شعر ساس، این مقاله سعی دارد که جلوهبر این ا. باشد
 .معاصر عربی را بررسی نماید

  
  تعریف مکتب رمانتیک -3

تعریفی یکسان  ۀو ادب، ارائ  به دلیل گستردگی دستاوردهاي مکتب رمانتیک در شعر
صـفات و   هر کـدام،  ،صاحب نظران. هاي آن باشد، میسر نیستکه بیانگر تمام ویژگی

تـا   اسـت  همـین امـر موجـب شـده    . انـد هایی براي یک اثر رمانتیکی بیان کردهویژگی
اي از تعاریف گوناگون به وجود آیـد کـه پـرداختن بـه آنهـا خـود بـا        مجموعه پیچیده

  )  20، ص 1378جعفري، . (اي همراه استهاي تازهدشواري
 رمانتیک آنقدر گسترده ۀلمک«: گوید رمانتیک می ةمنتقد انگلیسی موریس بورا دربار

و براي اغراض گوناگون به کار رفته که منحصر کردن آن به یک معنی غیر ممکن  است
اي از آن نیـز همـین حکـم را    رسد و هر گونه تالش براي ارائه تعریف تـازه به نظر می

ادبیـات رمانتیـک بـرعکس    «: گویدمکتب رمانتیک می ةکوب دربارزرین). همان(» دارد
ـ    کالسیک  ل اسـت،  که بیشتر بر عقل تکیه دارد، متکی بـه شـور، ذوق، احسـاس و تخی

ها بیشتر عقاید رمانتیک ...استها عنصر شخصی و فردي اساس بینش و ادراك رمانتیک
مشتمل بر اعتقاد به نسبی بودن زیبایی و هنر، برتري احساسات و عواطف قلبی بر سایر 
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در نزد تمام ملل، اعتقاد به رابطه بین شعر  قواي ذهنی، تأکید بر وحدت و همانندي شعر
 .استها در ادب، و پرداختن به عواطف فردي و موسیقی، ضرورت رهایی از قید سنت

  )454-428، صص 1369کوب، زرین(
منتقد معاصر مصري، اساس این مکتب شورش و قیـام علیـه    ،به نظر محمد مندور 

معیارهـاي   ةازي ادب از سـیطر آن، آزادسـ  ۀجوهر و خمیرمای اصول خشک کالسیک و
  ) 103، ص 1995مندور، ( .استهنري غیر قابل انعطاف 

  
  ورود مکتب رمانتیک به شعر عربی -4

هاي ادبیات عربی، در دوران جدید و تحت شعر معاصر عرب، همچون دیگر شاخه
نـاپلئون بـه    ۀمعموالً حمل. تأثیر ادبیات غرب، شکلی متفاوت از گذشته به خود گرفت

. آورنـد را نقطـه آغـاز دگرگـونی در ادب عربـی بـه شـمار مـی       . م1798در سال مصر 
در این حمله بود که شرق عربـی، بخصـوص سـاکنان    ) 31، ص 1، ج1967الدسوقی، (

هنگـامی کـه نـاپلئون، مصـر را     . مصر و لبنان، با فرهنگ اروپایی از نزدیک آشنا شـدند 
ایـن   ۀنتیجـ . با خود به مصـر آورد تن از دانشمندان اروپایی را  150اشغال کرد، حدود 

ها با منبع جدیدي از علم و فرهنگ که تا آن زمان، با ها و عرباقدام آن شد که مصري
ها به هدف نشر فرهنگ وگسترش عالوه بر این، غربی. رو شدنده آن بیگانه بودند، روب

شـفیعی  (. نفوذ خود، مدارس و دانشگاههایی در شرق، و بویژه در لبنان به وجود آورند
  ) 73، ص1380کدکنی،

ایـن شـعر    .اي از شـعر ظهـور کـرد   به پایان نرسیده بود که نوع تـازه  19هنوز قرن 
از یـک سـو اسـلوب    . ازلحاظ  شکل و مضمون  و اسلوب، با شعر گذشته متفاوت بود

شعر کالسیک را حفظ کرده بود و از سوي دیگر، از عواطف و انفعاالت شعر رمانتیـک  
رو ادبیات اروپایی و انعکاس جنبش این نوع شعر، در حقیقت  دنباله. ودمند بجدید بهره

 .آوردفکري عامی بود که این تغییـر و دگرگـونی را در میـدان ادبیـات بـه وجـود مـی       
این شیوه تازه در شعر، همـان اسـت کـه درآثـار      ۀبهترین نمون) 45، ص 1980،الجیدة(

مطـران در  «. شوداهی داشت، دیده میکه ازادبیات فرانسه آگ.) م1849ف (خلیل مطران 
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ۀممقد ل دیوان خود نوشته و نیز در خـالل اشـعارش، مفـاهیم و    کوتاهی که بر جلد او
بعد، و در میان شـاعران    ةاي را وارد شعر معاصر عربی کرد که در دورهاي تازهتموقعی

مفاهیم دو نکته شاید مهمترین این . اصولی مسلم و تردید ناپذیر در آمد ۀمتجدد، به گون
هـا و شـکل  م معنا یا مضمون بر واژهباشد، یکی وحدت شکل شعري و دیگري، تقد. «

  )  78، ص 1380شفیعی کدکنی،(
مطران نقش بسیار مهمی در کشاندن ادب عربی به سـمت مکتـب   «ناقدان  ةبه عقید

یرفت نظیري که داشت از طبیعت و زندگی تأثیر پذ بی در سایۀ تخیلاو . رمانتیک داشت
یابی موضوعات رمانتیکی غربی راه -1: و رمانتیک عربی را بر اساس موارد زیر بنـا کرد

 -3. ها و فنون بیانی نوتجدید بیانی شعر، با به کار بردن الفاظ، ترکیب -2. به شعر عربی
1956رزوق، (» .دیگریکه به وحدت قصیده و انسجام اجزاء و اتصال ابیات آن با توج ،
  )  34ص

از حق نباید «: گویددر مورد مکتب رمانتیک در شعر معاصر عربی می ،کدکنیعیشفی
تـرین اسـتعدادهاي ایـن    دو نسل از برجسته -گذشت که رمانتیک در شعر عرب، یکی

جنبش رمانتیک در شعر جدید عرب، پیروان بسیار داشـت  ... زبان را به خود شیفته کرد
دگان ایـن جنـبش را انتخـاب کنـد، بـه      به حدي که اگر کسی بخواهد به درستی نماین

  )  83-30، صص1380شفیعی کدکنی، (» تواند از انحراف بر کنار بمانددشواري می
رود، بـین  کسی پیشرو رمانتیک در ادبیات معاصر عربی به شمار مـی در این که چه 

ادیبان و منتقدان اختالف نظر است، برخی جبران خلیل جبران را پرچمدار این حرکت 
) 16، ص 1984االیوبی، (» پیشواي شعر رمانتیکی در ادب عربی«ی کرده و وي را معرف
 عـده  این. اند، خلیل مطران را پیشواي این مکتب معرفی کردهاي دیگر عدهدانند، اما می

خود در فرانسه به سر برده بود، به شدت تحت تأثیر را معتقدند مطران که مدتی از عمر 
. رفت و بزودي آثار این تأثیر را در اشعار خود ظاهر ساختهاي فرانسه قرار گ رمانتیک

