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7)نقدوپردازشاصولرمانتيسم(
 2علی صیادانی

آذربایجان، ایران دانشگاه شهید مدنی گروه زبان و ادبیات عربی،استادیار   

چکيده
بخشید و   های عاشقانه اصالت میی  به  ناله که استل، احساس، یأس، ناامیدی واحساسات فردی رمانتیسم، مکتبی مبتنی بر تخیّ

 که مکتب رمانتیسم در جهان غرب ظهور یافت، مسیلاا  اشد. از آنجا ب طلبی میدارای رویکرد خاصی نسبت به مرگ و مرگ

افرادی نظیر حسن  ،ی شد. در این میانتأثیر آن ابتدا در میان نویسندگان و شعرای غرب و سپس در ایران و جهان عرب متجلّ

نااینیدگان   یکیی از  ،حیافظ ابیراهیم  شیوند.  ز مکتب رمانیسم قلاداد میی هنرمندی و حافظ ابراهیم ناایشگر این تأثیرپذیری ا

شود کیه در آنهیا از مهیاهیم رمانتیسیم ماننید طبیعیت، حی ن و         مکتب کالسیک است، اما در میان اشعارش قصائدی دیده می

بیرد.   کشد و برای تسکین دردهایش به آن پناه  میی  های طبیعت را به تصویر می گوید. زیبایی اندوه، عشق، تنهایی... سخن می

کنید. از سیوی    هیای روزگیار معرفیی میی     های شریف بیر نیرنی    و آن را تنها راه غلبه انسان داند می او مرگ را اتهاق شیرین

کیه  ...ناامیدی، وحشت، میرگ، ناکیامی، عشیق و   نظیر  ؛رمانتیسم ایران به موضوعاتی ةدیگر، حسن هنرمندی به عنوان ناایند

 پرداخته است. ،باشند هاگی از موضوعات اصلی این مکتب می

.حافظ ابراهیم، حسن هنرمندی،سمیرمانتی، و فارس یشعر معاصر عرب یات تطبیقی، ادب :واژگانکليدی
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7.پيشگفتار

 .تعریفموضوع7-7
متداول و  ،غرب اتیادب خیدر تار کیمکتب رمانت ةبه انداز یمکاتب ادب انیدر م یمکتب چیه دیشا

انسان  لهیّکه به مخ ی یچ نی، اولکیمکتب رمانت رامونینبوده و به محض گهتگو و مباحثه پ ریگافر

و  شیدایدر فاصله پ کهی. در حالاست یدوران جوان قیو و رق فیاغلب احساسات ظر ،کند یخطور م

 دیها و عقاشهی، بلکه مشاول انداتیمکتب نه صرفا ادب نیثر از اأمحدوده مت ،یمکتب نیچن یریگ شکل

 نیا یرگذاریتاث رهی. دااشدب یم  ینالت افکار و تام یو تاام یمذهب یهاجنبش ،یاسیو س یاجتااع نینو

 شیدایمنطقه پ ییایرافغج ظو روشنهکران جهان غرب که به لحا سندگانیمکتب صرفا به شاعران و نو

رب و عجهان  لیاز قب ؛هانیسرزم ریآنها در سا انید، بلکه هاتادگر یمحدود نا ،باشدیم یمکتب نیچن

گرا به و سنت یتشاعر سنّ ،مطران لیخل ثر گشتند.أمت یمکتب نیچنبا  ییبه هنگام تقابل و آشنا  ین رانیا

اعتدال و  ریگام در مس ،رونیاز ا برد. یپ یجهان یهاشرفتیخود با پ قیشدن و تطب تهیضرورت مدرن

  ةرا در گستر یشدن و نوآور تهیو اصول گذشته بستر مدرن یبه مبان یبندینهاد و ضان پا یرو انهیم

فرانسه و مکتب  اتیادب مخصوصا  ،غرب اتیادب هب مطراناشراف و تسلط  هم ساخت.فرا یعرب اتیادب

با این  آشنا سازد. نیمکتب نو نیا هایمضاون ارا ب یعرب اتیکرد تا ادب بیترغ وی را، کیرومانت

ذکر است که  انیشا در ادب مطران گوش نواز شد. کیمکتب رمانت یهانداها و زم مه نیاولوجود 

شوند.یمحسوب م یعرب اتیدر ادب کیمکتب رومانت یهاناونه نیو بهتر نین در شاار اولاشعار مطرا

یبیه حیدّ   سیم یرمانت میو مهیاه  نیمضیام  ةحیوز  یوسعت و گستردگکه است  نیبر ا ادیبانغالب  نظر 

انید و  بیوده  نیمضیام  نیی منید از ا بل از مطران هم در آثار خود بهرهق سندگانیشاعران و نو یاست که حتّ

 کیی مکتیب رمانت  نیعناصیر و مضیام   نیتیر یاساسی  رسید. یمطلب چندان هم دور از ذهن به نظیر نای   نیا

این که در اشعار خود از  افتیتوان یرا م یکاتر شاعر .عتیاز: عشق، ح ن و اندوه، مرگ و طب تندعبار

از  یکی یاشیعار   یسی که با مطالعه و برر میمقاله درصدد هست نیدر ا نیبنابرا ،استهاده نکرده باشد نیمضام

در شیعر   قیبیا مطالعیه و تیدق    گیر ید یو از سیو  م،یحافظ ابیراه  یعنی ؛سمیشاعران منتسب به مکتب کالس

و  میپاسیخ دهی   هیفرضی  نیی بیه ا  ران،یی در ا کیی مکتیب رمانت  ندگانیاز ناا یکیبه عنوان  ؛یحسن هنرمند

 .میکن انیب شعر ایشانرا در  کیرمانت نیبازتاب مضام
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يّتوهدف.ضرورت،اهم7-8ّ

 یارائیه تشابهات موجود بین ادب فارسی و عربی، باعث شیده کیه سیازوکارهایی کیه شیاعران بیرای        شکبی

جهان بینیی ییک اثیر ادبیی      ،شاعرتوان با تکیه بر اشعار از این رو می های خود بکاربرند مشترک باشد.دیدگاه

پژوهشیی   و عیدم وجیود   مینه مهیاهیم رمانتیسیم    در ز مورد نظر دو شاعرهای با توجه به اشتراک. را تبیین کرد

، پژوهش پیش رو با هدف تببین ایین مهیاهیم در شیعر    شعار حسن هنرمندی و حافظ ابراهیممشترک در زمینه ا

 های هر دو در این زمینه پردازش شده است.دو شاعر و نشان دادن دیدگاه

هایپژوهش.پرسش7-0

7.مندی  و حافظ ابراهیم چیست؟مضامین رمانتیک از دیدگاه حسن هنر 

 تأکید اصلی حسن هنرمندی و حافظ ابراهیم  بر کدام عناصر است؟ . 2

7-3.ةپيشينپژوهش

هیای صیورت گرفتیه در هیر دو      پیژوهش کثیرت   سیم جستار حاضر بیه دو بخیش اصیلی و   با عنایت به تق

ت پژوهش در نوآوری و م یّ پردازد تا می ان هایی می بخش، نگارنده در این بخش به ذکر موارد و ناونه

  :ها به خوبی تبیین شود مقایسه با دیگر پژوهش

الف:حافظابراهيم

 9علی پیرانی شیال و احاید امییدوار در شیااره      ةنوشت« تأثیر آراء محاد عبده فی أشعار حافظ إبراهیم» .1

ة بنوو لی اعوو ل یة حبوو ی وو   ینقووقییدوودق ی» .2. 1939دانشییگاه اصییههان،  « حبوو فی وولیة الووبیة و آدووبی ی  ة وو »مجلییه 
ی و   یلنوقیشو یبیمف هدم» .9.    قیةحلض ر یةإلسالمدبمجله  11نوشته اکرم السادات میر ماتاز در شااره « ةآ ةهدم
 و   یةآو ةهدمین  دوبیموری فو  ی ولی» .4مییالدی.  1939مجلیه فصیول، سیال     2، عبدالرحان فهای، شااره «إآو ةهدم
مجله اپولو سیال   11نوشته احاد محرم در شااره «     یةآ ةهدمی لیةملدواة »و نوشته عبدالع ی  البشری « ةأل ب

 میالدی. 1999

هنرمندیحسنب:

 ،«فرهنگسیتان  فصلنامه» 43 شاار در عابدی کامیار ةنوشت «تطبیقی ادبیات در پژوهش و هنرمندی حسن.» 1

 در عابیدی  کامییار  نوشیته  «هنرمنیدی  حسین  آثیار  از تحلیلیی  :گاشیده  رهنورد یک هایهراس» .2 .1991

