
 

 و انعکاس آن در نقاشی قاجاردر این مقاله به بررسی بازتاب رمانتیسم در اشعار شمس لنگرودی 

ی پژوهش، بازتاب توصیفی است. فرضیه-ای و نوع آن تحلیلیایم. روش پژوهش، کتابخانهپرداخته

های رمانتیسم در اشعار شمس لنگرودی است. با مطالعه و بررسی اشعار برخی از مهمترین مؤلفه

ی زمانی طوالنی رغم داشتن فاصلهشمس لنگرودی علیرسیم که شمس لنگرودی به این نتیجه می

های این مکتب عالقه ها و ویژگیبا بزرگان رمانتیسم شعر معاصر، اما همچنان به برخی از مؤلفه

الضمیر خود سود جسته است. ای این مکتب برای بیان مفاهیم و مافیهنشان داده و از ظرفیت

ی تخیّل به منظور خلق تصاویر بدیع، گرایش به رمانتیسم اجتماعی، توجه به طبیعت، استمداد از قوه

های رمانتیسم است که گرایی و بیان مضامین عاشقانه و مبتنی بر عاطفه از مهمترین مؤلفهطبیعت

شود. شمس لنگرودی هرگز خود را به کاربرد تخیّل صِرف در رودی دیده میدر اشعار شمس لنگ

های اجتماعی و انسانی خود ی تخیّل، به بیان اندیشهاشعارش قانع نکرده و حتّی با استفاده از قوّه

تابد اما برای بیان این مضمون به نمادها و پرداخته است. او هرگز ظلم و ستم و نابرابری را برنمی

ترین مفاهیم سیاسی و شدیدترین انتقادات را در قالب شود تا بتواند عمیقطبیعت متوسّل می عناصر

های نو و کهنه نقاشی قاجار نیز در آن دوره سبب شد که تلفیقی شیوه ها بیان کند.نمادها و استعاره

طبیعت گرایی، هایی از اشعار لنگرودی را در نقاشی قاجار دید از جمله لفهؤتوان مبود. همچنین می
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 مقدمه.1

در  عمدتاً یراندر ا یسمدر مورد رمانت یجتصور رارمانتیسم از مکاتب ادبی تأثیرگذار در شعر معاصر ایران است؛ البته 

 یسمکه رمانت یدرحال شودیخالصه م گراییو ذهن یشیاندیالبر خ یو مبتن رئالیستیضد اییدهها، پدعاشقانه ایپاره

، یاسیو س یفلسفه، علوم اجتماع یات،چون ادب یمختلف هایینهاست که زم یجهان یبلکه جنبش یمکتب ادب یکنه تنها 

خود را  یعاطف یجاناحساسات و ه یشتربمعاصر . شاعران گیردیو جز آن را در بر م ینماس ی،نقاش یقی،موس ی،معمار

 هاییکآثار رمانت بودن تریغن عالوه به .کردندیرا بر شعر خود حاکم م یخاص یکیرمانت یو فضا کشیدندیم یربه تصو

شمار  به یماییعصر ن یشعرا یکبر آثار رمانت یفرانسو یکآثار و اشعار رمانت یرگذاریتأث یگرد از عوامل ،یفرانسو

پس از نیما و بر اساس مقتضیات زمان، جریان رمانتیسم در شعر معاصر ادامه یافت و شاعران دیگر نیز به . رودیم

  های این مکتب در شعر خود همّت گماشتند.تبعیّت از نیما و یا با رویکردی ابتکاری، به کاربرد مؤلفه

های رمانتیسم در اشعار خود توجه نشان نی که تحت تأثیر مقتضیات زمان و به طرزی خلّاقانه، به مؤلفهیکی از شاعرا

به خوبی از بعضی از  دهد که اوی اشعار شمس لنگرودی نشان میاست. مطالعهش.(1329م(داده، شمس لنگرودی

در شعرش  یگری دبه گونه رمانتیسمپوشش در  اشعار او ها و مضامینیشهاند است و بهره گرفته رمانتیسمهای لفهؤم

جمعی، عشق، کشف و  و مانند بیان دنیای درونی، عاطفه فردی رمانتیسمهای لفهؤبرخی از م .کندکارکرد پیدا می

 شمس لنگرودی درونی شده در شعر به طبیعت به سبک شخصی و یکیشهود، نوستالژی، تخیل قوی و هم چنین نزد