با تأثیرپذیري از مکتب رمانتیک فرانسه بـراي اولـین بـار ایـن گـرایش را در شـعر       «و 
شاعران مهجر نیز با الهام از مطران و تأثیر شرایط خاص محیط، . خویش به ظهور رساند

ومیدي و انزوا، به این مکتب روي دوري از وطن، رویارویی با فقر و ناکامی، ن: از جمله
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ودیع، (» خویش را با احساسات رمانتیکی در هم آمیختند ۀهاي صوفیانآوردند و اندیشه
مطران ابتدا کوشید تا بسیاري از آثار شاعران فرانسه را به زبان عربـی  ).  34، ص1995

با این حـال   پرداخت،» کورنی«و » راسین«برگرداند، براي این منظور، او به ترجمه آثار 
خواست شعر عربی، رنگ شرقی و اصالت خود را از دست بدهـد و در پـی آن    او نمی

هاي دگرگونی و پیشرفت، آئینه راستین روزگار خـود  بود که شعر عربی در تمام عرصه
گرایانـه بـوو و از    نوگرایی او، رمانتیکی اعتدال از اینرو) 198، ص 1970قبش، . (باشد

  .افراط به دور ماند
  
  هاي رمانتیکی شعر معاصر عربی ویژگی -5

از نظـر مضـمون و محتـوا،    «: هاي رمانتیکی شعر عربـی گفتـه شـده   در بیان ویژگی
پناه بردن به طبیعت و پیوستن به : یعنی(شاعران رمانتیک با حاکم کردن احساس درونی 

شعر ، بر شعر خویش، از حاکمیت عقل در آفرینش اثر هنري کاستند، و )وجدان انسانی
آمیخته با احساس اندوه، تلخی و نوعی دلتنگی که گاهی بـه نومیـدي    ۀخود را از عاطف

  )   170، ص1994هیکل، (» .انجامید، برخوردار ساختندمی
در ادبیات معاصر عرب، پیرو رمانتیک اروپایی بود، به همین دلیل بود کـه   ،رمانتیک

  هـا از  معاصـر عـرب کـه رمانتیـک     م قیام نمود، نوگرایان در ادبیاتیسدر برابر کالسیس
روند، خواهان تغییر و تحول در انواع ادبی، و همگامی هاي پیشتاز آنان به شمار میگروه

از خصایص . آنها خواستار اصالح معانی و مضامین بودند. ادبیات با عصر جدید بودند
میان رفته  شعر رمانتیکی عربی این است که در آن، تعارض میان شکل و محتوا تقریباً از

عالی شعر غنایی، فرمانروایی عواطف و احساسات شخصی است، و این شـبیه   ۀو نمون
و چنانکه مشـهور اسـت   . شودبه آن چیزي است که در شعر رمانتیکی اروپایی دیده می

اندوه و شوق مبهم، تمایل به معصومیت : اصلی شعر رمانتیکی عبارت است از ۀمایدرون
ست نیافتنی، عواطف متافیزیکی، حیرت و رازهـاي نهـان، و   دوران کودکی، آرزوهاي د

 ةدیگر از این نوع، خـواه در درون شـاعر و خـواه در مظـاهر پیچیـد      ۀچیزهاي ناشناخت
  . طبیعت باشد
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هاي عاطفی در شعر معاصر عربی، برخی مستقیم و بعضی غیر مسـتقیم،  این ویژگی
موقعیتی بود کـه اعـراب از    ۀ، نتیجتحت تأثیر شعر رمانتیکی اروپا بود، و از جهاتی نیز

دیدند و بویژه در منـاطقی سـرعت بیشـتري    لحاظ فرهنگی و سیاسی خود را در آن می
بـی هـیچ تردیـد    . دادداشت که خصوصیت سـنتی و کالسـیک خـود را از دسـت مـی     

هـایی  هایی نتیجه تقلید و تأثیر ادبی اسـت و چـه قسـمت   تشخیص این که چه قسمت
اي قابل نگ و تمدن، بسیار دشوار است، هر چه هست، پدیدهحاصل وضع عمومی فره

ةدرونی و اجتماعی آن نیست، این است کـه ایـن شـیو    ۀه است و تردیدي در زمینتوج 
شفیعی کدکنی، . (جدید شعري به سرعتی بسیار در تمام مناطق جهان عرب انتشار یافت

  )  83، ص1380
ـ اهم شاعران رمانتیک، به وحدت موضوع در شـعر بسـیار   دادنـد و همـواره   ت مـی ی

از نظـر آنـان، وقتـی    ) 23، ص1994، هـدارة . (کردندبه رعایت آن دعوت میدیگران را 
  قصـیده سـایه    عاطفه و خیال بر شعر حاکم باشد، یـک فضـاي روحـی واحـد بـر کـلّ      

  بـر خـوردار   » ارگانیـک «افکند، دراین حال، قصـیده از یـک نـوع وحـدت عضـوي      می
که شاعر، با فرمانروایی عواطف و احساسـات، بـه غنـایی سـرایی      ايگردد، به گونهمی

کشد، آنگاه با ها و آرزوهاي خویش را به تصویر میپرداخته، دردها، رنج ها، محرومیت
کاسته، به آرامش مطلوب دسـت   را پناه بردن به طبیعت، مقداري از آالم درونی خویش

گردد که گویی، طبیعت چیزي ه میدر این حالت، شاعر طوري با طبیعت آمیخت. یابدمی
اي از احساسات درونـی شـاعر    شعري او نیست و مظاهر طبیعت زمزمه ۀخارج از تجرب
  ) 200، ص 1984، شرارة(» .آیندبه حساب می

تی، به هاي بیانی و بالغی سنّاز نظر هنري، شاعران رمانتیک، با کنار گذاشتن صورت
هاي بیانی، پرداختند و با دگرگونی در اسلوب اي دیگر از تصاویر مجازياستعمال گونه

آنهـا بـا ظرافتـی    . زبان شعر خویش را به زبان مأنوس و آشناي مردم نزدیـک سـاختند  
هـاي عـاطفی و   هاي آسان و کلمات سـاده، بـه بیـان حالـت    خاص، با استعمال ترکیب

ن نبود که گرایی در بیان، به معناي آاحساسات درونی خویش پرداختند، البته، این ساده
شاعران از نظر قاموس شعري، به نوعی کمبود و کاستی دچار شوند، زیرا بیشـتر آنـان،   
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 بشـارة شناس و آشنا به اسرار و هنجارهاي زبان بودند، همچـون مطـران،   شاعرانی زبان
آنان با این روش، مـانع از آن  ) 203پیشین، ص ( ...خوري، ابوشبکه، علی محمود طه و

. الفاظ مصنوع، شاعر را فریب دهد و او را از مقصد خود باز دارد شدند که کلمات ومی
توانستند، احساسات و عواطـف  از سوي دیگر، آنان با به کارگیري این شیوه، زودتر می

با اینکه این شاعران، گام در مسیر ساده کردن زبان شعر . خود را با خواننده پیوند دهند
  آنان، خواننده را به یـاد شـاعران عصـر عباسـی      ا موسیقی شعر بسیاري ازام«برداشتند، 

از اینرو، حرص ایشان بر حفظ روح زبان، همان گونه است که در شعر قدیم . اندازدمی
  ).  81، ص 1380شفیعی کدکنی، (» .بوده است