 «هنرمنیدی  حسین  شیعر  در آن بازتیاب  و رمانتیسیم  بررسیی » .9 .1931 ،«کتاب جهان ماهنامه» 113 شااره

  .1991 بلوچستان، و سیستان دانشگاه «غنایی ادب پژوهشنامه» 13 ةشاار در کهخا اویسی عبدالعلی نوشته
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 و نشیده  پرداختیه  رمانتیسیم  موضیو   بیه   اهیمابر حافظ یعنی ؛اول بخش در شود می مشاهده که طورهاان 

 یعنیی  ؛دوم بخش در اما است. پرداخته مختلف ابعاد از شاعر این شعر تحلیل به که است هاییپژوهش تنها

 شیاعر  ایین  شیعر  در رمانتیسم مسئله به مستقل شکل به که دارد وجود مقاله یک تنها هنرمندی، حسن شعر

 ایین  نیوآوری  بنابراین اوست. آثار توصیف و زندگینامه مورد در یاتیکل ها،پژوهش بقیه و است. پرداخته

 دو رویکردهیای  پیردازش  و مقایسیه  و شاعر دو این شعر در رمانتیسم مبانی تبیین از: است عبارت پژوهش

 رمانتیسم. اساسی اصول به نسبت مختلف سرزمین دو از شاعر

وچارچوبنظری.روشپژوهش7-5

 مکتیب  بیر  تکییه  بیا  دارد سیعی  ایمقایسیه  و نقادانیه  دییدی  با و تحلیلی -یهیتوص روش با حاضر پژوهش

 دو ایین  بیین  افتیراق  و اشیتراک  نقیاط  نیسیت،  ادیب دو بین مقایسه شرط تأثر و تأثیر آن در که آمریکایی

 کند. تبیین را شاعر

8.موضوعتحليلیپردازش

بییات را درنوردیید و شیاعران بسییاری را     ب رگترین و پرطرفدارترین مکتبی است که جهیان اد  (7)رمانتیک

قیدرت  »خود کرد. این مکتب در حقیقت شورشی از طرف ضعیهان بر علیه قدرتانیدان و نجبیا بیود.     تةشیه

اشراف و گسیترش فسیاد در مییان ایین      ةگرفتن قشر بورژوا )قشر متوسط جامعه(، از دست رفتن اعتبار طبق

اعث شد که مکتب رومانتیسیسم ظهور کند. این مکتیب در  طبقه و از سویی رشد فکری و اجتااعی مردم ب

دهه سوم قرن نوردهم در فرانسه به اوج خود رسید. این سبک متعلق به قشر بورژوا است. مهاترین تهیاوت  

 یعنیی در هنیر فقیط خیوبی و زیبیایی را      ؛آل هسیتند هیا اییده  کالسیسم و رومانتیسم این است که کالسیک

ها را هیم نشیان دهنید. از    ها و بدیها، زشتیکوشند اف ون بر زیباییها میتیکخواهند درحالی که رمانمی 

 «هیا سرشیت انسیان خیوب اسیت و بیدی او ناشیی از تحاییل شیرایط محییط بیرونیی اسیت            نظیر رمانتییک  

یعنی بر این باورند که  ؛آنان در پی وصف تاامی مظاهر و وقایع حیات هستند (،12-13: 1993)زادهوش، 

تی وجود دارد از خیر و شر باید گهته شود و با این اقدام خود در حقیقیت راه را بیرای ظهیور    هر چه در هس

مکتب رئالیسم هاوار کردند. مکتبی که از نظر بیان کردن هایه وقیایع زنیدگی، بیه نیوعی مکایل مکتیب        

رد که از مایگی و تسلط فئودالیته جدید صنعت و پول، رومانتیک اصرار دارمانتیک بود. در یک دوران بی

هیا  جنبه فجیع و تراژدیک زندگی سخن بگوید. در تعریف رومانتیک بیشتر بر روی انوا  فیرار رومانتییک  

پرسد که ل. اما کاتر کسی میهای دوردست، به تخیّشود: فرار به رؤیا، فرار به گذشته، به سرزمینتکیه می
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از چهارچوب خشک قواعد کالسیک فراری خواستند فرار کنند؟ آنها بیشتر از اینکه آنها از چه چی ی می

(. 112-111: 1931)سیدحسییینی،  «گریختنیید داری نوپییا مییی روغییین و رشیید سییرمایه باشییند، از آزادی د

ها با فرار از آزادی دروغین و پناه بردن به طبیعت در حقیقت خواستار رسیدن بیه آزادی و آرمیان   رمانتیک

رمانتیکها در ارائه چندین اصول موفق شدند کیه بیه   »ان بود. ای که مورد عالقه آنخود بودند. هاان آزادی

تیوانیم ایین   عنوان مبد  شناخته شوند. این ابدا  نه تنها در شعر بلکیه در داسیتان و ناایشینامه هیم بیود. میی      

خییال، راه   -2عاطهه، جوهر شیعر و برتیرین داراییی انسیان اسیت.       -1اصول را در سه مورد خالصه کنیم: 

گویید بیه هایین    چون شعر درست دروغ نای -9راک حقیقتی واالتر از حقائق علای است. عاطهه برای اد

(.  در میورد مضیامین   99: 1999)محاید عییاد،    «کنید خاطر مخیالف واقعییت اسیت و بیه بیاطن توجیه میی       

توان به  طبیعت، عشق، درد و غم، احساس تنهایی و غربت و مرگ اشاره ناود.رومانتیسم می

یعنی طبیعت، عشق، ح ن و اندوه، غربت و تنهیایی و   ،هاترین موضوعات مکتب رمانتیکحاال به بررسی م

 پردازیم.مرگ در اشعار حسن هنرمندی و حافظ ابراهیم می

8-7.طبيعت

هیای آن را  ها و دلربیایی کردند و زیباییبدان تغنی می بوده و شاعرانه طبیعت مورد توجّ ،هادر تاام دوره

ای دیگیر ادامیه یافیت. چراکیه     اما با ظهور مکتب رمانتییک ایین موضیو  بیه گونیه      ؛کشیدندبه تصویر می

رمانتیکها به طور گسترده و خاص به طبیعت روی آوردنید و شیاید بتیوان گهیت کیه توجیه بیه طبیعیت و         

نویسندگان و شاعرانی که بیه مکتیب   »ن، اولین ویژگی مکتب رمانیک است. زندگی ابتدائی و دور از تادّ

تیک منسوب هستند، در نو  نگاه به طبیعیت و تعامیل بیا آن در ادبییات اروپیا تحیول عایقیی بیه         ادبی رمان

هیا در آثیا خیود    های آن از مهاترین موضوعاتی بود که رمانتیکوجود آوردند. توصیف طبیعت و پدیده

انجیام  به آن پرداختند. از ب رگترین کارهایی که نویسندگان رمانتیک در دیدگاه خیود نسیبت بیه طبیعیت     

حیات و شخصیت بخشیدند. آنها طبیعت را میأوا و   ،دادند، این بود که آنها در آثار ادبی خویش به طبیعت

(. 4-9: 1931)پروینیی و جعهیری،    «توان از واقعیات تلخ جهان به آغوش آن پنیاه بیرد  مأمنی یافتند که می

هیایی از طبیعیت و سیخن    ارقیه حافظ ابراهیم با اینکه به مکتب کالسیک منسیوب اسیت امیا در اشیعارش ب    

کنیم.شود که چند ناونه از آنها را ذکر میپیرامون آن دیده می
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سیراید، در  ای که برای سالم و درود احاد شیوقی بیه هنگیام بازگشیت از تبعییدش میی      ابراهیم در قصیده

بخشید و بیر   میی آنهیا جیان    هگوید و ب زارها و گلها و پرندگان سخن میها و بیشهخالل ابیاتش از رودخانه

سپارند. گوش دادن نیل و گلها و اند و گوش به او میاین باور است که آنها از آمدن شوقی شاد و خرامان

کنید؛ یعنیی تشیخیا ییا تشیبیه مظیاهر       گری میی ها جلوهپرندگان هاان چی ی است که در شعر رمانتیک

طبیعت به انسان:

لالنِّیلللللللَألقَللللللل لَِلَمللللللل ل لیللللللل  ل  َ للللللل     .1
ل

لَِمَ لللللَهلعیللللل  لَنللللل لَ َ     للللل  للَولال للللل  َلل
ل

للل  ل .2 ُ لللَألَ  َّ لَولالَل   لَولالزَّهلللَ لَم لللال
ل

لَولالطَّیللللللللللَ لَم للللللللللَ     لَن لللللللللل لِعن   لللللللللل  لل
ل

 (93: 1931، حافظ ابراهیم)

