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 مکتب رمانتیسم

 دکتر منصور ثروت                
 

کدام از مکاتب ادبی     ادب غرب شاید هیچ    درتاریخ  : چکیده  
. جاگیر وگسترده نبوده باشد     به اندازۀ  مکتب رمانتیسم، همه      

بیشتر  شود، تصور همگانی        می بحث از رمانتیسم        وقتی   
اً عاشقانۀ  دوران جوانی     معطوف به احساسات رقیق و غالب       

حال آنکه در فاصلۀ آغاز و ادامۀ رمانتیسم، حوزۀ متأثر          . است
گیرد، بلکه تمام افکار،     از این مکتب نه تنها ادبیّات را در برمی        

مذهبی و حتّی    های اجتماعی و سیاسی، جنبشهای       عقاید،  ایده 
 . شود اقتصاد را هم شامل می

ا مکتبی ادبی نیست ؛ بلکه         ترتیب، رمانتیسم تنه          بدین
شود  اجتماعی ـ سیاسی ـ  اقتصادی نیز محسوب می         خیزشی  

 .و از این حیث ارزش بررسی دقیقتر و جامعتری را دارد
      در این مقاله، عالوه بر تعریف اصطالحی رمانتیسم،             
تاریخچۀ آن، سرآمدان این مکتب و تأثیرات مثبت ومنفی آن           

 .تمورد بررسی قرار گرفته اس
 

 . رمانتیسم ، رمانتیک، مکتبهای ادبی:کلیدواژه
 

 اصطالح رمانتیک
رمانتیسم از رمانتیک   «: گفت محقق آمریکایی می  1الوجوی

مشتق شده است، امّا از این واژه همه نوع معنی حاصل              
 با ذکر   2باوزن. شود، الّا آنکه خودش هیچ معنایی ندارد       می

تیک مترادف  دهد که چگونه لفظ رمان       مثالهایی نشان می   
شده است با واژگانی کامالً مناسب با نیازهای شخصی و           

کار، احساساتی،   ، محافظه 3اختصاصی نظیرِ جالب، مطنطن   
گرایانه،  شکل، پوچ، قهرمانی، غیر عقالیی، مادّی      ، بی 4ذوقی

، زینتی ، واقعی، غـیرواقعی،          5وار، نوردیک      افسانه
تواند  بـازهم شـخص می   . احـمقانه، غـیرخـودخواهانه 

مترادفات دیگری نظیرِ متهور ، دلیر، غیرعادی،  با شکوه،           
 .شورانگیز، صبور و وحشی را نیز بدان بیفزاید

      بدین سان امروزه نیز دربارۀ  واژۀ  رمانتیک و             
رمانتیسم به مناسبت معانی گوناگون و متناقضی که           
این لفظ پیدا کرده است، ما بیش از پیشینیان پای در             

گرچه این چنین گرفتاری در مورد           . مگل هستی  
 » 6.کالسیک و کالسیسم نیز وجود دارد

      گسترش معنای رمانتیسم و مترادفات وسیع پیش           
ای که در فرهنگ کادن آمده است، بیانگر نقش این             گفته

واژه در ادب و زندگی و حیات اجتماعی نزدیک به دو              
 زمینۀ  امّا به هرحال بایست کوشید تا در      . قرن غرب است  

 .ادبیّات ، تاریخچۀ  حضور این واژه را جستجو کرد
کلمۀ رمانتیک و رمانتیسم      «:نویسد فرهنگ کادن می        

به  7در قرون وسطی رمانس   . تاریخ پیچیده و جالبی دارد     
 شد کرد که ازالتین منشعب می  بومی جدید داللت می زبان

 .نمود و آن را از زبان التین که زبان آموزش بود متمایز می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. A.O.Lovejoy  2. Bavzun 
3. bombastic  4. fanciful 

5 .Nordic   اسکاندیناوی که   آبی شمال انگلیس و      مردمان چشم   وابسته به
 )فرهنگ انگلیسی فارسی ، آریانپور . (ای از آریاییان قفقازند شاخه

6. Literary terms, J. n. Cuddon. “romanticism”   ذیل  
7. romance 
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تصنیف یا ترجمۀ    ,romance, romanz,enromancierکلمات  
ترتیب، کارهایی   بدین. داد کتاب به زبان بومی را معنی می       

 ،roman, romanz شد به اسامی   می که در این ردیف ارائه     

romance romanzo  تا آنکه رمان یا رمانت      . شد امیده می ن
romant      شناخته شد  8انگیز و با وقار     به عنوان کار خیال  .