از  يدور -1:اشاره کرد ریتوان به موارد زیم ،عرب يهاکیرمانت یانیب يهایژگیاز و
و  یقیبـر موسـ   هیـ تک -2در اسـتفاده از الفـاظ سـاده و روان     یعو سـ  ؛عف و تصـنّ تکلّ

و احساسـات   الیـ که بـر خ  ییهايگرریـ استفاده از تصو3ها الفاظ و عبارت یهماهنگ
    ) 133، ص1995 ،ینیترح( .داردتکیه 

آنهـا  . انجام دادند، نوآوري در وزن شعر بـود  از جمله کارهایی که شاعران رمانتیک
از سـوي دیگـر،   . تی تفـاوت داشـت  ار گرفتند که بـا اوزان شـعر سـنّ   هایی را به کوزن

ـ ها با آنکه در زمینه ارتباط  لفـظ و معنـا، اهم  رمانتیک ت را در درجـه اول بـه معـانی    ی  
ها دقت نکنند، بلکه آنها گردید که در انتخاب عبارتدادند، ولی این کار باعث  نمیمی

هـاي بیـانی   آشنایی داشتند، آواها و اسـلوب  در عین حال که با قواعد زبان مادري خود
و هم با زبان فصیح هماهنگی داشت و بود بردند که هم دقیق جدیدي را نیز به کار می

ها، در این مکتب ادبی، ارزش خـود را حفـظ   همین امر باعث شد که کلمات و عبارت
مانند » رادب مهج«ها، بعضی از اصحاب در میان رمانتیک )199، ص1984شرارة، (. کند

ی یاعتنا و ساختارهاي زبان از خود بی جبران خلیل جبران، گاهی نسبت به حفظ اصالت
 بـراي کـه از سـوي وي،   » لی لغتـی و لکـم لغـتکم   «معروف جبران  ۀنشان دادند و جمل

اي از ایـن گـرایش اسـت و همـین موضـوع یکـی از       مخالفین بیان شده اسـت، نمونـه  
، 1984الحـاوي، ابـراهیم،   . (حاب دیوان در مصر شـد هاي اختالف میان آنان و اص زمینه
  ) 73ص
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   موضوعات شعر رمانتیک عربی -6
ـ  هـا،  ا رمانتیـک هر چند ادبیات و شعر رمانتیکی، محدودیتی در موضوع نداشت، ام

مهمترین . اند که بار عاطفی و احساسی بیشتري داشته استغالباً به موضوعاتی پرداخته
وصف طبیعت، عشق، احساس درد و رنـج و تنهـایی،   : موضوعات آنان عبارت است از

یاد مرگ، آزادي از قید و بندها و بازگشت به دوران گذشته که در اینجا برخـی از آنهـا   
  . گرددبررسی می

    
  طبیعت -1-6

او همواره . نخستین پناه گاهی که ادیب رمانتیکی، در مقابل خود دارد، طبیعت است
شـاعر  . بـرد گریزد و به طبیعت زیبـا پنـاه مـی   کند، میاي که وي را درك نمیاز جامعه

بینـد، او خـود را در دامـن    رمانتیک  طبیعت را پاك، بی ریا و خالی از کینه و تزویر می
وي معتقد است که طبیعـت او را دوسـت دارد و وي را  فـرا    . یابدطبیعت خوشنود می

مندور، ( .تواند بیابدنمیاو در طبیعت هم صحبتی خواهد یافت که در جامعه . خواندمی
  ) 103بی تا، ص 

رمانتیـک، جلـوه و درخشـش     ةدر هیچ مکتب ادبـی بـه انـداز    ،طبیعت ،بدون شک
شاعران رمانتیکی، اسرار و مواهب آن را شناختند و بـه گـوش    ز اینرونداشته است، و ا

، 1984االیـوبی،  . (دیگران رساندند و تسلی نفس و آرامش دائمی خود را درآن یافتنـد 
هـاي بلنـد، آسـمان آبـی،     هاي زیباي آن، مانند کـوه طبیعت و پدیده بنابراین) 170ص 

هـا  ها، گلها، شب و روز و غیره، از موضوعات مهم در آثـار رمانتیـک  ها، جنگلدریاچه
هاي طبیعی را در آثار خود به شکلی زیبا و خیال انگیز توصـیف   آنها این پدیده. گردید

امش روح و روان خود را در طبیعت پاك و زندگی ساده انسانی اي که آرکردند، به گونه
  )           113، ص 1995ترحینی، . (یافتند

به عنوان پدر شعر رمانتیکی معاصـر عربـی، طبیعـت را بـه عنـوان همـدرد        ،مطران
گزیند و حاالت انسـانی را بـا عـالم    االت خود بر میؤخویش و براي پاسخ گویی به س

  :دکنهستی مقایسه می
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ــۀِ    ــی الطبیع ــنِ ف ــلُّ الحس ــنُ ک   الحس
  

ــۀِ      ــا البدیعــ ــی آیاتهــ ــر الــ   انظــ
  

  ماذا تقولُ الزهرةُ الودیعۀُ؟ 
هاي بی نظیرش نگاه کن، شکوفه زیبا و بـا  ها در طبیعت است، به نشانههمه زیبایی

  ) 249، ص4، ج1949مطران، (گوید؟ وقار چه می
و احسـاس درونـی خـویش را بـا     با هنرمندي تمام، رنج » المساء«مطران در قصیده 

  :گویدطبیعت پیوند داده، می
  شاك الـی البحـرِ اضـطراب خـواطري    

  

  ــاء ــه الهوجـــ ــ ــی بریاحـ   فیجیبنـــ
  

ــی   ــت ل ــی صــخرٍ اصــم و لی ــاوٍ عل   ث
  

  اءقلبــــاً کهــــذه الصــــخرةِ الصــــم  
  

ــرةٍ     ــن عب ــه م ــا ب ــروبِ و م ــا للغ   ی
  

ــی    ــرةٍ للرائـــ ــتهامِ و عبـــ   !للمســـ
  

کنم، پس دریا با بادهاي طوفانی خود به  دریا شکایت میپریشان حالی خویش را به 
ام، اي کـاش دلـی  چـون ایـن صـخره      سنگی بزرگ نشسته هبر تخت. دهدمن پاسخ می

هاي که براي عاشقان و عبرت هـایی کـه   شگفتا از غروب، و از اشک. داشتمسخت می
  ) 144ص  ،1، ج1949مطران، . (براي بینندگان با خود دارد

نیز که هـم عصـر مطـران اسـت، بـه طبیعـت       ) أخطل صغیر( الخوري بشاره عبداهللا
هـاي خـود،   پـردازد و در خلـوت  هی خاص دارد و پیوسته با آن بـه مناجـات مـی   توج

او با دلی شکسته با تاریکی و ) 165، ص1981الحاوي،. (کندها با آن درد دل می ساعت
  :گویدکند و مینسیم نجوا می