نقاشی قاجار  در ایرانیاناز دیگر هنرهای دوره قاجار که تحت تأثیر رومانتیسم قرار داشت هنر نقاشی بود. . دارد بازتاب

 هایشیوه تلفیق که کردند ادغام خود سنت در را آن و انتخاب آمد،می خوش مذاقشان به که را خارجی شیوه از مواردی

 به قاجار دوره نقاشی بررسی در که اینکته اولین .بود ایرانی کالً  که شد متمایزی نقاشی یشیوه به منجر کهنه و نو

 از بعد قرن یک روغن و رنگ از استفاده است؛ بزرگ نسبتاً اندازه به روغن و رنگ هایپرده کثرت خورد،می چشم

 .کرد پیدا رواج ایران در صفویه

رشته تحریر درنیامده است. البته آثاری در خصوص پیشینه پژوهش باید گفت تاکنون اثری مستقلی در این مورد به 

اشعار  ییهماو درون هایشهاند یبررس»با عنوان  اثر خود( 1394) یظفر یساپراند. به بررسی اشعار لنگردی پرداخته

پرداخته و به این نتیجه  -ییو محتوا یزبان - یدگاهاز دو د شمس لنگرودیشعر  هاییژگیوبه بررسی « یشمس لنگرود

سرشار  یو اجتماع یاسیس یمسائل و رخدادها یرتحت تأث یشسرا یدر ابتدا یاشعار شمس لنگرود که رسیده است

 ینام .یابدیم یانو عشق در اغلب اشعارش جر استاو پر از لطافت سخن  یزبان شعربوده و  یتیو نارضا یانگریاز عص

به « یسبک اشعار شمس لنگرود یلو تحل یبررس»ی کارشناسی ارشد خود با عنوان نامه( در پایان1395) یکنون

 یفکر و ی(، ادبینحو ی،لغو یی،)آوای: زبانیدگاهاز سه د یموجود در شعر شمس لنگرود یسبک یهالفهؤم بررسی

 ساز ویانجر یرا شاعر وا توانیزبان نم یطهو چه در ح یانب یطهچه در حپرداخته و به این نتیجه رسیده است که 

 یاسی،و س یهمچون عشق، مرگ و طرح مسائل اجتماع یانهگراانسان یعواطف ی،ز منظر فکرکرد. اساز محسوبسبک
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در این پژوهش برآنیم تا بازتاب مکتب رمانتیسم در اشعار شمس  .داشته است یرا بر شعر لنگرود یرتأث یشترینب

های رمانتیسم میزان به مؤلفهلنگرودی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا مشخص شود که این شاعر چرا و به چه 

 گردد.ها با نقاشی دوره قاجار و رمانتیسم در آن مقایسه میسپس این مؤلفه در اشعار خود توجه نشان داده است.

 رمانتیسم.2

. رمانتیسم ,(prabble,1203:1985)پدیدار شد1770تا 1848مابین سال اصطالح رمانتیسم به عنوان مکتبی ادبی

سفه به طور کلی هنرها را در بر سیاست و فل مفهوم بسیار گسترده است که افزون بر ادبیات، ای پیچیده باپدیده

نامش پیداست باید نوعی واکنش احساسی در برابر عقالنیت  گونه که از( اما رمانتیسم را آن291:1382)رضایی،گیردمی

کند. در در خلق اثر تخیل استفاده می دهد و نویسندهرمانتیسم مکتبی است که به تخیل اهمیت می به حساب آورد.

دهد که در جامعه راجع به خود سخن شد و نویسنده به خود اجازه میدوره رمانتیسم، فردیت در جامعه مطرح می

بگویند و تجربیات و احساسات و افکار خود را بیان نماید؛ لذا بسیاری از آثار رماتیک جنبه جدیث نفس دارد)کتاب ماه 

با اشعار  1300مشروطه و حدود سال  یدر اواخر دوره یراندر ا یسمرمانت»معتقد است:  یزرقان(. 91 :1387ادبیات، 

 ی،)زرقان« .ستا یو پس از شکست نهضت مل یس یشود؛ و اوج آن در دههیشروع م  یمان یو بخصوص افسانه یعشق

مشروطیت و همزمان با ظهور نیما یوشیج ی بنابراین رمانتیسم به مفهوم واقعی آن، پس از دوره .(218-217: 1387

داند)شفیعی یم فرانسه یسمرا متأثر از رمانت دوره ینا یسمرمانت ،یکدکن یعیشف گر شد. دکتردر شعر فارسی جلوه