 نیز به   9“پسند کتاب عامّه ”این اصطالح، همچنین، درمعنای   
چیزی تازه، متفاوت، غیرعادی،    کار رفت،  سپس در مفاهیمِ    

 11.  استعمال گردید10

به معانی   در قرن هفدهم،  در انگلستان و فرانسه رمانس             
آمیز اشارتی ضمنی     پوچ، اغراق موهن، تفننّی ، غریب،       

 و  13آور به مفهوم خفت   12در فرانسه مابین رمانس   . داشت
 مالیم، لطیف، حساس و محزون           به معنای   14رمانتیک

در این مفهوم اخیر در انگلستان قرن        . تفاوتی قایل بودند  
 .شد هجدهم نیز استعمال می

 ،درقرن هفدهم کاربرد داشت   15      درآلمان واژۀ  رمانتیش  
هجده در   و درفرانسه مفهوم رمانس و سپس درمیانۀ  قرن          

 16)افسردگی(مالیم و مالیخولیا     انگلستان کلمۀ رمانس مفهوم  
 .را به خود گرفت

بار        در آلمان، اصطالح رمانتیک را برای اولین               
 در متون ادبی به کار برد، لیکن برداشت         17فردریش شلگل 

به واقع، شلگل   . ادروشنی را از این مصطلح به دست ند         
این واژه را در باب مواد احساس برانگیز در قالب شکل             

طور  شد این  درهمان زمان به روشنی می    . تخیّلی به کار برد   
شلگل، . شکلی تصور کرد که رمانتیک یعنی ابهام و بی           
برادرش . دانست همچنین، رمانتیک را با مسیحی یکی می       

تیک در نقطۀ    اوگوست نیز اشاره داشت که ادبیّات رمان         
 .مقابل کالسیسم و در تناقض با آن است

شناخت و اوست    ،برادران شلگل رامی  18      مادام دواستال 
. که اصطالح رمانتیک را درمتون ادبی فرانسه رایج ساخت        

وی مابین ادبیّات شمال وجنوب تفاوتی قائل شد؛ بدین           
معنی که ادب شمال را ادبی قرون وسطایی و مسیحی و             

 .کالسیکی و مشرک نامید   و ادب جنوب را ادبی رمانتیک،
 
  

 41   مکتب رمانتیسـم

 
رمانتیک در انگلستان    که ادب      عقیدۀ بسیاری بر آن است    

به هر  . 19 به قرن هجده ظاهر شده        بسی دیرتر ونزدیک   
حال، آنچه مسلم است، اصطالح رمانتیسم به عنوان مکتبی         

و اگر پیش از    20د پدیدار ش  1770 تا 1848ادبی مابین سال    
شد کسی به عنوان مکتب از       این ایّام این لفظ استعمال می     

با وجود این افرادی معتقد هستند که         . آن تلقّی نداشت  
های رمانتیسم بدون آنکه بدان تصریحی شده باشد،          زمینه

 برخی همین دوران   .  نیز وجود داشته است    1770پیش از   
بعضی از ویژگیهای   که   چنان. اند  رمانتیسم نامیده   را پیش 

ـ 1726رمانتیسم و احساسات ویژۀ آن در بسیاری از آثار           
ها و گورستانها یعنی      ، که راجع به مرگ  و خرابه         1767

اند و حاوی غم و        نامیده 21آنچه به نام مکتب گورستان     
آلود و احساسات    العملهای حزن  غصّه، مالیخولیا و عکس    

ر باشد تنها    حتی اگر قرا   22.فردی است، قابل رؤیت است    
ویژگی رمانتیسم را احساساتی بودن آن بدانیم طبیعتاً             

 23.ای وجود داشته باشد    تواند در هر دوره     می  چنین ویژگی 
امّا چون احساساتی بودن تنها یکی از ویژگیهای رمانتیسم          

هجده به بعد     است وضوابط مهم دیگر آن غالباً به قرن          
شکوفایی  است که دوران        شود پس بهتر آن     مربوط می 