  م؟یـن مـن مقلتـی الکـري یـا  ظـال      أ
  

ــاموا      أنصـــف اللیـــلُ و الخلیـــون نـ
  

ــحت  ــۀَمس ــا  راح ــینُ الن ــري اع   الک
  

    ــرام ــا الغـ ــام فیهـ ــت و نـ   سِ فنامـ
  

      و انــــا تــــذکر الضــــیاء عیــــونی

    ــام ــونَ الحمـ ــذکرُ الغصـ ــا یـ   مثلمـ
  

 ــف ــدجی اللطیــ ــیم الــ ــا نســ   یــ
  

      عنـد النسـیمِ لـزام احتملنی، لی عهـد  
  

ــلٌ  ــا ناحـ ــراك اهللاُ : کلُنّـ ــت بـ   فانـ
  

  انــــا، برانــــی الســــقام  لکــــنَّ   
  

. اي تاریکی، خوابِ چشم من کجا رفته؟ شب به نیمه رسیده و آسودگان در خوابند(
و چشم من، ماننـد  . اندخواب، چشم مردمان را فرا گرفته، آنها و عاشقان به خواب رفته
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اي نسیم لطیف تاریکی، مرا . آوردها هستند، نور را به خاطر میکبوترانی که به یاد شاخه
ایم، هر دوي ما، الغر و ضعیف شده. با خود حمل کن، من با نسیم، پیمانی واجب دارم

، 2006دیـوان االخطـل،   ). (ها الغر نموده استرا خداوند نحیف کرده و مرا بیماريو ت
  ) 106ص

در نظر او جنگل بهترین پناهگاهی اسـت  . بردبه جنگل پناه می» لمواکب«جبران در 
شتابد تا از رنج در امان باشد، زیرا وي شادي و آرامش خود را که انسان به سوي آن می

  : یابددر دامن طبیعت می
 الْغَــــاب ــــلْ إتَّخَــــذْتثلــــیهم  

  

  مـوئـــــــالً دونَ الْـقُـصــــــــــورِ  
  

ــیأ   ـــا ســـ ـــداً فـیـمـــ   تیزاهــــ
  

ـــی     ـــد مـضَـــ ـــا قَـ ـــاً مـ   نَـاسـیـ
  

عنوان پناهگاه برگزیدي؟ قصد داري ه ب آیا تو هم مثل من، جنگل را به جاي قصرها
، 1996جبـران،  ( را رها کنی و گذشته را هم فراموش کنـی؟  از آینده چشم بپوشی و آن

  ). 93ص
هاي او همواره با شور و شوق، منظره. طبیعت روستایی است ۀشیفت ،الیاس ابوشبکه

یـا  (» مـن  اي سرزمین«وي در سرود . کندگوناگون و زیباي سرزمین خود را وصف می
  : گویددهد و میلبنان را مخاطب قرار می). بالدي

  لک آمالی و حبی  یا بالدي، لک قلبی
  و جهادي
  یا بالدي

.....  
  فیک اإللهامِ عبقُ

  السماء ک أعرافأرضَ مالئٌ
اي سرزمین من، قلبم، آرزوهایم و جهادم همه براي تو است، بوي عطـر وحـی در   (

 ) 373دیوان، ). (را پر کرده استو ان، زمین تهاي آسمنیکی. وجود تو است
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از زبان کشـاورزان و بـا عبـاراتی    ). الحصادون(» درو کنندگان«چنانکه او در قصیده 
کند، آن را با کارهاي روزمره زنـدگی  بسیار ساده و دلنشین، عشق به زیستن را بیان می

  :گویددهد و میپیوند می
الی الحصاد  
جنیِ الجهاد  

  د یحیا بنا،قلب البال
  الحب قلب و ید  :و أنشدوا  هیا أحصدوا

و جنی و العمرُ زرع  
کلّها غنی ،حقولُنا، سهولنا، کلّها طرب  

نیو السواقی م ،الشمس فیها ذهب  
قلـب  . تـالش و کوشـش   ةثمـر ). چیـدن محصـوالت  (بشتابید به سوي درو کردن (

عشق، قلـب و دسـت   : نید و بخوانیدما زنده است، بشتابید و درو ک ۀسرزمین، به واسط
هاي مـا، همـه شـادي، همـه     مزارع ما، دشت. است، عمر آدمی همه کشت و درو است

  ) 343، ص1999ابو شبکه،). (آوازند، خورشید آن به رنگ طال، و رودهاي آن آرزوهایند
را شعر رمانتیکی با رنگـی لبنـانی نامیـد، در     ،توان آنهایی از این نوع که میوصف

ابـراهیم  . شـود مـی  دیدهجاي دیوان شعري ابوشبکه و دیگر شعراي این سرزمین جاي 
مناظر طبیعی، بـه طـوري او را مبهـوت خـود نمـوده، و      . طبیعت است ۀناجی نیز شیفت

او خطـاب بـه لبنـان    . حیران کرده است که نمی داند از میان آنها کدام یک را بر گزیند
  :گویدمی

أمــرح ارضٍ مــن ریاضــک فــی اي  
  

  و بــــاي آالء لــــدیک أســــبح؟    
  

  ثمـــرٌ علـــی ثمـــرٍ و إنّ المجتنـــی
  

     ن عذب الجنـی، مـا یطـرححار ملی !  
  

در کدام یک از مرغزارهاي تو گردش کنم؟ و زبان بـه سـتایش کـدام نعمـت تـو      (
میـوه، بـه موجـب     ةانباشته شده است، به طوري که چیننـد  ها روي ثمرهبگشایم؟ ثمره

  ) 294ص، 2008ناجی، !). (ماند که کدام یک را به دور بیندازدوت میگوارایی آنها، مبه
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که با احساسی عمیق و رمانتیکی در دل آسـمان پـر    ،ابوالقاسم الشابی ،شاعر تونسی
  :  سرایدستاره و زیباي شب غرق شده، سرمست از این زیبایی خیره کننده، می

  مــن لیــالی الخریــف   لیلــۀٍو فــی 
  

ــۀٌ   ــی و ا مثقّلـــ ــجرِباالســـ   لضـــ
  

ــن ضــیاء النجــومِ     ــکرت بهــا م   س
  

ــکر      ــی سـ ــزنِ حتـ ــت للحـ   و غنیـ
  

یزي که باري از اندوه و درد با خود داشت، از نور ستارگان مست شدم یدر شبی پا(
  ) 91ص ،1994،الشابی). (اي سر دادم که او هم مست شدو براي اندوه، نغمه

هـا بـه   بیعت را با قیام ملت، رستاخیز دائمی در ط»ارادة الحیاة«مشهور  ةدیقصاو در 
بخشـد، ابیـات   زند و رنگی انسانی، اجتماعی به شعر رمانتیکی عربـی مـی  هم پیوند می

آغازین  این شعر کامالً اجتماعی است و به شعر شاعران پیرو مکتب واقعگرایی شباهت 
  :دارد

  ذا الشــــعب یومــــاً اراد الحیــــاةإو 
  

   ــدر ــتجیب القـــ ــد أن یســـ   فالبـــ
  

  ). آزاده زیستن کند، قضا و قدر حتماً تابع او خواهد شد ةملتی اراد و آنگاه که(
هـاي  ها را به دانـه تملّ ةا پس از ابیات ابتداي قصیده، او با نگاهی رمانتیکی، ارادام

ـ کند که خواب زمستانی هرگز آنهـا را  پنهان شده در دل خاك تشبیه می ابود نخواهـد  ن
  : داشت کرد، بلکه آنها رویشی دوباره خواهند
ــت   ــی حملـ ــذور التـ ــی البـ   و تبقـ

  

ــر     ــلٍ عبــ ــرٍ جمیــ ــرةَ عمــ   ذخیــ
  

.)  کنند، جاودان خواهنـد مانـد  که عمر زیباي گذشته را با خود حمل می ،هاو دانه( 
  ) 92، صهمان(