بی در دوره قاجار یکی از علل بنیادین رجوامع غ. بنابراین به نظر می رسد گسترش روابط خارجی با (45:1372کدکنی، 

 رومانتیسم در ایران در آثار ادبی و هنری است.رونق 

خود  با حداکثر جلوه یسمرمانت هاییژگیو که دانست توانیم یفارس یاتدر ادب یارا تنها دوره یماییعصر ن»در واقع،  

و نوع بروز و ( بنابراین رمانتیسم در شعر شاعران د411: 1377لنگرودی، «).شوندیخصوصاً شعر ظاهر م یدر آثار ادب

 یسمرمانت یا یمنف یسمرمانت یول دهدیاز خود بروز م یشتررا ب یدام جلوه یتا حدود مثبت رمانتیسم»ظهور داشت؛ 

. با این (74: 1385خضری، «)کند.یم ییخودنما یماییعصر ن یکرمانت یدر آثار شعرا یأسو  یدینوم یتدر نها ،یاهس

 های مثبت و منفی شعرا و ادبا و هنرمندان گردید.هنری این  دوره جوالنگاه احساستفاسیر آثار ادبی و 

 لنگرودی .شعر3

 نادر ویژه به و مشیری فریدون و توللی فریدون نگاه و زبان تأثیر تحت شاعری راه ابتدای در لنگرودی شمس محمد

 احمد نهایت در و کسرایی سیاوش شعر به زمانه شرایط تأثیر تحت و سیاسی جریانات به شدن وارد با. بود نادرپور

 ساده،زبان( 54:1392شریفی،)دانست شاملو زبان از متأثر را او اشعار از بزرگی بخش توانمی و شودمی متمایل شاملو

 لنگرودی شمس اخیر شعرهای اصلی هایویژگی از عشق بودن رنگ پر و روزمره زندگی به پرداختن طنز، نویسی، کوتاه

انتقادی در بیان مسائل انسانی و اجتماعی و نقد  رمانتیسمفردی و گاه  رمانتیسمگاه از او  .(32:1387رخشا،)است

است و  یکنزد ییمدرن امروزی به شعر رمانتیک اروپا شعر رمانتیک». زیرا کندمظاهر زندگی معاصر استفاده می
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های یهکند و رنگ پست مدرنیستی به درون ماشود، دور میای ادا میآرمانی که با زبان کلیشه یاهایرؤ خواننده را از

 .(267:1387تسلیمی، «)بخشدرمانتیک می

شعر »ثیرگذار است. در حقیقت، أدر روند شعر ت یشهدر برابر ذهنیت رمانتیکی توجه مستمر بر اندشمس  در شعر

 یگریاساساً جهان د( ی و...ژفه، نوستالتغزل، عاط)های رمانتیکی متعالی دارد و با وجوه مختلف رمانتیسم شمس مولفه

ی شعر اوست. و نیرودهنده یاوردر شعر او  رمانتیسمکارکرد  (133:1387رخشا، «)کند.می یترا در متن اشعارِ روا

به صورت ناخودآگاه و هم چنین هوشیارانه در  تیسمرمان ظرفیت شمس بر اساس ذهنیت عاطفیِ همیشگی خود، از

 ینیخواهد، جهان را به شکلی انسانی تر بازآفرمی چیزی جز شور و شوقی که رمانتیسم»برد. ه میبهر یشهایشهبیان اند

هستند و نیستند و هر دو آن یکی دو  ینرا به تمامی از آرمان می گیرد و در حقیقت ا یشنیرو رمانتیسمکند نیست. 

 .(132همان: «)شونددر شعر شمس لنگرودی پیدا هستند و ناپیدا می

 قاجار .نقاشی4

های مختلف فرهنگی های پیشینِ این هنر ایرانی جستجو کرد. با جریانباید در دورههای نقاشی دوره قاجار را میمایهبن

های واقع نمایی های غربی در نقاشیو سیاسی که از دوره صفویه به بعد در ایران به وجود آمد. تأثیرات نقاشی دولت

بی دید. این واقع نمایی در آغاز، در تضاد با انتزاع در هنر نگاری نمود. اما با گذشت زمان توان به خواین دوره را می

شناسی نگارگری واقع هنر غربی چاره را دریافتند که این خود نیز نقاشی ایرانی هنرمندان با رویکرد به ترکیب نمایی