 24.مربوط بدانیم 19 و18مکتب را به قرنهای  این
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8. imaginative  9. popular book 
10. divergent 

نیز “ کتاب رمانس جبلین بیر” شناسی رمانس در این دو بند عیناً در باب ریشه  . 11
 7 ـ8رمانس، ص : نک . آمده است

12. romanesque  13. derogatory   
14. romantique  15. romantisch  
16. melancholy  17. Friedrich Schelegel  
18. madame de Stael 

 romanticism، ذیل  Cuddon فرهنگ. 19
20. The oxford companion to English Literatureذیل romanticism 
21. Graveyard School of poetry 

 romanticismیل ذCuddon ,فرهنگ :  کن. 22
23. The oxford companion to American Literature,  ذیل  
romanticism 

 .همان. 24
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 نور، سال اول، شماره دو پیک    42
 

 عوامل پیدایش رمانتیسم
رمانتیسم در  «  برخی معتقدند که      . عامل اجتماعی  )الف  

سه که خود انقالبی    بالفاصله بعد از انقالب کبیرفران     کنار و 
امّا  25».علیه فئودالیسم کالسیک است، ظهور کرده است         

نباید عاملی مهمتر از انقالب فرانسه یعنی انقالب صنعتی          
و رشد سریع و بالمĤل توسعۀ  شهرنشینی را از قلم                  

 .انداخت
حاصل از آن در عرصۀ        و تبعات      صنعتی           انقالب

   جدید متناسب   رهنگبندی اجتماعی، قشربندیها و ف      طبقه
انگیزۀ « . ترین عامل پدید آمدن رمانتیسم است      با آن عمده  

اصلی این جنبش نیاز روزافزونی بود که به ترک سنن              
 بود،     فئودالیستی و اشرافیّت      کالسیک، که زیبندۀ نظام     

طبقۀ متوسط که در کار قد برافراشتن بود        . شد  می  احساس
تجارت آزاد، وجدان   کوشید تا با شعارهای       و هر دم می    

آزاد، حکومت آزاد، مردم را برانگیزاند،  احتیاجی مبرم به           
هنرمندی داشت که بتواند پرچم آزادی را در اقلیم ادبیّات          

) فرد آزاد ( این حاجت را نویسندۀ رمانتیک       . نیز برافرازد 
توانست برآورد که به دلخواه و مطابق تخیّالت                 می
ن لحاظ رمانتیسم جنبۀ      از ای . نوشت قیدوبند خود می    بی

انقالبی داشت و برای نخستین بار پس از قرون وسطی،            
 »26.هنرمند را از زنجیر سنّتها آزادکرد

      انقالب صنعتی در غرب واقعاً زندگی پیشین را              
این دگرگونی هم در عرصۀ  اقتصاد و هم          . دگرگون کرد 

در عرصۀ فهم جدید از تمدن و تفسیر نوین از انسان،               
توسعۀ  سریع شهرها،نیروهای    «. تأثیر نبود  علم بی حتی  

جدید اقتصادی و سیاسی ، توسعۀ شکاف و اختالف بین           
شودکه شاعر در    طبقات مختلف مردم کتابخوان، باعث می     

وی پایگاه مشخص   . پایگاه اجتماعی خود تجدیدنظر کند    
است و شاعر سالنهای     قبلی اجتماعی خود را ازدست داده     

 زیبا    آراسته در عبارات     اشراف، بابیانی  اختصاصی  اعیان و   
وی خود را فردی رانده از       . تراش نیست  و کلمات خوش  

سازد هردم   داند و همین هنرمند را ناگزیر می         اجتماع می 
خصوصیتر و شخصیتر شود و کمتر سخنگوی اجتماع            

 باشد و اعالم کند که چیزی جز آنچه در شخصیّت  خویش

 
 

علّت این امر   . زشی ندارد کند برایش ار   خویش کشف می  
کند  نیز روشن است، زیرا هروقت به خود مراجعه می             
. بیند خویشتن را در مقام تبعیدی یا شورشی یا پیامبر می           

بیشتر شعرای رمانتیک گاه این سه نقش را یکجا با هم              
داشتند و اگر بگوییم که روسو برکنار از تمام این چیزها             