بـا مضـمون    يادهیبه قص شتری، برخالف آن که بیل ابوالقاسم الشابمفص ةدیقصاین 
ـ ابکه فقط است  یکیکامالً رمانت يادهیاست، قص افتهیشهرت  یاجتماع آن،  يابتـدا  اتی
 جـاد یا ةاراد بـا، یز یشکلو به  يشاعر با هنرمند ،دهیقصدر این  .دارد یاجتماع يمحتوا
داده، آنهـا را همگـون    ونـد یپ عـت یدر طب زیرسـتاخ و  یبا دگرگونرا ها، تل در ملّتحو

    . استساخته 
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کنند که طبیعت را زنده کنند، تالش میشاعران رمانتیکی : توان گفتدر مجموع می
عواطـف و   ۀهر چند گاهی غلب. به نجواي آن گوش فرا دهند و اسرار آن را کشف کنند

شـاعر در نوسـانی    وگردانـد،  احساسات، مسیر وصف آنان را دستخوش دگرگونی مـی 
برد، گاهی خوش بین و گاهی بد بین است، گـاهی غـرق در احسـاس    دائمی به سر می

و ) 171-166، صـص  1981الحـاوي،  . (و گاهی حیرت زده، و شکاك است خوشبختی
  .  این طبیعت شاعر و بویژه شاعران پیرو مکتب رمانتیک است

  عشق  -2-6  
عشق یکی دیگـر از موضـوعات بسـیار رایـج شـعر رمـانتیکی اسـت کـه شـاعران          

ق عشـ . معاصرعرب، در مظاهر مختلف آن تحت تأثیر رمانتیک غرب قـرار گرفتـه انـد   
رمانتیکی معموالً با خوش بینی شاعر مرتبط است، از این لحاظ، داراي یک  بعد روحی 

مان، زمتافیزیکی به صورت هم ۀفیزیکی همراه یک تجرب ۀاست که در آن غالباً یک تجرب
یک حالت ثابت درونی بماند و تالش مـی  در شاعر رمانتیک دوست ندارد . وجود دارد

هاي زن را به وفور در ها زیباییرمانتیک. وحی دست یابدهاي رکند  به باالترین حالت
انـد، بیـان   اند و هر آنچه را که در عشـق بـه او، شایسـته دانسـته    شعر خود وصف کرده

  . اند کرده
از نظرآنان . 1هاي غریزي به دور استو هوس يها معموالً از بیان هوعشق رمانتیک

بـرد و  به حقیقت هستی پی مـی  ابدي است که شاعر از طریق آن ۀعشق یک سر چشم
به باور آنها، با اکسیر عشق و آزادي است کـه روح شـکفته   . زندحجاب تن را کنار می

هاي زندگی برهنه، بی برگ، بی ثمر و بدون از نگاه آنان اگر عشق نبود، شاخه. شودمی
ر ها، آگاهانه درآن به حرکـت د عشق حالتی است که رمانتیک. مردلطافت و شادابی می

از نظر آنان جـانی  ) 179، ص1981الحاوي، . (یابندآیند و با عشق به زن، تکامل میمی
  :میردشود و میکه از عشق خالی باشد، پژمرده می

                                                        

هاي رمانتیکی و پاك اي از این گونه عشقاي جبران خلیل جبران با خانم ماري هاسکل، نمونههاي عاشقانهنامه - 1
عاشقانه رد و بدل شد، اما آنها هرگز همدیگر را ندیدند و از دنیا کوچ  ۀها نامسالیان، ده ،میان این دو طی. ستا

  .کردند
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 ــۀٍو اي ــی  بهجـــ ــنفسِ تبقـــ   للـــ
  

    ــرام ــا الکـــ ــت احبتُهـــ   اذا ذهبـــ
  

ــاةَأال إنّ  ــبٍ  الحیـــ ــال حبیـــ   بـــ
  

    ــدام ــا المـ ــأسِ فارقهـ ــلِ الکـ   کمثـ
  

دوستانش کوچ کننـد؟ زنـدگی بـدون    که ماند آنگاه ان باقی میچه شادي براي انس(
  )  138ص ،2006 االخطل الصغیر،). (دوست مانند جامی است که در آن شرابی نباشد

ایلیا ابو ماضـی، عاشـقان را   . عشق از منظر شاعران رمانتیک، خمیرمایه هستی است
  :داندمردگانی بی قبر و کفن می

  ــه ــب، کلُّــ ــن الحــ   بــــرع آه مــ
  

ــهرُ      ــدموع و السـ ــه الـ ــدي منـ   عنـ
  

ــم   ــرامِ، إنّهـ ــرعی الغـ ــح صـ   و ویـ
  

ــا کُفّنـــوا و مـــا قُبـــر      !مـــوتی، و مـ
  

  مـــا جحـــد الحـــب غیـــرُ جاهلـــه 
  

ــرُ؟      ــه بص ــن ل ــمس م ــد الش   أ یجح
  

و . هـا اسـت  خوابی و اشـک  من از آن، بی ةبهر. اش اشک استآه از عشق که همه(
کسی عشق را  ،آیا جز نادان! قبرند و بی کفن واي بر کشته شدگان عشق که مردگانی بی

  ) 351ص ،2000ابو ماضی،). (کند؟کند؟ آیا شخص بینا خورشید را انکار میانکار می
اي است و از عالیق جسمانی فراتـر رفتـه،   عشق در ادب رمانتیک، داراي مقام ویژه

. رود که بر اسـاس طرحـی آسـمانی، مقـدر شـده اسـت      حاد ارواح به شمار مینوعی اتّ
نامد که همراه درد و رنج، معبد روح می«چنانکه جبران آن را ) 114، ص1995ترحینی،(

محورهـاي   بنابراین عشق یکـی از ) 115، ص 1384سلیمی، (» کندقلب بشر را پاك می
آن  ۀاصلی مکتب رمانتیک است که شاعر به آن پیوسته تا خأل وجود خود را بـه وسـیل  

بـه علـت نقـش     از اینـرو . آن برطـرف نمایـد   ۀسطهاي درونیش را به واپرکند و نقص
دانند و شالوده اصلی این می» قلب ادب«را  ات رمانتیک، آنمحوري این موضوع در ادبی

االیوبی، . (مبدأ آن پاکی و طهارت و احساسات آن آسمانی است. مکتب نام گرفته است
  )  90، ص1984
اسـت،  صاحب نظران ختالف ا محلّ ،شده کیرمانت اتیکه عشق چگونه وارد ادبنیا
سـبب شـد کـه     لیتورات و انج میو تعال سایکل ینید يمعتقدند که وجود فضاها یبرخ

اند که دهیعق نیبر ا گرید یو برخ ،ظهور کند یاله يهابا آرمانو  یعشق در قالب انسان
صـوف  ت« میاي برآنند که مفاهعدهاروپا شده است و  اتیترجمه وارد ادب قیعشق از طر
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 .استی شده متجلّ یکیعشق رمانت ، درآن قیدر ادب اروپا وارد گشته و مصاد» یاسالم
 یقرون وسـط  دگاهیکه بر د بود یکس نیلاودانته : اندگفته) 63، ص1373غنیمی هالل، (

 ةاو دربار .کردیه نمزن توج یجسمان جنبۀکه جزء به  یدگاهیدر مورد زن هجوم برد، د
االبیاري، بـی  (» .آوردیاب و ستارگان را به حرکت مآفتعشق است که «: دیگویعشق م
   ) 7تا، ص 