هنر است که در بطن خود به لحاظ محتوایی مضمامینی  گرایی ایناین دوره را تحت تأثیر قرار داد. دوره قاجار اوج التقاط

 با است، معروف قاجار نقاشی به آنچه(. 29: 1387را در پی داشت، در این نوشته به آن پرداخته شده است)حاتم، 

 نقاشان ترینبرجسته. گرددمی آغاز "زند خانکریم" پادشاهی دوران از بلکه شود،نمی شروع "محمدخان آقا" سلطنت

 را دوره این هنرمندان. دادند تشکیل را قاجار دربار هنرمندان مرکزی هسته و رفتند تهران به شیراز از خانکریم دربار

 انتخاب آمد،می خوش مذاقشان به که را خارجی شیوه از مواردی دوره این در ایرانیان اند؛نهاده نام «سازیفرنگی دوره»

 ایرانی کالً  که شد متمایزی نقاشی یشیوه به منجر کهنه و نو هایشیوه تلفیق که کردند ادغام خود سنت در را آن و

 نسبتاً  اندازه به روغن و رنگ هایپرده کثرت خورد،می چشم به قاجار دوره نقاشی بررسی در که اینکته اولین. بود

 مربوط ها،پرده این تصاویر بیشترین. کرد پیدا رواج ایران در صفویه از بعد قرن یک روغن و رنگ از استفاده است؛ بزرگ

. یکی از (41:1380تاجبخش،)بود خود شیفته البته و هنرمندان و هنر دوستدار خود که بود "شاهفتحعلی" چهره به

ها است. این شیوه در دوره قاجار براساس سنت های موجود در نقاشی دوره قاجار ارائه و رواج خیالی نگاریمشخصه

دوران با استفاده از ابزار رنگ و روغن و بوم پارچه ای و ابزار دیگر، همچنین فرهنگ و مذهب عموم نقاشی رایج در آن 

ای خاص از هنر انگاری، شیوهای یا خیالیخانههای قهوهجامعه در دوره قاجار با شکل جدید گسترش یافت. نقاشی

های ایرانی سر برآورده و بسیار از دل سنتنقاشی و یکی از هنرهای مردمی و با سابقه در جامعه ایرانی است که 

باشد که از نظر خصوصیات فیگوراتیو و مصالح به کار گرفته شده در دوره قاجار متفاوت ارائه شده تر میقدیمی
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های انگاری از مهمترین جلوهگرایی موجود در نقشی قاجار، خیالی(. بنابراین طبیعت157: 1397است)عطاری و دیگران، 

 در نقاشی دوره قاجار بود. رمانتیسم

 قاجار نقاشی و لنگرودی شمس اشعار در رمانتیسمانعکاس   -3

هایی از رمانتیسم در اشعارش نمود یافته است. در به شمار آورد که رگه  یاز آخرین شاعرانتوان میشمس لنگرودی را 

 ییزداستقدّ و شمس لنگرودی به مساعد یالژ ی،ندا ابکار ی،فرشته سار مانند یشاعرانی شصت، یعنی دهه این دوره

خود را  یشمس لنگرود یگراست. د ییزداتایو ادب ییزدایدئولوژیشاعران ا ینوجه بارز شعر ا»و پردازند میدر شعر 

قرار  یکند زبان را در ارتباط با زندگیم یکند، بلکه سع یدشاملو تول یممثل زبان فخ یکه زبان یندبینم یدمق

 یاندر ب یانتقاد رمانتیسم یو گاه یفرد تیسماز رمان یگاهلنگرودی که ذکر شد، چنان. (106: 1390 لنگرودی،)«دهد

 :کرده استمعاصر استفاده  یو نقد مظاهر زندگ یو اجتماع یمسائل انسان

باد / کوبد به سرش زده یها مدود، و سرش را به پنجرهیها مدرخت یان! / چگونه میدبه سرش زده باد /نگاهش کن»

دهد که ی/فرصت نم یزدری/آب حوضچه را به هم م یندبگو یگذارد سخنیگذاشته نم هاگنجشک /دستش را به دهان

 (.631: 1387، ی)شمس لنگرودبرهنه گرما زده این را ماه تر کند /به سرش زده یشگلو

های بافیو به جای فلسفهشمس لنگرودی همانند شاعران رمانتیک، دیدی عاطفی و شاعرانه نسبت به زندگی دارد 