 گیوش  ،و گلهیا . 2رود نیل گوشش را به او سپرده است و آبیش بیه خیاطر او از جرییان افتیاده اسیت.        .1 ترجاه:)

 (ها مستاع هستند.اند و پرندگان بر روی شاخهرام گشتهزارها آدهند و بوتهمی 

گوید و بر این باور است که اگر ایین دو رودخانیه بیا    ردن سخن میهاچنین از دوستی رود نیل با رود اُاو 

شیود و ایین   دهند و دلهایشان بیه هیم ن دییک میی    هم مخلصانه رفیق شوند، آبها و گیاهان با هم دست می

 رسند:بختی میچنین به سعادت و خوش

للَلللللللللللِ  لللللللللَنلالنِّیلللللللللَألولا  َ   لَو ََّه للللللللل 
ل

نَا للللللللل لا مللللللللللاَ لولالَ َ للللللللل َلل لم  َُا  لَت للللللللل َع
ل

 (219: )هاان
شوند و دست هم را ت میردُن مخلصانه باهم دوست شوند، آبها و گیاهان آنها باهم دوساگر رود نیل و اُ ترجاه:)

 (رند.گیمی

 کنید و از آنیان   کنید و بیا پرنیدگان درد دل میی    اری شیکوه میی  بیید حافظ ابراهیم از سیختی و رنیش شیب   

 سرایی کنند:نغاهو خواهد که برخی ند می

لَم لللللللللل   ل .ل1 لللللللللل   ل  لللللللللل  ل لللللللللل لٍَیللللللللللَ لِ لم 
لَولاسَج  لَولَ ح ل.ل2    ُ لَولاسَ   َقم لَولَصفِّق 

للللللللللللَا   ل  َّن لللللللللللل لقَلللللللللللل لَ للللللللللللفَّن  لٍَلللللللللللللَ لال َّ
ل سلللللللللللُ َ لمللللللللللل  لَ لالَل َللللللللللل  لَولا و لَنللللللللللل  

 

 ()هاان

. 2ای نیست؟ زیراکیه بییداری زییاد میرا الغیر کیرد.       کنندهای پرندگان بلند شوید، آیا کاک .1 ترجاه:)

خیوانی کنیید و ییاد و آواز اسیحاق )خواننیده      برخی ید و پرهای خیود را تکیان دهیید و سیحرگاهان نغایه     

 (نید و مانند او آواز خوانی کنید.عباسی( را تکرار ک ةمعروف دور



 111/ )نقد و پردازش اصول رمانتیسم( میو حافظ ابراه یشعر حسن هنرمند هیدوسو سهیمقا

رونید و  های تادن به دامیان طبیعیت میی   ها از درد و رنش زندگی و سختیرمانتیست ،گهتیمطور که هاان 

 دردهیا و رنجهیای  کنند تا با طبیعیت درد دل کننید و بیدین وسییله     آن را به عنوان مأوای خود انتخاب می

تیا   خیوانی کننید  خواهید کیه آواز  خود را تسکین بخشند. حافظ ابراهیم هم به ایین شییوه از پرنیدگان میی    

 :دردهای او بهبودیابد

للللللللللل ل َللللللللللل لل نللللللللللل   لم  لَغنِّن للللللللللل لَنلللللللللللمللَلللللللللللَهلن 
ل

لا  للللللللللج َ لَننِّلللللللللل لَولالف َ لللللللللل ل لَسلللللللللل َّ  
ل

 (933 :)هاان
 (کنید.ر دردآلود را از من دور میخوانی کنید چراکه شاا با این کار آالم و افکانغاه ترجاه:)

دیشی  که سایه سنگینی بر شعرش افکنده انبینی و مرگای است از تیرهشعر طبیعت حسن هنرمندی آمی ه 

اسیت کیه    (2)گونهاست و نگاه او را به هستی و طبیعت تحت تأثیر قرار داده، آنقدر طبیعت در شعر او شب

توانید بیدون   نایی « حسید »گونه در برگرفته است؛ به عنوان مثال هنرمندی در شیعر  ای سیاهاشعار او را هاله

 (:9: 1991)اویسی کهخا،  ها را تحال کندت، لحظهشعر که برای او در حکم معشوق اس

تو هااوای سیکوت  تو دریغا هاه شب بودم و اندوه/ من بیتو دریغا هاه لب بودم و افسوس/ من بیمن بی

 (.11: 1913انبوه)هنرمندی،  ةام نغاشب و روزم/ چنگم که به لب دوخته

کواییه از زمین و زمیان، بیه هایین سیبب     هاچنین شعر طبیعت برای حسن هنرمندی، محالی است برای ش 

 کند:زبان تند و سراسر شکایت می هدف عناصر طبیعت را

صبحدم/ نشان ز رویش دهد/ نه بوی صبح بهار/ رهی به سویش دهد/ نه سایه زلف شیب/ خبیر ز    ةنه خند

 (.113 :1913)هنرمندی، مویش دهد...

 23یعیت، تیرس و اضیطراب خیود را از کودتیای      گیری از عناصیر طب یا در بخش دیگر از اشعارش با بهره 

فضای ییأس و ناامییدی بیر کشیور      1992مرداد  23زیرا که بعد از کودتای  ؛کندبیان می 1992مرداد سال 

 (:19: 1991اویسی کهخا، ) ک:.. رسایه انداخته بود

ه زم میه صیبح   اند/ بر مرگ من کاند و دهان باز کرده/ آرام خهته ها چو گرگ در پس دیوار روزهاشب 

ترسم از درنی   ترسم از شتاب تو، ای شام زود رس/ میاند/ میهای شوم کهن ساز کردهروشنان/ آهن 

تو، ای صبح دیریاب/ منهم شبی به شهر تو ره جستم ای هوس/ منهم لبی به جام تو تر کردم ای گناه/ زان 
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-223 :1913)هنرمنیدی،  ...نگیاه و زان شب ه ار قصیه فیرو میرده در      / لب ه ار ناله فروخهته در سکوت

221.) 

 پردازد:با صنعت جانبخشی به طبیعت به توصیف احساسات خود میشعرش یا در بخش دیگر  

/ خورشیید را بیه بسیتر او بیردم ارمغیان/ و آن دخیت نیازپرور دردانیه          پاریس خهته بود و من از اوج ابرها

 ی شکهت.../ پاریس م قرون/ واکرد  چشم بر این خهته تازه میهاان

بر درخت شیعر  »شود که  برای ناونه در شعرِ شریک غم شاعر می ،هاچنین طبیعت در شعر هنرمندی  

شعرهای دکتر حسن هنرمندی و گهتگوئی درباره پیوند شعر با شیاعر در صیهحات    ةدر کتاب برگ ید« من

او در وصف عناصیر طبیعیت   هایی از اشعار هایی از امید در بخشالبته رگه ،به آن اشاره شده است 11-13

کند تا روح امیید را  ، از صبح دعوت به خواندن شعر تازه می«آینده»شود؛ برای ناونه در شعر نی  دیده می

 آمی د:ها بدمد. هرچند این امید نی  رفته رفته در ادامه شعر به نوعی یأس میدر جان

ته بازکن/ ای آفتیاب چهیره برافیروز و    ای/ وانگه گره ز زلف شب خهای صبح نورسیده! بخوان شعر تازه 
 (.14: 1913)هنرمندی،  ای چن  شعر، نغاه ناخوانده ساز کن... گل بری /

8-8.اندوهوحزن
وقتی مکتب رمانتیک پا به عرصه گذاشت و شاعران و نویسندگان را شیهته خود کرد، احساس بیر عقیل و   

در زمیان رونیق مکتیب کالسییک، ذهین و خیرد       یعنی  ،از آن پیشکه اندیشه ترجیح داده شد و در حالی
کرد، در عصر رمانتیک قلب و احساس جیایگ ین آن گشیت.   راهناای ادیب بود و او بر خردش تکیه می

شود میورد توجیه شیاعران قیرار گرفیت، امیا       ح ن و اندوه که مربوط به قلب و احساس می ه،پس در نتیج
این است که آنیان   ،سخن گهتن از ح ن و اندوه دارند فرقی که شاعران رمانتیک با پیشینیان خود در مورد

 بلکه به تاجید و تعریف آن زبان گشودند. ،نه تنها به مانند پیشینیان به شکوه و ناله از درد و غم نپرداختند
 گویید و در برخیی میوارد آن را شییرین    هیا از حی ن و انیدوه سیخن میی     حافظ ابراهیم هم مثیل رمانتییک  