 ریشۀ  این جریان در      ایم، زیرا  بود سخنی به گزاف گفته     
  » 27.اوست

شناسی ادبی، آغاز و حرکت رمانتیسم، به معنای               بدین ترتیب، از نظر جامعه    
متفاوت  ویژه و آغاز دورۀ دیگری        پایان یک دورۀ  اجتماعی با ساختار اقتصادی         

 .است با آن  

صنعتی انگلیس   کبیر اجتماعی فرانسه و انقالب           انقالب
 شگرفی که در بنیاد اقتصادی واجتماعی پدید          با تأثیرات 

ساز زایش فرهنگ جدیدی شدند که بالمĤل         آوردند، زمینه 
انقالب وجنبش   « .طلبید نویسندۀ خاص خود رامی        

زند که در آن     رمانتیک پایان یک عصر فرهنگی را رقم می       
هنرمند به یک اجتماع، به یک گروه کمابیش همگن، به             

اصل به طور مطلق پذیرا بود        مردمی که نفوذآنها را در        
هنر از فعالیت اجتماعی بودن،  که مالکهای       . آورد روی می 

ماند و فعالیّت     عینی و قراردادی راهنمایش باشد،بازمی      
. آفریند  معیارهایش را خود می       شود که  نفسی می  حدیث
ای  شود که از خالل آن فرد یگانه       ای می  سخن،رساله کوتاه  

 28».کند با افراد یگانه گفتگو می
      این تغییر جهت، هنرمند رمانتیسم را پس از انقالب           

کند و   ای از زندگی و جهان می       منعکس کنندۀ دید تازه    «
باالتر از همه، تغییری نو دربارۀ پندار آزادی هنری                 

این آزادی دیگر امتیاز نابغه نیست، بل حقّ            . آفریند می
قبل ما. حیاتی هر هنرمند و هر فرد با استعداد است              

داشت که از قواعد انحراف      رمانتیسم تنها نابغه را مجاز می     
جوید، رمانتیسم به طور اخص اعتبار قواعد عینی را از             

هر بیان فردی، یگانه و       . کند هرگونه که باشد انکارمی     
 جانشین است و قوانین و معیارهای خود را در درون  بی
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .291، صطالدرمس. 25
 .20، ص رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات.26
 .129، ص سیری در ادبیّات غرب. 27
 .184، ص3، جتاریخ اجتماعی هنر. 28
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 هنر   برای خود دارد، این بینش دستاورد بزرگ انقالب           
شود نه تنها با     نهضت رمانتیک نیروی آزادیبخشی می    .است

ربارها، حامیان، متفنّنها، نقّادان و     فرهنگستانها ، کلیساها، د   
. کند می سنّت، اقتدار و قاعده مبارزه     استادان،بل باخود اصل  

این مبارزه بدون فضای فکری آفریدۀ انقالب تصوّرناپذیر         
 29».است، و ابتکار ونفوذ خود را به انقالب مدیون است

رمانتیسم شیوۀ اندیشۀ جامعۀ  جدید و بیان       «       بنابراین  
بینی نسلی بود که دیگر به ارزشهای مطلق باور               نجها

آنکه دربارۀ   توانست هیچ ارزشی را بی      نداشت، دیگر نمی  
هر . نسبیّت آن و محدودیّت تاریخی آن بیندیشد باور کند        

دید، زیرا به عنوان     چیزی را بسته به فرضهایی تاریخی می      
قسمتی از سرنوشت شخصی خود، سقوط فرهنگ کهن و         

 30».و را تجربه کرده بودظهور فرهنگ ن
  حضور و وجود بنیادهای      رغم   آنکه ، به             شگفت  

تأثیرگذار زایش رمانتیسم در غرب، این مکتب به سرعت          
و حتی پیش از ایجاد کامل این شرایط ، در جاهای دیگر             

یک زبان ادبی مشترک پدید      «که   تا جایی . تأثیر گذاشت 
 نیز به همان اندازۀ     آورد که سرانجام در روسیّه و لهستان       

در واقع هیچ فرآوردۀ     . انگلیس و فرانسه قابل فهم شد       
هنری نو، هیچ انگیزۀ عاطفی، هیچ تأثیریا خلق و نیز               

گونی  انسان مدرن وجود ندارد که ظرافت و گونه         مشرب  
. خود را مدیون حساسیّتی نباشد که از رمانتیسم ناشی شد         