 گرایانه در مورد زندگی، سعی در خلق تصویری دلنشین و امیدوارانه از زندگی دارد:پوچ

 یرمشمش /تحمل کنم یدبا /خاکم که هر چه از آسمان ببارد /که بشکنم یرمانج ینه شاخه /نه طنابم که پاره شوم من»

ها پرواز یهسا یاز ال /ترس خورده یاپروانه /افتدیم یآب یکوزه به یاانار شکستهدرم/ یغالفم را م یم،که اگر بجن

و پرواز یدن/ ندانستن و ترس ین،هم یزندگیست،/ ن یاچاره /شودیآب م یاقلب چلچله /چکدیم یقطره آب /کندیم

 (9-10 )همان:« درخشد!یها م یبس یشانیبر پ یرینیش ییچه روشنا ینبب /کردن است

 شود. و اجتماعی از مختصات شعر لنگرودی است که در نقاشی این دوره نیز دیده می بیان مسائل انسانی



 آبان ماه، 38، شماره 16دوره  53 
48 - 60  

 

 (.183: 1379ق، )منبع: پاکباز، 1313باف، کار موسی ممیزی، : زنان قالی1تصویر شماره 

های دغدغهنقاشی این دوره تحت تأثیر رمانتیسم رایج در این دوره بخشی از مفاهیم خود را به زندگی روزمره مردم و 

 اجتماعی اختصاص داده است.

 گراییطبیعت -3-2

. یستن یعتاز طب یرسازیگفت که شعر او وصف و تصو یدبالنگرودی در شعر شمس  یعتحضور طب یچگونگ یدرباره

 یانب یشده برا یدرون یعتطب ینشاعر همراه است. ا یشهدر درون و بستر شعر وجود دارد، در ذهن و اند یعتطب

 یعت،و طب ءیاحضور مستقل اش یعت،انسان و طب ینگریکسان نگرد.ینو م یبا نگاه یجه،شود. در نتیاو م گریاری یشهاند

 یانعالوه بر ب یعتشود و طبیرو به رو م یعتاحساس و عاطفه با طب یشاعر ملموس است. با نوع یو انسان یعاطف یانب

تعامل و رابطه  نوعی یعتبا طب یک،تخیل شاعر رمانت ی،شاعر، منشأ عاطفه و احساس و تأمل است. به طور کل ییشهاند

 یلهأ. در شعر شمس مسیردگیمتقابل در شعرش بهره م یتعامل و رابطه یناز ا یشمس لنگرود کند.یمقابل برقرار م

 یهمخوان ،شودیم یکی ینندهآفر یو ذهن یبا حاالت روح یعتمعنا دارد طب یعتمعنا ندارد، بلکه حضور طب یعتطب یرتاث

شریفی، «)زندکند و به درون نقب میدر نظر شاعر هم علت است هم معلول، از بیرون خود آغاز میطبیعت »یابد. یم

سلف است و اشعار از نظر نوع  یهایکتر از رمانتینانهباشعار به مراتب واقع ینموجود در ایت البته ذهن.(101: 1392

 رسند:یتر به نظر ممدرن ینگاه و اجرا به روزتر و با زبان

در یشد/ اندینم یکیبه تار یکسیند/ تا کولبار هراس خود را بگشا /اندباز گشتهیزان/ راز جشن بزرگ برگدرختان/ »

 (83ن: هما)«کشد...یرنگ میب یکمانینرنگیشه/ بر بخار ش یپسر /اعماق یگوشه
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های پیرامون خود برای ترین پدیدهکند و از ملموسشمس لنگرودی گاه از عناصر طبیعت به شکلی نمادین استفاده می

در شعر زیر که حال و هوای شاملویی دارد، شاعر با استمداد از عناصر طبیعت، . جویدبیان افکار و احساساتش سود می

 دهد:ی خود را به او نشان میعشق و عالقهمعشوق خود را مخاطب قرار داده و نهایت 

 یتو گل ی/ اماآتش بود اگر /سپردمیزرتشتت م یشعله ی/ بهبود یگل سرخ یند/ اگرام که پرندگانت ببوگذاشتهیم»

 (254همان: «)یست.جز من ن یزائر یپرنده ی/ وآتش

شود. که در شعر شمس لنگرودی دیده میهای رمانتیسم است تصویرسازی با استمداد از عناصر طبیعت نیز از مؤلفه