ها به جاي خرد، قلب، عاطفـه و ذوق اسـت و   منبع شناخت زیبایی در نزد رمانتیک
در آثـار آنـان، عشـق بـه عنـوان یکـی از       . نگرنـد به عنصر زیبایی مـی  منظرآنها از این 

مراه اندوه و شکایت از فراق تقدیس شده است و در بیشتر موارد،  ه ،بزرگترین فضایل
 قداست عشق در نظـر آنـان باعـث شـده کـه ارزش زن در     . شودمحبوب، توصیف می

اي آسمانی تلقی گردد کـه بـه   ات رمانتیک بسیار متعالی گردد، و زن همچون فرشتهادبی
غنیمی هـالل، بـی تـا،    . (ها به وسیله عشق، ازآسمان فرود آمده استمنظور تطهیر قلب

. عشق وجـود دارد  ةها، دیدگاهی فلسفی درباروه بر این، در آثار رمانتیکعال) 171ص 
در نظر برخی از آنان، عشق اساس این عـالم و سـبب وجـود مخلوقـات اسـت و دوام      

در جـاي جـاي اشـعار    ) 13، ص2001االصـفر،  . (جهان هستی نیز بدان وابسـته اسـت  
  .  ی شده استی عشق متجلّشاعران پیرو مکتب رمانتیک در شعر معاصرعربی مفهوم قدس

  
  احساس تنهایی، درد و غم  -3-6

شاعر رمانتیک، آنگاه که از مشکالت، ستم و آداب و رسوم غلط جامعـه، بـه سـتوه    
برد و در خود درد و برد و یا اینکه به خود و عالم خیال پناه میآید به طبیعت پناه میمی

، 1998الحاوي، . (کندس غربت میا او در این حالت تنهاست و احساکشد، امعذاب می
هـاي دیگـر،   آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها یا زمـان ) 209ص

هاي خیال، یکـی دیگـر از   دعوت به سفرهاي تاریخی، جغرافیایی، سفر واقعی یا بر بال
  ) 181، ص1376سیدحسینی، . (هاي آثار رمانتیک استصهمشخّ

بخصوص در نـزد  » ناله و زاري به یاد وطن«شکل  احساس غربت در ادب عربی به
شاعران مهجر، ظاهر شد و طبیعی بود که وطن مهمترین عامل ایجاد شور و اشتیاق نزد 



17    نتیکتأثیرپذیري شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رما                                      

آنها باشد، زیرا آنان وطنشان را در حالتی ترك کرده بودند که در جهل، ستم و هـرج و  
داشـتند و از  وسـت مـی  ها و مشـکالت، آن را د ا با تمام این ویژگیام. مرج گرفتار بود

جبران، شابی، نسیب عریضـه و رشـید ایـوب از    . زندگی در غربت به تنگ آمده بودند
هاي این تجربه در اند، چنانکه نشانهجمله شعرایی هستند که این احساس را تجربه کرده

، ایلیا ابوماضی، عمـر ابـو ریشـه و غیـره دیـده      )شاعر قروي( يالخور میسل دیرششعر 
، ابوماضـی، زبـان   )یـا جـارتی  (» اي همسایه« ةقصید) 126، ص1995حینی،تر. (شود می

اندوهی  ةحال این گروه از شعراي رمانتیکی عرب است، در این قصیده، شخصی دربار
  :کندهاي او سؤال میشاعر نمایان است، از همسایه ةکه در چهر

ــزالً؟   ــدارِ معت ــی فــی ال ــذا الفت ــا ه   م
  

ــا توحـــد نســـاك و رهبـــانُ        کمـ
  

ــ ــب ی ــو مکتئ ــه و ه ــاء علی   أتی المس
  

  رجــع اللیــلُ عنــه و هــو حیــرانُ      
  

ها گوشه تنهایی و عزلت برگزیده است؟ شب چرا این انسان مانند زاهدان و رهبان(
  .)گذرد و او اندوهناك و حیران استو صبح بر او می

سپس جوان که همان خود شاعر است، دوري از وطـن را سـبب ایـن همـه انـدوه      
  :دهدپاسخ می شمارد و می

فــالیوم کــلُّ الــذي فــی مهجتــی الــم  
  

ــزانُ    ــؤس و اح ــولهم ب ــا ح ــلُّ م   و ک
  

  و کــان لــی أمــلٌ إن کــان لــی وطــنٌ
  

  فیـــه لنفســـی لبانـــات و خلّـــانُ     
  

ــا   ــتاق رؤیته ــی اش ــانی الت ــال المغ   ف
  

  تلــک المغــانی، و ال الســکّان ســکّان  
  

ه در اطـراف مـردم   امروز هر چه در درون من است، غم و اندوه اسـت، و هـر چـ   (
شـد  اگر صاحب سرزمینی بودم که نیازهایم در آن برآورده می. بینم درد و رنج است می

ی کـه  یهـا اکنـون ایـن منزلگـاه   . و دوستانی در آن داشتم، در آن صورت آرزوها داشـتم 
ابـی  ). (اشتیاق دیدار آن را دارم، آن منزلگاه نیست و سـاکنان هـم، آن سـاکنان نیسـتند    

  ) 687 ،2000ماضی،
من در این دنیا غریبم و در غربت «: گویددر بیان احساس غربت خویش می ،جبران

شود که من همیشه به وطنی ا این غربت باعث میکنم، اماحساس تنهایی و وحشت می
شناسم و احساس غربت، مرا با خیالم به سرزمینی دور اي فکر کنم که آن را نمیافسانه
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از خانواده و دوستانم دور هستم و هر گاه یکی از . امرا ندیدهبرد که هرگز آن افتاده می
شناسـی و چـه   این کیسـت و چگونـه او را مـی   : گویمبینم، در ذهن خود میآنها را می

» نشـینی؟ شـوي و بـا او مـی   دهد؟ چگونه به او نزدیک مـی را به او پیوند میو چیزي ت
  )   209، 1998الحاوي، (

اي بس مهم است و به همین سبب، ناله و یک، مسألهدردهاي بشري در مکتب رمانت
یابد کـه  یک رمانتیک، زمانی شدت میدرد و رنجش . زاري در این مکتب فراوان است

را دارد، فاصـله بسـیار    احساس کند، بین آنچه او آرزو کرده و آنچه توانـایی انجـام آن  
و عـذاب  چـرا یـک ادیـب احسـاس رنـج      «: هنگامی که از ابو شبکه سؤال شـد . است

کنـد،  زیرا او سعی دارد دنیایی غیر از آنچـه در آن زنـدگی مـی   «: ؟ او پاسخ داد»کند می
ا آن دنیا، ام! ها، دنیاي عشق و رحمت و بخشایشدنیاي خیال و رؤیاها، زیبایی. بیافریند

و اینجاسـت کـه در ادیـب احسـاس درد     . ها متفاوت استچقدر با دنیاي جهل و کینه
  )   134، ص1956رزوق، (» .آید وجود میه ورنج ب

. از مهمترین عوامل غم و درد نزد شاعران رمانتیک، ظلم و سـتم در اجتمـاع اسـت   
ها فراهم گردد، اما از جانب گیرد تا سعادت انسانشاعر، تمام توانایی خود را به کار می

ند، هجوم کاي که در آن زندگی مییابد، در نتیجه، بر آنان و جامعهتی نمیآنها هیچ محب
شود، تا شاید بخشی از درد و رنـج خـود را از دل   برد و به دامان طبیعت پناهنده میمی