هیای زمیان   باشد. او کیه از مصیائب و تلخیی   ادامه یافتن درد و غم در وجود خود میپندارد و خواستار می
چراکیه اشیک بیرای او گواراسیت و      ؛هاسیت ری د، خواهان زییادی ایین اشیک   دردمند گشته و اشک می

 باشد:شهای آالمش می
مَ للَلللللللللللل ل.1 لَ َ ملللللللللللَالاللللللللللللل َّ ل للللللللللل لَملللللللللللل  
ل للللللللللللللل   الل َ  للللللللللللللل  َالعللللللللللللللل لالللللللللللللللل  ملل.2



 ن للللللللللللللللللللَهل   ل لللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللز  عًلللللللللللللللللللل لم  َُ لل  لال
لعَإ َّالللللللللللللللللللللللللللللل لل    للللللللللللللللللللللللللللللَملالَ  للللللللللللللللللللللللللللللی عل



 (293: 1931، حافظ ابراهیم)



 119/ )نقد و پردازش اصول رمانتیسم( میو حافظ ابراه یشعر حسن هنرمند هیدوسو سهیمقا

ات را زییاد کین   اشکهای بنده .2ای کسی که اشک را به عنوان لطهی بر ضعیهان و غاگینان آفریدی!  .1ترجاه: )

 (.کننده هستندکه آنها بهترین کاکچرا

شیوند و ایین   گیان و بینواییان غاگیین میی    مکتب رمانتییک از حی ن و انیدوه بیچار    طوری که ادیبانهاان 

دانند، حافظ ابراهیم هم بیه خیاطر درد و   بیچارگی و بدبختی را حاصل ظلم و ستم توانگران و مسئوالن می

کشید تیا اینکیه رنیش و درد تایام      زنید و کاسیه غیم را بیر سیر میی      عذاب مسکینان، داغ اندوه بر دلش می

 گیرد: وجودش را فرا می
لیلللللل  للولالللللللنَّفَ للَ  للللللَل  ّ  لللللل لَق للللللَالعل.1
ٍَ لللللَملا َسللللل لَولن  َللللل َ لَنیً للللل ل.2 لَذقلللللَال
لَولَمَ للللل للالَاللللللم لل َ ق  ًللللل لللعلللللل للعلللللل ا   ل.3



 للللللللل لَولالَم لللللللللَ ل ام  لالَاَ لللللللللل   للللللللل لَنللللللللل وق  لم 
ُ  للللللللللللل   لَ وَ لَ للللللللللللل    لقَللللللللللللل اَ للَ للللللللللللل َ لال
ً العللللللللل لن  للللللللل م   لللللللللزَ ل َللللللللل    َُ لَولَمَ للللللللل لال



 (233 :)هاان
درد و مصیبت ة م  .2حالی که جان و روحم از جام ح ن و اندوه مست و دلم خونین بود. بلند شدم در .1 ترجاه:)

و درد، دلیم را سیورا     .9تیر اسیت.   ای را تحال کردم که مرگ در قیاس با آن راحیت را چشیدم و چنان زندگی

 (هایم جای گرفت.وه هم در استخوانکرد و در آن فرو رفت و ح ن و اند

به ماننید دیگیر اشیعارش، فضیایی سراسیر غیم آلیود و غیم زده را         « بیهودگی»شعر  حسن هنرمندی نی  در 

 اند:کند گویا زمان و مکان هم در ماتم خویش نشستهترسیم می

شیود/  ام بییدار میی  / ... بیهوده بان  صیبح سیحرخی  در گیوش خسیته     جاکس/ دیگر به هیچدیگر به هیچ

 جوی مرا این شکنجه بس/ دیگیر بیه هییچ   ند/ چشاان تازهدهها در چشم من تالطم امواج میبیهوده رن 

 جیا/ حتیی سیخن زبیوده و نیابوده کهین/ حتیی دم از میالل زدن/ بیا چیه کیس/ کجیا            کس/ دیگر به هیچ

پاریس مین  » یا در بخش دیگری از اشعارش، از غم و اندوه گری ان است: (.129-121: 1913)هنرمندی، 

مرگ معشوق، عاملی اسیت کیه غیم و    «. ز رنش گران و غم شکستای به سوی تو آیم ز راه دور/ با توشه

 انیدوه شیود بیرای بییان دردهیا و     کند و ابی اری میی  ای شعر هنرمندی منعکس میاندوه را در فضای مرثیه

ها بر در زدم، در وا نشد/ حلقیه بیر در کیوفتم بیار دیگیر... دختیری در مین بیه چشیم          حلقه» درونی شاعر:

ی بیگانگی.../ گهتاش، آن آشنای مین کجاسیت؟/ پاسیخ    م اما در نگاهش قصهآشنایان خیره شد/ خواند

-199: 191)هنرمندی، «ست در این خانه تنها مرد، مرد...تلخی لبانش را از یکدیگر گشود/ گهت: او دیری

191) 
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8-0.تنهاییوغربت

ا هاان غم غربیت و تنهیایی   اند از نوستالوژی یکه از خانواده و سرزمین خود دور مانده شاعرانی ،از دیرباز

مصداق بارز این سخن است که به خاطر زندانی شدن در  ،عباسی ةشاعر دور ،اند که ابوفراسناله سر داده

توجیه   ،روم از دوری و تنهایی شکوه کرده است. اما طرفداران مکتب رمانتییک بیر غیم غربیت و تنهیایی     

 اند. کشیده های آن را به نظمای داشته و با اشعار خود سختیویژه

های اصلی غم غربت عبارتند از: دلتنگی برای گذشته، گیرایش مهیرط بیه بازگشیتن بیه وطین و       مؤلهه  

آمیی  آن،  زادگاه، بیان خاطرات هاراه با افسوس و حسرت، پناه بردن به دوران کودکی و یادکرد حسرت

 (.1: 1991 اده، شهر)محادی و عباسگرایی و پناه بردن به آرمانپردازی، باستاناسطوره

ولی در چند مورد به مانند شاعران پیرو مکتب رمانتییک، از تنهیایی    ،حافظ ابراهیم هم هر چند اندک  

کنید.  دهد و از روزگاری که با دوستان و هادمان خود بوده با آه و حسرت یاد میو غم غربت ناله سرمی

ای زیبا و دلنشین، مورد خطاب در قصیده شاعر هنگامی که در سودان بوده دوستان و رفیقانش در مصر را

 خواهد که به هنگام جاع شدن و باده نوشیدن او را نی  یاد کنند:دهد و از آنان میقرار می

للللللللللل    ی ل.1 َِلال َّلللللللللللا    لَ یلللللللللللَ لال َّ لع  یَللللللللللل
نلللللللللَ لن سللللللللل  لالطِّلللللللللال.2 لَولاذَن و للللللللل لن 



 لَ لللللللللللللللللل ِّ وال  لللللللللللللللللل   لَناللللللللللللللللللَ لال لللللللللللللللللل ُ ی
ل م نی   َّن للللللللللللللللللل لَننلللللللللللللللللللَال مللللللللللللللللللل َ لالَ للللللللللللللللللل



 (244: 1931، حافظ ابراهیم)
دهیم کیه ییاد و خیاطره غائبیان را      ای جوانان شراب، ای بهترین نوشندگان! شاا را به خداوند قسم می .1 ترجاه:)

 ودم.(های شراب مرا یاد کنید چراکه من پیشوای شراب خواران بو در کنار جام .2زنده کنید. 