 یدواژه عبارت را با یبه جا یماژیستیاست.... در شعر ا یااگر هست در اش یشهاند» یلیمامز،کارلوس و یلیامو یهه گفتب

از اشعار  یکل: در واقع، گاه برخ یک یهاست بر شکل به مثاب یدیخود تأک یندرنظر گرفت که ا ییواحد معنا

 یحس بصر یقو از طر شودیم یدههم چ یردر ز یخاص ییوهاست که عناصر آن به ش یاساده یهجمل هایماژیستا

 است: یدهنام ءیاشعر خود را شعر اش یز،ن ی( شمس لنگرود180: 1381انوشه، «).کندیم یشعر یرتصو یجادا

 (279: 1390ی،لنگرود)«شود.یم یمی/ جاریدر برگ نس یاست/ کهاش ییم/ رودخانههاترانه و»

های گیها، یکی از مهمترین ویژنگاهی به مفاهیم و ارجاعات ذهنی آندر مجموع، استفاده از عناصر طبیعت با نیم

 شود.رمانتیسم است که در اشعار شمس لنگرودی دیده می

 

 (.121: 1381)منبع: کنبای، گل و مرغ، قاجاریه، اواسط قرن نوزدهم.: 2تصویر

اند و لفه را به وضوح دید. نقاشان دوره قاجار از طبیعت الهام گرفتهؤتوان این منیز میهای دوره قاجار در نقاشی 

 .نمود یافته است های دیواری دوره قاجار کامالًنقاشی ها خصوصاًآن گرایی در اغلب نقاشیطبیعت
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 لتخیّ

شناسی رمانتیک عواملی یباییز در». و تغزلی نیز نقش محوری دارد ییاصل در رمانتیسم است و در شعر غنا یکل تخیّ

دهد. نخستین و مساعد می کند و آن را توسعه می ییآشکارا زمینه را برای رشد و گسترش شعر غنا وجود دارد که

اما تخیل در رمانتیسم با استفاده از نماد ها باعث ( 80:1376فورست، «).تخیّل استید عوامل، مفهوم جد ینا ینترمهم

می شود. در شعر شمس تخیل قوی همراه با احساس و عاطفه شخصی  مبهم و خیالی در شعربه وجود آمدن فضاهای 

 :شودمی یرسازیبا عنصر تجربه تصو

ها را یرمبهم و خیالی نیست، عنصر تخیل در محور عمودی شعر با زبان ساده تصو شمس تخیل رمانتیکی ین،بنابرا 

و احساس  یشهرمانتیک به عنوان ابزار بیان اند یردر نوآوری تصوقدرت شاعر  توان گفت کیفیت ودهد، میبهم پیوند می

لنگرودی مبتنی بر اصل غافلگیری است. غافلگیری که با تخیل  شمسشناسی )شعر( زیبایی». موفق عمل نموده است

 یعتبط یاز نمادها یریگشمس، بهره یسبک ییصهخص یناز بارزتر یکی. (181:1387کاکاوند، «).و زبان تولید می شود

تا  پوشاندیم یلاز تخ یااستفاده کرده اما نه به صورت رئال، بلکه سخن خود را در هاله یارابزار بس یناست. او ابتدا از ا

 گذارد:یمبه سمت سوررئال قدم  یعنیشود  پذیریلشعرش تأو

 (59: 1390 ی،لنگرود)«گرداند.یسوراخ کوه باز م به /توفنده را دریای /هراس برآمدن ماه ست/ کهیگریشام د این»

. کندیکه توجه مخاطب را به خود معطوف م یساز شمس لنگرودسبک هاییزوداز مشخصات واضح اپ تصویرگری

هرچند  پس. و قابل لمس است یعیدر آن طب یلاند اما تخبه صورت استعاره به کار رفته یعتطب یهرچند نمادها

 یریگاستفاده از آن تفاوت چشم یهاما نحو ماندیم یعتتا آخر شاعر طبل، با استفاده از عنصر تخیّ یشمس لنگرود

 یهااز کارکرد یکی». گرددیدر شعرش م یعتشدن طب یزهپست مدرن یشدن و به عبارت تریالیباعث خ ین،و ا نمایدیم

 یلآن تخ ی،که از نظر ذهن کندیم یجادا یو روان یروح یتیو در مخاطب، وضع انگیزدیمرا بر یلاست که تخ ینشعر ا