غزّل مست و   نظمی و خشونت هنر نو، ت       همۀ فیضان ، بی   
   آن، از رمانتیسم    دریغ لگام و بی   گرایی بی  گیج آن ، عریان   

تمام سدۀ  نوزده از لحاظ هنری وابستۀ            . مشتق است 
 31» .رمانتیسم بود، گرچه خود فرآوردۀ سدۀ هجدهم بود

      توان گفت که رمانتیسم درآغاز زبان آرمانهای انقالب        
ل از  کبیرفرانسه ـ آزادی محض ـ و معضالت حاص             

های وسیعتری از    هرچه انقالب فرانسه عرصه   . صنعت بود 
گرفت و هرچه انقالب صنعتی کلیّت و        جامعه را در بر می    

ریخت و، در نتیجه،       جامعۀ فئودالیته را به هم می          نظم
تر  آورد، رمانتیسم گسترده    وضعیّتهای نوینی را پدید می      

جبات بنابراین، در عرصۀ ادب نه تنها رمانتیسم مو       . شد می
 فروپاشی ادبی بس خردمندانه، فلسفی، هنرمندانه و مطابق 

 43   مکتب رمانتیسـم
 

با معیارهای اقتصاد فئودالیسم شد  بلکه این فرزند ناخلف          
حد فردی   رنسانس، که در نهایت خود به آزادی بی             

های زندگی، انقالبی نامحدود     اندیشید، در تمام عرصه    می
 .پدید آورد

 اساس رمانتیسم نشانی باشد از خیزش       ممکن است       « 
کوشید خویشتن را از یوغ       ای که می   طبقۀ متوسّط ، طبقه   

انحصارطلبی فئودالیسم و سلطنت مطلقه برهاند و آن را با          
رنسانس و اصالحات پیوند       ) فردگرایی(اندیویدوآلیسم

ها بس   امّا به زودی تأثیر رمانتیسم از این مقوله           32.»زند
تأثیر ، فقط به عرصۀ ادبیّات بسنده نکرد؛        زیرا  . فراتر رفت 

در دموکراسی سیاسی، فردگرایی توفیق در درآمد         «بلکه  
به  ،34بینی، ایدئالیسم پنهان در کالونیسم       ، خوش 33کشور

نوعی که جاناتان ادوارد و دیگران تأکید داشتند نیز مؤثّر            
طلبانه در    که بعضی جنگهای استقالل        تا جایی    35».بود

یر اسپانیا، یونان و لهستان را مدیون نهضت         کشورهایی نظ 
 36.دانند رمانتیسم می

رمانتیسم در آمریکا هم نه تنها در هنرها بلکه در                  « 
های مختلف فعالیّت انسان از قبیل آزادیهای سیاسی،         زمینه
، 37بردگی ا لغای  فردی،اصالحات بشردوستانه از قبیل    حقوق

 و  39گرایی وحدت، جنبشهای آزادی مذهب،       38گرایی زن
،اصالحات طبقۀ زحمتکش وتجارب اقتصادی     40گرایی عام

       41.برای زندگی عموم تأثیرگذار شد
       از ذکر این نکتۀ ظریف نیز نباید غفلت کرد که اروپـا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .183ـ184همان، ص . 29
 206همان، ص .30
 198ـ 199همان ، ص .31

32. The Oxford companion to American Literature, ذیل
romanticism 
33. buoyancy  34. Calvanism 
35. The Oxford companion to American literature,  ذیل 
Tomanticism 
36. The Oxford companion to English  Literature,  ذیل  
romanicism 
37. abolitionism  38. Feminism 

39.Unitarianism              اعتقاد به اینکه باالخره کلیّۀ مردم رستگار خواهند شد  .
 ) آریانپور، ذیل واژهفرهنگ دانشگاهی(

40. universalism 
 .جا همان. 41
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. درنیمۀاول قرن هجده واقعاً از نظر اخالقی فاسد شده بود         
 دیگر فردی از طبقۀ      .رفت اشرافیت رو به اضمحالل می     «

قدم . مند باشد  شد که به زن خود عالقه       اشراف پیدا نمی  
هزینۀ زندگی  . اعتباری اشراف بود   زدن با همسر خود بی     

زیاد، اطاعت مطلق و تسلیم محض به استبداد طبقۀ فاسد،          
کرد و با طرزتفکّر نویسنده با       فایده جلوه می   مضحک و بی  