که برای تحصییل بیه انگلسیتان    « احاد بک بدر»دوستانش به نام شاعر هاچنین از تنهایی و دوری یکی از 

 نااید:کند و اندوه خود از درد فراق را بیان میرفته بوده شکوه می

للللللللللللللل    لَنیلللللللللللللللَ لِ ل.1 ل للللللللللللللل للَیلللللللللللللللَال  
لِّملللللللللللللللللللللل لِ لللللللللللللللللللللل لَعَ  لللللللللللللللللللللل لِ لللللللللللللللللللللل ل.2
لللللللللللللللللللللللأَّل َ لللللللللللللللللللللللَ َالَمللللللللللللللللللللللل     لل.3 ل ل  



لَ لَولَنیلللللللللللللللللَ لَ  لَلللللللللللللللللَهل للللللللللللللللل لَ نلللللللللللللللللیمَل
لِ  َلللللللللللللللللللللللل لَن لللللللللللللللللللللللل ل َ  َلللللللللللللللللللللللل لاللللللللللللللللللللللللل ِّ مَل
ل َ للللللللللللللللللللللللللللیم للللللللللللللللللللللللللل لَول لقَ للللللللللللللللللللللللللل   ل َف  
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شوم. ولی من مانند لباس کهنه پوسیده می .2ای رهبر و ساالر! ای کاش از حال و اوضایت باخبر بودم.  .1)ترجاه:

 و مهربانی بعد از تو برایم نیست.(هیچ هادم  .9



 121/ )نقد و پردازش اصول رمانتیسم( میو حافظ ابراه یشعر حسن هنرمند هیدوسو سهیمقا

از »ی ناونیه در شیعر   گویید. بیرا  حسن هنرمندی نی  در اشعارش از تنهایی و غیم غربیت بسییار سیخن میی     

 کند:جان به مانند آینه به عنوان تنها مونس و هاراهش یاد می، از اشیای بی«آنسوی آینه

خاموش/ در خلوت تنهایی اتاقم خبری هست/ در خلوت تنهایی اتاقم/ تصیویر مین    ةبامن سخنی دارد آین

گانیام کتیابی/ صید     ةم کوچدیدار/ آینه سراپا هاه چشم است و منم گوش/  در پیچ و خ ةصف تشن ةآین

یک حرف سرها/ هاه آویختیه از روزن   ةپنجره بازست ولی/ مات و فراموش/ درها هاه وامانده در اندیش

  (. 221-221 :1913یک فکر)هنرمندی، 

 کند:، از شب به عنوان رفیق تنهایی خود یاد می«شب»یا در شعر 

لبیه خیاموش/ در دل آرام شیب بیه هاهایه      رسیم بک شهر فروخهته در سکوت شبی سرد/ خسته، ز ره میی »

 هیا رخنیه   خی د/ بان  بسی شعرهای مانده فراموش.../ خیواب، بچشیاان خسیته، راه کنید گیم/ هیم هایه       

)هنرمنیدی،  « های گن  و گری ان/ در دلم آوازهای گاشده بر لیب... کند به دل شب/ در سرم اندیشهمی

1913 :11-12.) 

8-3.عشق

از خلقت انسان در وجود او نهیاده شیده اسیت و سیبب رسییدن او بیه       پیش  هاان اکسیری است که ؛عشق

اش شییرین  معبود و معشوق ازلی و ابدی گشته است. با وجود آن جسم و روح انسان ارزشیاند و زنیدگی  

تیوان گهیت احساسیات عاییق در شیعر رمانتییک       ها پایبند احساسند و به طور کلی میی رمانتیک»شود. می

)شیریهیان و   «تیوان شیعر آنیان را شیعر عشیق و احسیاس نامیید       میی کیه  ه گونآنایگاه بسیار مهای دارد، ج

 (.4: 1939سلیاانی، 

کننید  دهند و دل را جیایگ ین ذهین میی   ها احساس را بر عقل ترجیح میگوییم که رمانتیکوقتی می

هیای  هیا و غیم  سیپارد و شیادی  گوش به حرف دل میی  ،شاعر یا نویسنده با تاام وجود ،پس در این مکتب

گشیاید  کشد. حافظ ابراهیم در برخی از قصائد خود از عشق و شیدایی باب سخن میخود را به تصویر می

 کند.  و با طبع لطیهش احساسات خود را ابراز می

کند و هرگی   اش پنهان میگوید که عشقش را در سینهکند و میخبر بودن خود از عشق را انکار میاو بی

 کشد:ورزی دست نایز شیدایی و عشقا
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لَقَ لللللل َ لَنَ یللللللَهلالَ  للللللَ لَولهللللللَللَق للللللی ل.1
ًِلل.2 َُ للللن َهلَ ولَلللل لَولِ َ لللل َ لعلللل لَصلللل    لل 
لَولِ لللللللَالَم یَ لللللللل َلل.3 لعللللللل  ا   لَلاللللللل لَنلللللللل   
ُ  ل.4 لولمللللل لا  مولللللال َلًمللللل لَنَ یلللللَهلَ للللللا  
ل َن  للللللَ لالَاللللللَل .ل5 لَنَ  للللللَالَعملللللل للانلَ لللللل ن   



للللللللَ لَولهلللللللَللالَمللللللل   َولغ لَ لللللللَالعیلللللللَهل لال َّ
لَ نللللللللللل  لَولاللللللللللللَل َ لَسلللللللللللفی َل للللللللللل   َُ لَلاللللللللللل لال
لَسلللللللللَ ل َل للللللللل لت لللللللللَهلالوللللللللل لع  لَولَ و َلللللللللَهلم 
للللللللللللاَالِمیللللللللللل َل لَول لَ لللللللللللأَّلعللللللللللل لقَ   للللللللللل لس 
لَ  یللللللللللل َل لَولَهلللللللللللألَغیلللللللللللَ لَصللللللللللل    ل  للللللللللل لَ  ا  
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ام در سینه. 2وری تو بر اشتیاق توانایم غلبه کردم. عار کوتاهم را در انحصار عشق تو قرار دادم و در د .1 ترجاه:)

قلبم تخت آن است و تو پادشاه هسیتی و   . 9به زیبایی تو دولتی ساختم که عشق ارتش و اخالص سهیر آن است. 

شیود و  هرگ  دولت وجودم با وجود پادشاهی تو فاسید نایی   .4ها و محافظان تو هستند. های پهلویم پردهاستخوان

عشقم را پنهان کردم، مردم گهتند کیه او شیاعری اسیت کیه     . 1کند. هی غیر از تو بر قلبم پادشاهی نایهیچ پادشا

 سی هست که از عشق خبردار باشد؟!.(ککند، و آیا غیر از دل من عشق را انکار می

چراکیه عشیق بیا     ؛حافظ ابراهیم بر این عقیده است که قدم نهادن در وادی عشق کاری بسیار دشوار اسیت 

احتی و آسایش منافات دارد. پس عاشق در راه رسیدن به معشوق باید بیرای هیر نیو  بیال و رنجیی مهییا       ر

دروغگیویی بییش    ،در حقیقت .کنندخوابند و ادعای عاشق بودن میها میباشد. بنا به نظر شاعر آنان شب

 نیستند زیرا خواب با چشم فرد عاشق بیگانه است:

لَجللللللللل  لَهَج لللللللللَال للللللللل لٍَیلللللللللَ لَوللَلللللللللملِهل.1
لللللللل ل َ   عَللللللللل لالَجللللللللَل ل.2 للَللللللللللَننللللللللَالم  َّ



  للللللللللللللللق للَمللللللللللللللللل َّن لملللللللللللللللل لللِ للللللللللللللللَال ّ لن   
لَقَوللللللللللللیَالهلللللللللللل الال َّیللللللللللللَألَسللللللللللللاً الَم  لللللللللللل 
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زیرا اگیر از کسیانی    .2کنی.ای پرنده تو شب را خوابیدی اما من نخوابیدم پس تو فقط ادعای عشق می .1ترجاه:)

 (ماندی.حتاا شب را بیدار می سند،شنابودی که واقعا عشق را می

هاان دلیل زنده مانیدن جسیم و شیادی جیان      ،مرده است. عشق ،او بر این باور است که جسم بدون عشق 

 ارزش خیود را از دسیت   ،کنید و بیدون عشیق و شییدایی    است و زندگی با عشق معنی و مههیوم پییدا میی   

 دهد:می 

َُ لللللللللل  لام َللللللللللز  ل  ل لللللللللل   َُ ل لللللللللل لِ  الللللللللل لال


َفلللللللللللللقعَللللللللللللإ َّلعلللللللللللل ل لَ یلللللللللللل َ لالنل  لللللللللللل ِّ َُ لال
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 ای بیش نیست.(ون تو مردهبدنم بد ای عشق با وجودم بیامی  زیراکه ترجاه:)



 129/ )نقد و پردازش اصول رمانتیسم( میو حافظ ابراه یشعر حسن هنرمند هیدوسو سهیمقا

 «ناشیناس »پردازد؛ برای ناونه در شعر خود به رکن اساسی مکتب رمانتیسم می شعرحسن هنرمندی نی  در 
ای/ مین نیی ،   آنکه، درخیال، بان دل سپرده ای» ند:ک ش در عالم خیال اشاره میاخوشیبه عشق و تنها دل

ام/ ای ناشییناس! بییاتو کنییون در  در خیییال، بعشییق تییو دلخوشییم/ بییس شییعر دلنشییین کییه بیییاد تییو گهتییه    
شینا/  برم/ مهایان ناشناسیی و دمسیاز آ   (. یک لحظه، در خیال، زیادت نای41: 1913کشاکشم)هنرمندی، 

از عشق « تهران»یا در شعر (.41)هاان: « نیستی جدا ور از منی ولیک زمنسرچشاه خیال گری ندهء منی/ د
ها را خبر کنید/ نام تو چیست؟/ کیستی ای نیام  دل روشن است آینه» گوید:عذری خویش چنین سخن می