 (59: 1387 یان،مسلم«).شودیمخاطب با شعر م یریباعث درگ یعنی یدبه حرکت درآ

پردازد که عنصر تخیّل در در شعر زیر، شاعر با استمداد از قدرت تخیّل خود به خلق تصاویری زیبا از دریا و اشک می

 ورد:اشعار شاعران رمانتیک را فرا یاد می

من  یآسمان خانه ی/ درشناسیو راه را نم یتازه زاد یآفتاب اگر /شعر کوچک من النه کن ی/ درتازه بال یاگر گنجشک»

 /در دست توست یاهادر یدبادپا که دسته کل ای /بستر من شعله ور شو در /اندکوچک یاهایتو در یتوفان اگر /پرسه زن

آتش مژگان  بر /شوندیم یرتکث یدهاچگونه مروار ببین /همالحان گمشده را به من د ینقشه و /را باز کن یمیقد صندوق

 .(224همان: «)من.

 های دوره قاجار نیز دیده شده است.های مکتب رومانتیسم در نقاشیگرایی به عنوان یکی از شاخصهمؤلفه تخیل
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 (.160.)منبع: پاکباز،1279تصویر: کشته شدن اکوان دیو به دست رستم، از شاهنامه داوری. 

با استفاده از قدرت تخیل  ر اینجا نقاشد .دوران قاجار نقش بسزایی داشته استنقشی تخیل در  فه تخیل خصوصاًؤلم

 (.3)تصویر خود مبارزه رستم و دیو را به تصویر کشیده است

سروده شده است.  ییهای معنادور از پیچیدگیه های فردی و غیر فردی بیشتر با زبان ساده و باز لحاظ زبانی عاشقانه

ی شاعرند. باران، دوره ینبینی اجهان یایها گوباشند. واژهعاشقانه، طبیعت و موجودات هستی می اشعار هایکلید واژه

ها، شبنم. ها، چشمه، شاخهآفتاب، پرنده، نیسم بهاری، پروانه، ماه، مارمولک، سنجاقک صنوبر، ستاره، زنجره، یا،خزه، در

است. شمس لنگرودی  یکدستزبان  یباها تقردر عاشقانه ،بعضی از دفترها در روزمره و آرکائیک رغم تلفیق زبانعلی

ها وارد واژگانی شاعر در بیان عاشقانه ییرهکند. دامی یک دوریها از واژگان تاردوره به خصوص در عاشقانه یندر ا

اما در  ید،نماهای نامتجانس استفاده میواژه ازهای تغزلی است. در واقع، کردن کلماتی است که متفاوت با جنس واژه

شعر را  یرو تصو است های معمول و مستعمل در فضای شعر جای دادهها را در کنار واژهبیشتر موارد به خوبی آن

 ترس آورد. کاربرد کلمات چاقو، بمباران، پیاز، اره، سگیو از فضای رازآمیز بیرون می یدمانتر میتر و ملموسامروزی

فرشته، سمیرغ،  یس،های قدمین، صابون، خمپاره، و... در کنار واژه یز،خورده، جنگ، هار، شغال، اسلحه، گاو نر، خاکر

 کند:می یینور، و... خود نما ماهی، آفتاب،

خود  ی/و میلی به ترک النه یدپاشنبه است /و تو پیشم نیستی /آفتاب/ مثل سگی ترس خورده مرا میپنج»

 (110: 1390، لنگرودی شمس«)ندارد.

های نو با روش چندگانه، قدرت ذهن و زبان سازییرای دارند و تصودر اشعار عاشقانه نقش عمده یرتصاوعالوه بر این، 

ل های خاص شاعر به همراه تخیّیافتاست. در تسلط شاعر بر فضا و ساخت اشعار ینشانه سازد وشاعر را آشکار می

ی در تمامی دفترها نیرودهنده یریپذعینیت و ذهنیت و قابلیت تعمیم منسجم با تلفیققوی با بار عاطفی گسترده و 
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که نسبت به قرائت  یریخود شعر. تصاو ییبه تنها شعرهاست و گاه یتکه گاه مکمل عنصر روا یریصاوت». شعر است

شاعر را از  یکو دنیای  دریافت خواهدهای قبلی و حتی داستان ها و اشعار کالسیک عشقی، شکل نگرفته، بلکه می

نو، وضعیت  ییفضا چندگانه تا در ییبکر و نو با بار معنا یربگذارد، تصاو یشبه نما یمانعشق و مسائل مربوط به آن، برا