  )  126، ص1981زغلول سالم، . (بزداید و دمی در آسایش و آرامش به سر ببرد
 ۀبه قلّ دنیدر رس آنان،. اندشاعران رمانتیک همواره زبان به ستایش غم و درد گشوده

 بنـابراین . دنکنیآن م میتسل یبه راحت جان خود را و دنابییارا مکمال، درد ورنج را گو
این  ،ناقدان اند که گاهی بعضیگشودهرنج  درد و دیتمج حدي زبان به به ،شاعران این 

شاعر لبنانی فوزي معلوف، ) 104مندور، بی تا، ص( نداهدینام» عصر يماریب«را گرایش 
گیتار، رمز زندگی پر رنـج، و جـوانی   . گریدیاش مبرگیتار شکسته» المنتحر« ةدر قصید

. خواهد که به مهمان جدیدشان خـوش آمـد گوینـد   او از قبرها می. سپري شده اوست
ی آنجایی که از شیر همواره مظهر غـرش و  حتّ ،خلیل مطران) 127، ص1995ترحینی، (
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کنـد، صـفت   گوید و خود را به آن تشبیه می، سخن میدر شعر قدیم و جدیدشجاعت 
  :گویدنماید و میگریان را همراه آن ذکر می

ــا الْب ــد ــا الْأس ــیکیأنَ ــلُ الْأس بــا ج   ، أنَ
  

   سمشیأنَـا الرَّمـاسِ  یمامیاً فَـوقَ أرد  
  

ـــسا ـــم ال ـــَا الْألَ ــري جیأن زَافم ــد عبل  
  

  سیولَم یخْب نبـرا جیأنَـا الْأمـلُ الدا  
  

من قبري زخمی هستم کـه بـر روي قبرهـا راه    . اندوهم من شیرگریان و کوه غم و(
ی تیره و تار هستم کـه هنـوز   یزیرا نمی نالم، من آرزو ،من دردي ساکت هستم. رود می

  ) 17، ص2ج،1949، مطران.) (چراغم خاموش نشده
یکی دیگر از مظاهر غربت واحساس حیرت، نگرانی و بدبینی است و این احساس 

خیر و  ةآنها همواره دربار. و آپولو و شعراي مهجر چیره بودبر برخی از اصحاب دیوان 
ند که آیا آغاز حیات یـا  هست پرسند، و از مرگ و سرنوشت پس از آن در حیرتشر می

ت و وضـوح دارد کـه   ات رمانتیک شـد مرگ آن قدر در ادبی ۀلاپایان آن است؟ بیان مس
یـک شـاعر   . اده اسـت ات مـرگ بـه خـود اختصـاص د    شاخه مستقلی را به عنوان ادبی

آل و خواهد از آن طریق، به عالم ایدهنماید که میاي مرگ میت تمنّرمانتیک به این علّ
آرمانی خود دست یابد، و به این خاطر، گاه جهان مادي و آنچـه در آن اسـت را دروغ   

داند و در صدد آن است که به گردد که آن را حقیقت میپندارد و به دنبال چیزي میمی
دراین حالت است که مرگ براي . ور دست یابی به آرزویش از قالب تن رهایی یابدمنظ

از نگاه او، مـرگ  . دوست داشتنی است اي شود و در نظرش همچون فرشتهاو گوارا می
، 1984 االیوبی،. (نوعی توسعه در روح شاعر است که در قفس تنگ تن اسیر شده است

اي بر دل و جان خلیل مطـران چیـره   ه گونههاي تیره و تار، بعواطف و خیال) 130ص
  : اند ها او را احاطه کردهشده است، که گویی گروهی از جن

 يوأرـــا رو ضـــۀًرنَّهي ضـــۀُلَکالـــرَّد  
  

  غَیـرُ   وسـواسِ   یـمسمعـ  فیو ما  صغیو أ  
  

  ــو ــنْ  ح ــرُ م ــاً  لیو أنْظُ کَّبر ــاةً و   مش
  

  نْ دم ـاتـزْجِـیأفَراسِعـَلَـی م خَانٍ و  
  

ــأ ــی نیکَ ــا   ف ــی بِه األس ــزُف ــا ی   رؤی
  

  مـواکـبِ أعـرَاسِ  فـیطَـوائـف جِـنٍّ   
  

)ـ  ،دهـم  ا باغ مرگ است و گـوش مـی  باغی را می بینم، ام ا جـز وسوسـه چیـزي   ام  
، بینم که گرد و خاك آنها و اسب هایشان راها را در اطرافم میو پیاده ها و سواره. شنومنمی



20     نقد ادب معاصر ادبی   

  هـا را بـر  گویی خوابی دیدم کـه در آن، غـم و انـدوه، گروهـی از جـن      .در بر گرفته است
  ) 267، ص 2ج، 1949مطران،(. هاي عروسی سوار کرده بودمرکب 

  
  آزادي از قید و بندها  -4-6

درآغاز عصر جدید، آزادي از قید و بندهاي دیرین در شـعر را،   ،ادب معاصر عرب
بارودي، شـوقی، حـافظ ابـراهیم و رصـافی و     : عرانی ماننددر شکل محدود آن، نزد شا

تـر از ایـن   ها، از یک سو بسیار گسـترده ا آزادي مطلوب رمانتیکدیگران تجربه کرد، ام
. گرفتمحدوده بود، و از سوي دیگر، از ایمان آنان به کرامت و عظمت انسان نشأت می

که اینها معتقـد بودنـد کـه آزادي     ل ایناو: آزادي نزد این گروه، بر دو اصل استوار بود
شود و هر چیـزي کـه   د میت هستی است و نیاز به دوام دارد و هر روز دوباره متولّسنّ

دوم ایـن کـه از نگـاه آنـان، آزادي اسـاس      . یابداستمرار نمی ،آزادي در کنار آن نباشد
  .رفت، که در سرشت انسان نهاده شده استمیزندگی و پیشرفت به شمار

زنـد و از  ها نیز باور داشتند که آزادي گاهی در برابر ستم زانو مـی رمانتیکهرچند، 
آنان، در چنان حالتی، نیاز به دمیدن روحی تازه در کالبد آن  ةا به عقیدآید، امپاي در می

هـا  ی رمانتیـک به طور کلّ) 205-199، صص1998الحاوي، ( .است تا دوباره زنده گردد
موجود را از بین ببرند و صورت عملی آرزوهاي خود را به  تدر پی آن بودند که واقعی

هم در بیـنش اجتمـاعی و    ،شعر و ادب ۀو این میل آنان، هم در عرص. جاي آن بنشانند
کند که هیزم شکنی باشد تا بـاغش را از  آرزو می ،شابی. کندسیاسی آنها خودنمایی می

  . هاي خشک پاك گرداندوجود شاخه
  کنــت حطّــا ایهــا الشــعب لیتنــی   

  