 »42.جوشید طلبید، نمی  قاهر رامی  نویسندۀ کالسیک، که نظم  
شکستن اشرافیّت و بهادادن به احساسات       رمانتیسم بادرهم 

. ساخت می فردی، اشرافیّت و اخالق پوسیده را تباه              
بنابراین، رمانتیسم در آغاز خیزشی بس انقالبی در عرصۀ          

امّا عود ملی   . ادب، اجتماع، فرهنگ، سیاست و اخالق بود      
 دور شود و ما به زودی      به مرور باعث شد تا از این ارزش       

 .بدان اشاره خواهیم کرد
 

توان تردید کرد که بخش       در این نمی  .دنیای شرق ) ب  
. اعظم از فکر نوزایی نتیجۀ برخورد غرب با شرق بود             

شرقی که در این ایام از جهات علم، هنر، زندگی و مظاهر            
این برخورد، دنیای   . تر بود  مادّی آن از غرب بسی پیشرفته     

بیهوده نیست که   . د ناقص غرب را به رخ کشید      حقیر و دی  
سنت بوو، منتقد بزرگ تأثیرگذار فرانسوی، پس از آشنایی         

شودتا   باعث می    شاهنامه مطالعۀ«:  گفت شاهنامهبا عظمت   
. فرانسویان غرور و نخوت بیجای خود را از دست بدهند          

زیرا غرور زاییدۀ  جهل است،  جهل دربارۀ آنچه دیگران            
 43».دارند

گرچه تحت تأثیر یونان و روم کهن از              رنسانس     « 
ای  اعماق قرون وسطی سربرکشید، ولی هرگز پدیده            

دو برخورد طوالنی با      . بعدی و خالصاً غربی نبود       تک
اسالم، یکی در قرون وسطی و به صورت جنگهای صلیبی          

   رنسانس و در هیئت      حول و حوش   و دیگری در همان      
نی، شدیداً برغرب تأثیر گذاشته     با امپراتوری عثما   تخاصم  

های طوالنی برخوردعمیق بین قارۀاروپا و       در آن سده  . بود
دوقارۀ آسیا وآفریقا، بذر بسیاری از تحوالت و تغییرات           

هم در جنگهای صلیبی    . بعدی در هر سه قارّه  افشانده شد      
 و هـم در دوران تـخاصم بـا امـپراتوری عـثمانی، غـرب 

 
 

شرقی یکپارچه سروکار داشت و، به همین       قـطعه بـا    قطعه
اندام و   خواست در برابر شرق عرض      دلیل، اگر غرب می   

در برابر نیروی خارجی از خود دفاع کند، یا باید یکسر              
های فردی   کرد با ریشه   شد و یا آرمانی پیدا می       متحد می 

العاده عمیق که همۀ قطعات مجزّا از هم قارۀ اروپا را             فوق
نظر فرهنگی و هنری و ادبی مربوط و           به یکدیگر، از     

کردن به   و باالخره، این اتّحاد را درتکیه      44».کرد متّصل می 
های  مسیحیّت در برابر اسالم و درونی کردن تمام آموزه           

 .فرهنگی و علمی شرق پدید آورد
االطراف به تأثیر مجموع شرق که               البتّه توجه جامع   

رمیانه و در آن میان    شامل هند، چین، بخشی از آفریقا، خاو      
شود خود نیازمند تألیفی جامع و پرزحمت است          ایران می 

وما به ناچار درحد همین مقاله فقط اشارۀ کوتاهی به تأثیر           
کنیم ونظرمان تنها به دوران مکتب        ادب فارسی بسنده می   
 .رمانتیسم معطوف است

 رمانتیسم به چیزهای مرموز،            از آنجاکه پیروان مکتب   
مند بودند،   ت، رؤیایی، خیالبافانه و اشرافی عالقه         شگف

های فراوانی    جاذبه  توانست شرق، و به ویژه ایران، می        
 .برای شاعران و نویسندگان غربی داشته باشد

حال بسیاری از          شاید سخن سر دنیسن راس، وصف       
او . کسانی باشد که شیفتۀ  جاذبۀ اسرارانگیز ایران شدند          

ای ایران جادوی خاصی است که به همۀ        در فض «: گوید می
کند  کنند شعر و افسانه الهام می      که از آن دیدار می     کسانی  