گاشییده/ نییام تییو چیسییت؟/ مییرگ/ خییدا/ زن/ کییدامیک/ هرگیی  میین از خیییال تییو ای ناشییناخته غافییل    
در » کشید: از معشوق را چنین بیه تصیویر میی    یعارش، دورو یا در بخش دیگری از اش .(91)هاان:«نبودم

ی انتظارهاست/ بس دردهیا کیه خهتیه در    شعر من که رقا امید است و بیم مرگ/ در شعر من که زم مه
ها/ شیعر مین اسیت    گن  سایه ةها که سهر یادگارهاست/ شعر من است هاهاآغوش هر سرود/ بس رنش

ییاران بیی نشیان... بیگانیه      ةد و سرود رنش/ شعر من اسیت قصی  در ةاشک سپید ستارگان/ شعر من است نال
 (49)هاان: «ماندم از هاه، ای آشنای من/ ای شعر سرود غم دیر پای من

8-5.ّتوجلزوموبيچارگانباآنانهمدردیبهه
 بیا  هایدردی  و هادلی برای که یافت گسترش احساسات بر متکی اخالق نوعی رمانتیسم پیش دوران در»

 در کیه  تهیاوت  این با است، یافته تداوم نی  رمانتیسم عصر در ویژگی این. بود قائل خاصی تاهایّ دیگران
 بیا  هایدلی  البتیه . است بیشتری بینی واقع با توأم و ترمتعادل ها در ن د رمانتیک احساساتی عنصر دوره این

 اشیعار  مثیال  بیرای . دارد وجیود  رمانتییک  هیای نحله هاه در که است ایویژگی دیدگان رنش و محرومان
 «.اسیت  ییادآوری  قابیل  فقییران  و زحایتکش  آوارگان،کیارگران  روسیتاییان،  بیاب  در وردزورث مشهور
 (. 131-133 :1913 جعهری،)

پیرامیون طبقیه محیروم     را خیوریم کیه شیاعر آنهیا    زیبیایی برمیی   ةدر دیوان حافظ ابیرهیم بیه چنید قصیید    
ده است و ل وم توجه به آنان را یادآور شده اسیت. او درد و  جامعه،کودکان بیچاره، نابینایان و فقیران سرو

خواهید کیه   داند و از هاگان به ویژه مسیئوالن و اشیراف و ثروتانیدان میی    رنش این اقشار را درد خود می
کند که بایید بیر بیچارگیان و    هرگ  از آنها غافل نشوند. بنابر عقیده او اخالق و جواناردی چنین حکم می

 هایشان برآورده شود:شود و نیاز و خواستهمستاندان توجه 
للللللل   لَولا  ل.1 َفلللللللقلَولال ِّ لَولَ  لللللل َ لالنل 
للَق لللللللللللَ لَن ِّ َننللللللللللل لالَ لللللللللللَ و َ لَولالَ طلللللللللللل.2



  لالَج للللللللل نللللللللل   لِسلللللللللَ  لَمجللللللللل    لن  ل   
لَفللن َللللللللللللللللل لالَ  ُ  لللللللللللللللللیَ لَولالَ لللللللللللللللللّ ا  ل



 (913: 1931، حافظ ابراهیم)
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زییرا کیه بیرای میا میروت و       .2خالق در نظر من واالتیرین زیبیایی هسیتند   و زیبایی روح و احساس و ا .1 ترجاه:)
 ند.(ارگان و درماندگان را یاد دادعطوفت بر بیچ

بلکیه خواسیتار    ،داند های آنان را کافی نایسخن گهتن از بیچارگان و فقیران و درد و رنش ،حافظ ابراهیم 
 ةسیور  113 ةوجه شود. او با اسیتهاده از آیی  آن است که به طوری عالی به رنش و عذاب آنان رسیدگی و ت

َ َال لَولَهلم ل َلفرمایید:  مبارکه انعیام کیه میی    هل  لَزْل   َّلم  ِ لعَلاَلَ ج  هَ ل َال لَولَمل لَ ل  ل   ل َّلیَِّ  لَ لَِم  ِ لعَل َلَ لَن   َ لَن َُ ﴿َمل لَ ل  ل   ل 
 کند:ثروتاندان را به کاک کردن به بینوایان ترغیب می،ی َ  َ َ لَ ﴾

ِلل ل.1 ل ِّللللللللللل لَِ  لعَلَمللللللللللل اََُ ملعللللللللللل ل  َ للللللللللل
لعاللللللَ لِملللللل َمَ مل.2 لعَلَ  لللللل  َلَملالالَلیلللللل ا  
لللللللللللللنلَ لن َللللللللللللل ل   للللللللللللل   ا مل.3 لَولالَ ُ  



-لعَل َّلللللللللللللللل   لل-لَللللللللللللللللللَت َ  للللللللللللللللل َلل لل َم ُللللللللللللللللأل
لل  َجلللللللللللللللللللا  لالنّلللللللللللللللللل   ل لَمیلللللللللللللللللل اَ لَسلللللللللللللللللل قل
ِ لَن لللللللللللللللللللَ َ لا مهللللللللللللللللللل   ل ل َللللللللللللللللللللَ لاث   َللللللللللللللللللل
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ها بشیتابید  پس برای نیکی. 2ی عال کننده نیاز دارند. به گوینده -اگر بههاید –به نظر من، فقیرانِ شاا . 1ترجاه:)

ابر احسانشیان  زیراکه در روز ج اء برای نیکی و احسان کنندگان ده بر -9که آنها میدان مسابقه بخشندگان هستند.

 (.شوداده میپاداش د

هیا  برخی ،زیرا از نظر او ؛فراموشی نسپارند خواهد که به نابینایان توجه کنند و آنان را بهشاعر از مردم می 

حاصل خواهد بیود پیس بایید    آید و یاد دادن آنها بیکاری از دستشان برنایکنند که نابینایان هیچفکر می

کند که اگر ما بیه  کشد و بیان میای رها کرد. اما حافظ ابراهیم بر این نظر خط بطالن میآنان را در گوشه

و آنان را مورد تعلیم و تربیت قرار دهیم و با علم و دانیش آشینا کنییم، آنیان بیشیتر از       نابینایان توجه کنیم

 ةایم برای ما مهید خواهند بود. شیاعر بیرای ایین عقیید    ایم و آموزش دادهآنچه که برایشان زحات کشیده

دکتیرای  میدرک  »آورد که با وجود نابینایی توانست به را مثال می ،ادیب ب رگ مصری ،خود، طه حسین

مصر و مدرک دکترای فلسهه از دانشیگاه سیوربن فرانسیه دسیت یابید و جایگیاه        ةادبیات از دانشگاه قاهر

 (.991: 1931الهاخوری، «)واالیی در ادب معاصر عربی برای خود اختصاص دهد.

ل َف للللللللللللل  َنمل.1 لَو ِّالللللللللللللَ ل لَللللللللللللل لالَفلللللللللللللا  
لَن َم    للللللللللللل ل.2 لِن   َللللللللللللللال َمَ لللللللللللللَ لَ َ للللللللللللل  



لللللللللللللللل لَ َ وقعَلللللللللللللللللَ لملللللللللللللللل لَ  لللللللللللللللل لَ فیَ َ لم 
هلللللللللللللَألٍللللللللللللل لَم َلللللللللللللل ِّ ًالعللللللللللللل للالط للللللللللللل وق لم 



 (931: 1931، حافظ ابراهیم) 

نقیا  . 2ایید، خییر برسیانند.    آنان را بر رستگاری هدایت کنید تا برای شاا بیشتر از آنچه کیه ییاد داده   .1ترجاه:)

 سین نویسنده و ادیبی مشهور شوند.(بینایی آنان را کامل کنید تا مانند طه ح
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تری بیان میی شیود. بیرای ناونیه در     یعنی هادردی در شعر حسن هنرمندی با زبان هنرمندانه ؛این مضاون 

 ، شعرش آرامگاه درد خویش و درد مردمان زمانه اوست:«بر جبین شب»شعر

 ةجوشید/ هایره گریی   شعر من، رنش بیکران منست/ شعر من، رنش بیکرانه توست/ شعر مین تیا ز سیینه میی    »

 (.19: 1913)هنرمندی، « شبانه تست...