ــی     ــذوعِ بفأس ــی الج ــاهوي عل ــاً ف   ب
  

ــا   ــیولِ، اذا سـ ــت کالسـ ــی کنـ   لیتنـ
  

ــرمسِ      ــاً  ب ــور، رمس ــد القب ــت ته   !ل
  

ــأطوي   ــاحِ فـ ــت کالریـ ــی کنـ   لیتنـ
  

  کـــلَّ مـــا یخنـــقُ الزهـــور بـــنحسِ  
  

ــتاء، أُغشّـــی    ــت کالشـ ــی کنـ   لیتنـ
  

  کــلَّ مــا أذبــلَ الخریــف بتُرســی       
  

کـاش  . کوبیدمدرختان می ۀم تا با تبرم بر تنت، کاش من یک هیزم شکن بوداي ملّ(
قبرها را یکی پس از دیگري، با خاك یکسان  ،من مانند سیل بودم که چون جاري شود
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  کنـد، در هـم   هـا را خفـه مـی   کاش من مثل بادها بودم تا هر چیز شومی را که گل. کند
ه نموده است، بـا  کاش من، چون زمستان بودم تا هر آنچه را که، پاییز پژمرد. پیچیدممی

  ) 45، ص1994ابی، شال.) (پوشاندمسپرم می
. قید وبندهاي موجـود را بـردارد   ۀکوشد همسمبل انسانی است که می ،هیزم شکن

او آرزو . دارد تا جامعه را از زیر بـار مشـکالت برهانـد   هیزم شکنی که تبرش را بر می
اشد که رنـگ زرد پـاییز را از   کند که سیلی باشد که قبرها را ویران کند و زمستانی بمی

  . هستی محو کند
از سوي دیگر، از دیدگاه شعراي رمانتیک، در دورانی که هرج و مرج بر همـه چیـز   

 ۀسایه افکنده و کسی توان ایجاد دگرگـون در وضـع موجـود را نـدارد، بهتـرین وسـیل      
. ندوه استطبیعت پاك، و پناه بردن به گذشته براي گریز از غم و ابه نجات، پناه بردن 

بـرد و آنجـا را جایگـاه    پس به ناچار، هنرمند رمانتیک به دنیاي خیالی خویش پناه مـی 
و اینجاست که نویسنده و شـاعر  . دهدعملی شدن آرزوهاي بر نیامده خویش، قرار می

کند، زیرا او، در جهانی هاي تلخ پیرامون خویش ناسازگاري آغاز میترمانتیک با واقعی
بنابر این به جهانی خیالی پناه . تواند به آرزوهایش دست یابدسختی، نمیپر از موانع و 

  : برد که محدود به زمان و مکان نیستمی
ــومٍ  ــه ذات یـــــ ــی اللُـــــ   رآنـــــ

  

    ــقاء ــن الشـ ــی مـ ــی االرضِ أبکـ   فـ
  

  فـــــــــرقّ، و اهللاُ ذو حنـــــــــانٍ 
  

    ــی ذوي الضـــــرِّ و العنـــــاء   علـــ
  

  ءللشعرِ، فارجع الی السما  و قال لیس التراب داراً
  و شـــاد فـــوقَ الســـماك بیتـــی   

  

   ــاء ــی الفضــ ــی علــ ــد ملکــ   و مــ
  

پس خداي مهربان، بـر حـال   . کردمخداوند یک روز مرا در زمین دید که گریه می(
زمین خاکی، جاي شعر نیسـت، پـس تـو بـه آسـمان      : رنجدیدگان مهر ورزید، و گفت

ابـی  ) (.ر فضـا گسـترد  اي برایم بنا نمود و پادشاهی مرا دبرگرد، و بر فراز آسمان، خانه
  )  125ص ،2000 ماضی،

و تنها تفاوت آنها در جهانی است که  ستهات، وجه اشتراك رمانتیکگریز از واقعی
هاي عاطفی ها مختلفند و پناهگاهاین جهان) 112، ص1995ترحینی، . (برندبدان پناه می
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ه، گاه عالم خیال و یا برند، گاه زمان گذشته یا آیندها بدان پناه میو روحی که رمانتیک
ها به عالم خیال و عواطف، و فاصله گـرفتن از  مفرط رمانتیک ۀتکی. استدامن طبیعت 

االیـوبی،  ( .گرایی افراطی در بین بسیاري از آنان شـده اسـت  جهان خارج، باعث درون
   ) 203، ص1984
   

    گیري نتیجه
هرچنـد در  . ربـی شـد  ل قرن بیسـتم، وارد ادب ع او ۀمکتب ادبی رمانتیک در نیم -

ا آغاز،  تعداد کمی از شاعران و ادیبان  این مکتب را پذیرفتند و به آن گرایش یافتند، ام
تـر شـد و عمـق    نفوذ این گرایش در ادب و شعر عربی گسترده ةطولی نکشید که حوز

ترین شـاعران عـرب کـه    دو جنگ جهانی، بزرگ ۀبیشتري یافت، به طوري که در فاصل
کل و محتواي شعر عربی را پدید آوردند، از پیروان ایـن مکتـب ادبـی    دگرگونی در ش

هاي اندکی از آنها در هاي گوناگون و متنوع شعر رمانتیکی که نمونهظهور جلوه. شدند
این مقاله ذکر شد، میزان تأثیرپذیري شعر معاصر عربی از این مکتـب ادبـی را بخـوبی    

اقتصادي و اجتمـاعی کشـورهاي عربـی، در     هاي سیاسی،یقیناً نابسامانی. دهدنشان می
ر بـود، چـون   ترویج و تسریع گسـترش مکتـب رمانتیـک و مانـدگاري آن بسـیار مـؤثّ      

اصلی شعر رمانتیکی، عشق و حزن و اندوه است و ایـن ویژگـی بـا اوضـاع      ۀخمیرمای
  . آن روز جهان عرب، قرابت بسیار داشت ۀآشفت
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  المعاصر يالشعر العرب ية فير المدرسة الرومانسيتأث
  

  سليمی يعل
  کرمانشاه  -يجبامعة راز ك استاذ مشار

  حسني رضا اخرت سيمني
  ية جبامعة راز يفرع اللغة العرب  يفريج ماجستيجر 
  
  

  المستخلص
هـــذا  ة للتطــور يفيــة تعــدّ بدايـــة األدبيرومانســن العـــرب الــی املدرســة اليإنّ اجتــاه الشــعراء املعاصــر 

الشـعر لکـن  معـاين قصـدون التطـور يفي و کـانوا نيلـية قليـالبدا نما کـان هـؤالء الشـعراء يفيفب. الشعر
م التطور يمل  ل الشــعر العــريبيــة حبيــلبــث أن کثــر عــددهم و اتّســعت دائــرة نزعــا ّ ًا يحتــوالً جــذر  ث حتــو
ن يث إنّ ابـــرز الشـــعراء الـــذيـــ متّســـعًا جـــدًا حبريان هـــذا التـــأثکـــ. ريزمـــن قصـــ الشـــکل و املعنـــی يف يف

 نيإنّ العالقـة بـ. ةي کـانوا مـن اتبـاع املدرسـة الرومانسـنيتي العـاملني احلـربنيمـدة بـ ة يفيـخلقوا آثاراً عامل
هــذه املدرســة تعــدّ مــن اســباب هــذا  يف يو احلــزن کعنصــر اساسـ العــامل العــريب ة يفيالظـروف املأســاو 

ـدف هـذه املقالـة الـی دراسـة . الشـعر العـريب يفي ة هـذا البقـاء و تأثريهـا اجلـذر يتمرار االتسـاع و اسـ
  . بذکر مناذج من شعر هؤالء الشعراءريهذا التأث

  
ــ: ةيـــالکلمـــات المفتاح  ياملعاصـــر، الشـــعر الرومانســـ الشـــعر العـــريب ة، التطـــور يفياملدرســـة الرومانسـ

  العريب
  