او معتقد است به    » 45.امر کار آسانی نیست    و توضیح این    
رغم آنکه در طول تاریخ، بیست پایتخت شکوهمند ایران          

با این همه ایران هر مسافری را افسون        « ویران شده است    
انگیز در بیابانهای پست و بلند،       وبهای حیرت کند، با غر   می

ورزند، و   عشق می   ایرانیان به آن       با باغهای باشکوهی که   
کمی ازهیچ یک از آنچه گفته        باالخره با چیزی که دست     

 شدندارد؛ و آن جاذبۀزیرکانۀ ایرانیان است که چه شاهزاده 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .72، ص1، جتبهای ادبیمک. 42
 .206، صاز سعدی تا آراگون. .43
 .55، صکیمیا وخاک. 44
 .6، ص تصویرهایی از ایران.45
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 » 46.اند طبیعت و چه قاطرچی، شاعر وفیلسوف
نویسی که کتاب خود را تحت       ، سفرنامه 47       گرترود بل 

پس از مسافرت در بهار       » تصویرهایی از ایران   «  عنوان
، در انگلیس منتشر کرد،      1849ایران، به سال     و به    1892

 :گوید در مورد همین اسرارآمیزی شرق و به ویژه ایران می         
کس بهتر از خود شرق ارزش آن را         شرق پر از اسرار است و هیچ      «

کننده  یابد و از آنجا که پر از اسرار است از شگفتیهای مدهوش             نمی
درخشندگی : بسیاری از زیباییها آشکار است      . نیز سرشار است   

امّا اینها تنها   . رنگها، شکوه نورها، تنهایی موقرانه و فعالیّت پرغوغا         
ای هستند که تا ابد در برابر نهانخانۀ زندگی شرقی              نقشهای پرده 

لحظاتی پیش  . آویخته است، جاذبۀ درونی آن کیفیّت لطیفتری دارد        
نماید و باز    آید که لطف نهان زندگی شرقی ناگهان خودی می           می

 48».شود نهان می
 به قصد تبلیغ    1643      کشیشی ریگوردی نام در سال       

امّا چنان اسیر   .  بازگشت 1649مسیحیّت به ایران آمد و در       
. جاذبۀ ایران شد که به ستایشگر ایرانیان بدل گشت              

ای شگفت   که آنان را ملت شریفی نامید که به گونه         چندان«
 49».مانند به فرانسویان می

که از زبان سر دنیسن راس، خانم بل و کشیش                آنچه  
ای که با    ریگوردی نقل شد، با توجّه به صدها سفرنامه          

اظهار اعجاب وتحسین نسبت به ایران نوشته شده است           
امّا برای پیشگیری از این سوءتفاهم       . در حکم هیچ است   

ترین سفرنامۀ  »رمانتیک«بل ـ که تصادفاً    های خانم  که نوشته 
 است ـ و دیگران، چه ربطی به تأثیر ایران          مربوط به ایران  

در مکتب رمانتیسم دارد، به ناچار، الزم است نگاهی گذرا          
و مشخص به تأثیر شاعران و آثار فارسی در این مکتب              

 .داشته باشیم
      بگذریم از اینکه حتّی در مکتب کالسیسم نیز افرادی         
مانند کرنی و راسین به شرح سرداران و شاهان ایران               

سابقه  باستان پرداخته بودند و این امر در ادب غرب بی            
ها  ، اما در مورد مکتب رمانتیسم نه تنها سفرنامه            50نبود

به . بلکه این  بار ترجمۀ  مستقیم آثار ادبی ایران مؤثر افتاد           
ِ واعظ  انوار سهیلی ،  1634 در سال      گلستان عنوان مثال، 

های    قصّه آنتوان گاالن .فرانسه ترجمه شد   به1644کاشفی در 
 جلد  در دوازده1704 ـ 1717راترجمه و ازشب  هزار و یک

 45   مکتب رمانتیسـم

 
سپس پیتس دالکروا با گردآوری و نگارش ،          .منتشر کرد 

در فرانسه  1710 ـ   1712 را درپنج مجلد از    هزار و یک روز   
 با ترجمۀ خیام    1867ژان باتیست نیکال نیزدر   . منتشر کرد 

همچنین، در قرن     51.راه یافت  محافل ادبی فرانسه         به
 در ده جلد منتشر شد، بلکه       سفرنامۀشاردنهجدهم، نه تنها  