8-6.مرگ
مسیتقلی را بیه عنیوان    ة بیان مسأله مرگ آن قدر در ادبیات رمانتییک شیدّت و وضیوح دارد کیه شاخصی     »

ناایید کیه   ت تانیای میرگ میی   ادبیات مرگ به خود اختصاص داده است. یک شاعر رمانتیک به این علّی 

یابد، و به این خاطر گاه جهان مادی و آنچیه   آل و آرمانی خود دستخواهد از آن طریق، به عالم ایدهمی

داند و در صیدد آن اسیت   گردد که آن را حقیقت میپندارد و به دنبال چی ی میدر آن است را دروغ می

که به منظور دستیابی به آرزوهایش از قالب تن رهایی یابد. در این حالت است که میرگ بیرای او گیوارا    

شود. از نگاه او مرگ نوعی توسعه در روح شیاعر  داشنی پنداشته میای دوست شود و در نظرش فرشتهمی

(. 19: 1993سلیای و اختر سیاین، «)است که در قهس تن  تن اسیر شده است.

گوید. او در برخی شکویات خیود از  هم به مانند شاعران رمانتیست، از مرگ سخن می ،حافظ ابراهیم  

پیس او   دانید، هیای فاضیل و ب رگیوار را نایی    بهیای انسیان  کند روزگاری که ارزش و روزگارش ناله می

شود تا به مرگ پناه بیاورد و برای ح ن و اندوه خود از آن طلب شها کند چرا که او هیچ راهی مجبور می

هیای او نتوانسیتند وی را از بالهیا و    غیر از مرگ سراغ ندارد تا به آن روی آورد. به اعتقاد ابراهیم فضلیت

اما مرگ هاان پناهگاهی است آزاده و جوانارد که او را در زییر سیایه خیود     ،هظ کنندگ ندهای زمان ح

 دارد: محهوظ می
لَ   ًلللللل لَولٍِف  لللللل ل.1 لعَلَا ِّلللللل ل   لللللل َ لال للللللل  
للللللل ل َمللللللل    لَعوللللللل ُ    ل.2 لَع للللللل لَنَ لللللللَ  ن  لم 



 َُطَّ للللللللللل للللللللللل اَ للَ یللللللللللل ت  للقَ لللللللللللَألللِ ل َلَ  لس 
لِنَ لللللللل   لللللللل ِّ َُ لَولَل  لللللللل ل َِ للللللللَالالَ لللللللللَ لل  



 (429: 1931، حافظ ابراهیم)
. 2ای باد ویران کننده مرگ! بر زندگیم وزیدن کن و چراغ زندگیم را قبل از شکستن، خیاموش کین.    .1ترجاه:)

 (.استن مرگ بهترین حافظ جوانارد زیرا فضائلم نتواستند من را از گ ند روزگار حهظ کنند اما به نظر م
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هیای  هیا و خیانیت  ا راه پیروزی انسان ب رگوار و متشخا بر کینهاو در هاین مضاون، باز هم مرگ را تنه

آوردهاسیت و انسیان   مرگی که با ع ت و ب رگواری هایراه باشید بهتیرین دسیت     کند.روزگار معرفی می

 ب رگوار هاان کسی است که ب رگوارانه بایرد و در رسیدن به مرگ هیچ گونه درنگی نکند:
لل  للللل لل لل.1 للللل    ِللَول للللل لقَلللللَ م  لمللللل لس  لَ َ لَّللللل
لَولانَ   ل ل.2 لَعالتَ ط   ل لَسلیً ال لل لالَ لل  



  َّ لَسللللللللللل لَوللَلللللللللللملَت َتم للللللللللل ل ّ ل لللللللللللل لال  لللللللللللزِّ
لَمللللللللل لمللللللللل َ لَم َ مللللللللل  ل  للللللللل  َّلَنللللللللل  َملالَملللللللللل  



 (429 :)هاان 
پیس   .2ای. ای و تنها به سیوی عی ت و ب رگیواری بیرده    ها! تا حاال مرا به سوی خواری نکشیدهای گام .1ترجاه:)

وارانیه باییرد و خیواری قبیول     رای رسیدن به مرگ درن  نکن و بدان که انسان ب رگوار کسیی اسیت کیه ب رگ   ب

 نکند.(

 میرد:او نباشد، کسی نای ةها تنها در دست خداوند است و اگر ارادشود که مرگ انسانشاعر یادآور می
ًِللَلللللللللللللللل ل َلَ  َّهلللللللللللللللل  ل ذالا َلِ یلللللللللللللللل لَِمَّلللللللللللللللل



 لللللللللللللل   لَول لقَلاَّ للَمَ َج ّلللللللللللللللل َل للللللللللللللل لالَ لللللللللللللللل  


 (911)هاان:  
توانید او را بیه سیوی میرگ     اگر خداوند امتی را زنده کند و یاور او باشد، هیچ ظیالم و قدرتانیدی نایی    ترجاه:)

 (د.بکشان

 نیی  نیوعی ییأس و تارییک اندیشیی و میرگ محیوری بیه طیور برجسیته میوج            ،در شعر حسن هنرمنیدی 

یاسی اجتااعی نیست، بلکه بیشیتر ریشیه در بیینش و زنیدگی     بینی، شرایط سزندکه البته علت این جهانمی

کند و خود را اسیر ، زندگی را به  قهس تشبیه می«ای دوست ،بیهوده»شخصی او دارد، برای ناونه در شعر

هیا راه بیه   دانید کیه ایین تیالش    اما می ،داند در تالش است که دیوار شب را بشکنددر این قهس)شب( می

توانید از قهیس   دانید. افسیوس شیاعر از آن اسیت کیه نایی      چی  را رن  و فریب میی برد و هاه جایی نای

 (: 11-13: 1991است رهایی یابد)اویسی کهخا، اسیر روزگار که در ظلات جها و ستی  از آن 

 ةکوشی نبینی دامها را... هرجا که بینی زندگی غیر از قهس نیست/ ج  پیرد بیهوده، ای دوست/ بیهوده می 

و هوس نیست/ با بال خونین/ پرها زدم تا بشکنم دیوار شب را/ رفتم به هر راه/ هر راه و بییراه/  رنگین امید 

... ناگه برآمد تند باد مهرگانی/ دل مرد و در من مرد آن شوق ارنگست و نیرن  و فریب این رن  و بوه

 (.122-121: 1913ای دوست برگور خود جویم نشان زندگانی... )هنرمندی،  ،نهانی بیهوده
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عامل مهای بودند که از کودکی مرا بسوی خود کشیاندند و ایین    عقیده دارد که رنش و تنهائی دو ،شاعر 

زییرا بیه نظیر او میرگ دادگیری       ؛تهکر)تاریک اندیشی و مرگ محوری( ریشه در بینش شخصی او دارد

جیایی بییان کیرده    ب رگ است که هر لحظه کاین کرده تا هرکس قادر به انجام هر جنیایتی نباشید. او در   

میرگ  » (:11: 1991)اویسیی کهخیا،    «طلبی در قطعات من یک نو  طلب زندگی بهتر استمرگ» است:

خواست/ لب ناآشنا به ناله من/ اشک رقصید در دو چشاان مین/ بیاده خندیید    گهت و زندگی بهتر میمی

ییا در گاان بیایارم/ از پیس   دانم این تانا چیست/ گو/ من نایدمیردر پیاله من/ گرچه با مرگ هر چه می

 .(29: 1913)هنرمندی، « مرگ بازخواهم زیست

مرگ بر من کیه زنیده مانیدم    » کند: ، از زنده ماندن خویش چنین اظهار تنهر می« نامراد »هنرمندی در شعر

ان زدسیت مین در   باز/ مرگ بر من که مرگ در من مرد/ بس که بیگانیه مانیدم از میردن/ میرگ هیم جی      

 (.11: 1913دی، )هنرمن«برد...