 (7:1383قنبری، «)کند یجادرا ا یدعاشقانه جد

کند، ارتباط برقرار میها مخاطب به راحتی با آن شود کهمی یریتصاو یجادل شاعر منجر به ادر اغلب شعرها، تخیّ

 :دهدمی را که در ذهن شاعر است به مخاطب انتقال ییکه در عین سادگی، بار معنا یریتصاو

-یها به صخره پناه مکرجی /شوند یادر یبا تو راه تا /شوندیها سر راهت آب مصخره یبایی/ کهچنان ز یسمنویم»

وند تا ریجمع م یادر یها دهانهآب یتمام یبایی/ کهچنان ز سمینویفتند/ مین یابمانند و به بستر در یشتبرند تا پ

 .(308همان: «)...رود ینند/ ایورود تو را بب

 

 

 

 ,Un Catalogue De Peintures Qajar Executes Au 18e Et 19e Siècle'sنقاشی دختر قجری منبع:  -5تصویر

Hardcover – 1971 

، نیز دختر 5توان بسیار دید. در تصویر شماره عشق و مضامین عاشقانه را می های قاجار مؤلفههایی از نقاشیدر نمونه

 عاشق قاجاری به تصویر کشیده شده است که تابلوی معشوق نیز در تصویر وجود دارد.
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 گیرینتیجه

ن رغم داشتدهد که این شاعر علیهای رمانتیسم در اشعار شمس لنگرودی نشان میترین مؤلفهبررسی برخی از مهم

های این مکتب عالقه ها و ویژگیی زمانی طوالنی با بزرگان رمانتیسم شعر معاصر، اما همچنان به برخی از مؤلفهفاصله

الضمیر خود سود جسته است. گرایش به رمانتیسم های این مکتب برای بیان مفاهیم و مافینشان داده و از ظرفیت

گرایی و بیان مضامین عاشقانه ل به منظور خلق تصاویر بدیع، طبیعتی تخیّاجتماعی، توجه به طبیعت، استمداد از قوه

شمس لنگرودی  شود.های رمانتیسم است که در اشعار شمس لنگرودی دیده میو مبتنی بر عاطفه از مهمترین مؤلفه

های یان اندیشهی تخّیل، به بهرگز خود را به کاربرد تخیّل صِرف در اشعارش قانع نکرده و حتّی با استفاده از قوّه

تابد اما برای بیان این مضمون به نمادها اجتماعی و انسانی خود پرداخته است. او هرگز ظلم و ستم و نابرابری را برنمی

ترین مفاهیم سیاسی و شدیدترین انتقادات را در قالب نمادها و شود تا بتواند عمیقو عناصر طبیعت متوسّل می

های رمانتیسم توجه توان از آخرین شاعرانی دانست که به مؤلفهشمس لنگرودی را می در مجموع ها بیان کند.استعاره

نشان داده است و برای بیان مضامین اجتماعی، سیاسی، عاشقانه و غیره از سبک شاعران رمانتیک سود جسته است. 

به تعریفی رمانتیک از زندگی پس از رهایی از زندان، مرز خیال و تصوّر را در اشعار خود گسترش داده و  اً صاو مخصو

های مهم شعر لنگرودی از جمله رمانتیسم اجتماعی، شهود، توان مؤلفهمطالعه حاضر نشان داد که می دست یافته است.

های توان دید. نقاشی دوره قاجار نیز به موازات گسترش روابط با غرب  و ورود انگارهتخیل و مضامین عاشقانه را می

که مطالعه این آثار حاکی از غلبه عناصر طوریای غربی، تحت تأثیر رومانتیسم قرار گرفت بهرمانتسیم از کشوره

 گرایی در این آثار است.انگیزی و طبیعتخیال
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 مقاالت:

، 2مایه، شمارههنرهای تجسمی نقش دو فصلنامه تخصصی ".نگاهی به نقاشی قاجار" (.1387. )حاتم، جمشید

 .29-36صص

 .2-4ص، ص1فصلنامه فرهنگ و هنر گوهران، شماره ".هادر حضور عاشقانه" (.1387. ) رخشا، رسول

 .3-4، روزنامه شرق، صص«عشق و منطقپیوند »(. 1383. )قنبری، رضا
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های دوره قاجار در ی خیالی نگاریپیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصر" (.1397)و همکاران.  عطاری، علیرضا

 .134-164، صص31ت هنر اسالمی، شمارفصلنامه مطالعا ".هنر
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