0.نتيجه
 عشیق،  اندوه، و ح ن طبیعت، مانند ؛رمانتیسم مکتب مهاهیم ازخود بافت شعر حسن هنرمندی و حافظ ابراهیم در 

گوینید. و  ، احساس غربت و تنهایی و هادردی با فقیران، نابینایان و بیچارگان و ل وم توجه به آنها سخن میمرگ

برنید.  کشند و برای تسکین دردهایشان به آن پناه میی های آن را به تصویر میباییها، طبیعت و زیبه مانند رمانتیک

اندیشیی در شیعر هیر دو شیاعر نایود دارد و هیر دو میرگ را        یعنی مرگ ؛هاچنین یکی از اصول مکتب رمانتسم

هیای  نیرنی   هیا و های شریف و ب رگوار بیر مصیائب و سیختی   دانند و آن را تنها راه غلبه انسانشیرین و لذیذ می

هنرمندی در وصف عناصر طبیعت نیی  دییده    شعرهایی از هایی از امید در بخشکنند. البته رگهروزگار معرفی می

اصلی در این است که ستایش ح ن و اندوه و مرگ و پناه بردن به آنها در اشعار حسین هنرمنیدی و    ةشود. نکتمی

ای دارد.حافظ ابراهیم برجستگی ویژه

نوشت.پی3

   نلال  اه لا   یِلل  لال   ؛لن  ال  ا لا صف .( 1) 

هیای مختلیف اشیعارش مشیاهد     هیای آن را در بخیش  هنرمندی است که ناونهشعر های پربسامد  ج و واژه ،سیاهی شب( 2)

 (.11: 1913)هنرمندی،  «های سیاهشب»کنیم؛ برای ناونه  می

. رسانید پایان به ساری در را متوسطه و ابتدایی تحصیالت. شد تولدم طالقان در خورشیدی 1931 سال در هنرمندی ( حسن9)

. گردیید  تهیران  دانشیگاه  ادبییات  دانشیکده  از فرانسیه  ادبییات  و زبان لیسانس مدرک اخذ به موفق و شد تهران رهسپار سپس

 سیال  در. کیرد  میی  اداره را اییران  رادییو  ادبیی  هیای  برنامه نی  وقتی چند و بود مشغول تدریس به تهران دبیرستانهای در مدتی
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 در و بازگشیت  اییران  بیه  سیپس . آمید  ناییل  فرانسیه  ادبییات  رشیته  در دکتیری  مدرک اخذ به و رفت فرانسه به شاسی 1949

 فرانسیه  شیعری  و ادبی آثار از برخی ضانا. شد برگ یده فرانسه زبان رشته استادیاری سات به تهران دانشگاه ادبیات دانشکدة

 فرانسیه  بیه  انقالب از پس .خورد می چشم به اجتااعی و عاشقانه های گرایش او شعر در. است ناوده جاهتر فارسی زبان به را

دکتیر  (. »fa.wikipedia.org :22/33/1994/ هنرمنیدی،  1-2: مقدمیه کتیاب ص  1913کرد )ر.ک: هنرمنیدی،   مهاجرت

ت یات فرانسه پرداخت. او در دوران خالقیّبه سهر و تحقیق در شعر و ادب 1942 -41و  1993-92های حسن هنرمندی در سال

ها مجاوعة شعر، نقد و بررسی در ادبیات تطبیقی اییران  ها تا پیش از انقالب را شامل می شود، دهادبی خود که از هاین سال

ن و فرانسه و معرفی و شناساندن مکاتب مختلف شعری فرانسه از رمانتیسیسم تیا سوررئالیسیم و ترجایه اشیعار شیاعرانی چیو      

: 1931)خیاکپور،   «رمبو، بودلر، ورلن، والری، آراگن، آپولینر، و معرفی شااری دیگر از شیاعران فرانسیه، بلژییک پرداخیت    

در تهران منتشیر شید. مهاتیرین کوشیش حسین هنرمنیدی در قلایرو         1991در سال « هراس»نخستین دفتر شعر او با نام » (.91

کیه دربیاره    بنییاد شیعر نیو در فرانسیه     -2 از رمانتیسم تا سورئالیسیم . 1نتحقیق و ترجاه عبارت است از دو کتاب تحت عنوا

باشید. نثیر کتیاب سیاده، دلپیذیر و گیراسیت )احایدی،        های رمانتیسم، سابولیسم، پارناس، داداتیسم، سوررئالیسم میی مکتب

 کنیییاک بییا رآو خییواب قییرص چنیید خییوردن بییا پییاریس، شییهر در 1931 مییاه شییهریور 21 روز در عاقبییت (. وی931: 1931

: 1931خیاکپور،  «)ای که از خود به جای گذاشت، عامل خودکشی خود را دشانان شعر خود نامیددر نامه« »کرد. خودکشی

91.)

ها درس خواند، اکثر مطالعات او در خانهمیالدی در مصر چشم به جهان گشود و در مکتب 1313حافظ ابراهیم در سال ( »4)

 1391و احتیاج به مدرک دانشگاهی نداشت. پس از آن به مدرسه نظامی پیوست و در سیال   کردحوزة ادبی بود، وکالت می

آموخته شد. دیری نپایید که در کودتای ارتش مصر شرکت کرد از ایین رو او را محاکایه و سیه سیال از     میالدی افسر دانش

برد، تا اینکیه  تهیدستی و آوارگی رنش می ارتش بیرون کردند. او کوشید که به کارهای گوناگونی روی آورد؛ زیرا از فقر و

 «مییالدی درگذشیت   1922به عنوان کارمند در بخش ادبی کتابخانه مصر آغاز به کار کرد و این کار را ادامه داد تا در سیال  

او در مثلث شعرای احیاء، سومین شاعری است که پرچم شعر را بیاال بیرد، ایین مثلیث شیامل محایود       (. »12: 1931)الخیاط، 

امی البارودی، احاد شوقی و حافظ ابراهیم است. وی به شاعر عاطهه، اجتاا  و موسیقی شناخته شده است. هاچنیین او را  س

انگیخت. ها را برمیکرد و هاتگویند از این باب که آمال ملت مصر و جهان عرب را با زبان حااسی تغنی میشاعر نیل می

-می انی قالبها بود. او در صدد خلق تصاویر نبود و کالم خود را پر از طنین الهاظاز امتیازات شعر حافظ ابراهیم سادگی و رو

حافظ ابراهیم شاعر جامعه بود او در مسائل اجتااعی از آثار خیارجی چیی ی نخوانیده بیود.     (. »131: 1993زاده، )عباس «کرد

ا توده مردم و هادمی با پیشوایان فکیر بیه   هرچه دریافته بود بواسطه تجربه شخصی و مالحظات مستقیم خود در اثر آمی ش ب

دوسیتی و عاطهیه دینیی او بیود کیه او را بیه       های مردم و حس میهنخصوص امام محاد عبده بود و هاچنین گرایش به توده

 (.131: 1939)الهاخوری، « میدان مبارزه در راه ارتقاء و شکوفایی ملت خود کشانید
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 مُّك ِ(ل- ُلثلعيلا   لال م   ل)ع  ّیِلن  ّیِل
لن م     لل،ن ّّیِلاآل ا لوال  ل لاث    ّیِ،ل  م ِل ا ي

909-999ل ،لصنل8392هل.ل /لل9301هل.ل /لل9017لصی ،ل03ِ،لال   لمن هلّ نِلالا

ل  اهیم    لهن من يلو  عظللال ومن یِلعيل   تج ّی  ل
7(مم   ِ)  اسِلول

ل2لن يلصی  ا ي
،یةی ة آأذرآدج  یج موبیة عهدقیمقينی،یسمیة البیة و آدبی ی  ة  ی ست ذیمس لقیيف

لنال  لّل
بی س سه یةخلد ل،یةحلّس،یة دأس،ی ةأل  سدسیة عخددبیة يتیتوطيیةألص  بی اعح ییة   م نسدبی یهل یمذهبیة   م نسدبیمقرس

خ ّصی  لیةمل لی ی ّبیةمل ل.ینعأیهذةیةملحتبیيفی ر آ یمّثیتسّ بیإيلیةأل آنییة و يبی ة ف رسيی ذ کی فّ یيفی  ةبیةملالی
ی یشو ةئه آةألخ ی،ی یإی ة ی ة و بیآدنهمی سریهن منقیی     یکذ کیتلابیمالمحییی.ُحّت   ، ة   م نسدبیلايیشو یشو ةء
یإآ ةهدم.

یک  طبدوب،یةحلا ،ییُوقّیی     یةآ ةهدمیمریُرّ ة یةملقرسبیة حالسدحدبی  حری لی ی ةنهی شو ریجتّاتیةملض منییة   م نسدبی ده 
یإ ده ی تخفدفی     ییرید ّیی.ةحلّب،ی یة ُل آب.   یةمل لیمج لی ی ا ی یة ط یقی ییش ل ن یالمه.یی ده یمج لیة طبدوبی یاجأ

ی خ ییمیّثلیهن منقيیيفیإی ة یةملذهبیة   م نسيیة ذيی   لی  ییق می یمریجهب یةألی م. یة ح م ءیلايیخقلب ة   دقی سدط  
یمض منییهذ یةملقرسبیيفیشو  یمنه یة دأس،یة ل آب،یةمل ل،ی ةحلّب.یغ ةرآدد غبی شو ر یلالی

یة عو یة ف رسيی ة و يبیةملو ص یر،یة   م نسدب،ی سریهن منقي،ی    یإآ ةهدم.ةأل بیةملق ر ،ییِنال     لالّ لی یّل
ی
ی
ی
ی
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