 .فرانسویان شناسانده شدند عطّار وسعدی وفردوسی نیز به
های ایرانی         امروزه روشن است که مونتسکیو ، نامه        

را، ولتر صادق و بابک، قهرمانان داستانهای خود را و               
ز زبان حیوانات، ویکتور هوگو،      الفونتن داستانهایش را ا    

را و گوته   عشق و دریا     را ، موریس بوشور،      افسانۀ قرون 
 خود را به ترتیب در تحت تأثیر فردوسی و           دیوان شرقی 

، منطق الطیر ،   کلیله و انوارسهیلی و   گلستانعطار و سعدی،    
 52.اند خیام و حافظ پدید آورده

سعدی و    گلستان  هجدهم،      ترتیب، در قرن            بدین
اخالقی وگرایش   های هندوایرانی سرچشمۀنوشته  داستانهای

گرایی در   به عرفان ایرانی واکنشی در برابر مادیگری و علم        
 53.فرانسه شد

      سنت بوو، منتقد فرانسوی،به قدری شیفتۀ کار ترجمۀ        
کرد هرچه زودتر این      ژول مول بود که آرزو می       شاهنامۀ

آنکه به   جای   مول به     ولاما ژ . برسد ترجمه به پایان      
انگیز فردوسی دچار گردد مورد حمایت و          سرنوشت غم 

 حتی نویسنده و       54.تأیید دولت فرانسه قرار گرفت        
، )1766ـ  1817(دواستال   پرداز مکتب رمانتیسم، مادام      نظریّه

 جوانی    چشم به جهان گشود ،  در پاریس         که در سویس  «
  عشق  دام     ستاننمود و در آلمان و سوئد و انگل           سپری  

 بود، با شیلر       وطنی کیش و آیینش      جهان گسترد، یعنی    
فارسی و گوته      زبان     شاعر رمانتیک، شلگل متخصص     

 ، 55 طـرح دوستی داشتدیـوان شـرقی و غـربیسـرایندۀ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ـ 7همان، ص.46
، وزیر مختار انگلیس در ایران، در سال           وی دخترخواهر سرفرانک السلز    . 47

 .بود1981
 .29، صتصویرهایی از ایران. 48
 .500،  ص از سعدی تا آراگون. 49
 .495همان،ص . 50
  .494ـ497همان، ص .51
 .،73،74،496،497،499همان. 52
 .501همان، ص . 53
 .260همان، ص . 54
 .215ـ216همان، ص .55
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 .های آن فارسی آشنا بود و اسیر جاذبه غیرمستقیم با ادبیّات
      بنابراین، درست در هنگامی که مکتب کالسیک در          

کرد، شرق به نام رمانتیسم در فرهنگ او           غرب افول می  
 56.تجلّی یافت

در رمانتیکهای انگلیسی          نه تنها درفرانسه و آلمان بلکه     
توان  نوعی ادب شرق را می    و آمریکایی نیز تأثیر صورت       

نظیر آنچه که در آثار کالربح، شلی، ورکوئینسی             . دید
انگلیسی و امرسون،ثورو، وایتمن آمریکایی قابل رؤیت          

 58. است

 

 تأثیرگذاران در رمانتیسم
رمانتیسم محصول  « دراین هیچ جای شکّی نیست که          

گونه که نئوکالسیسم محصول     همان.عصر روشنگری است  
در فرانسوی    enlightmentدر انگلیسی   .  بود عصرخردگرایی

Lumieres         و در آلمانی Aufkarung  وضوح،   معنای       به
روشنایی، درخشندگی است؛ یعنی تابش نور جدید بر            

های خود، یعنی شک، یعنی اهمیّت دادن به                 دانسته
 58».احساس، نبوغ، زیبایی و خیالپردازی در ادب

ان و دانشمندانی که هر      فیلسوف  کوتاه به نام             نگاهی
نحوی دوران احساس را مجدّداً بها بخشیدند           کدام به    

 خواهد   را نشان   خردگرایی    اصل به   دامنۀ وسیع بازنگری    
1685(برکلی  ) 1694ـ1778(،ولتر) 1689ـ1755(منتسکیو. داد
ـ1804(کانت   ، امانوئل   )1711ـ1776(، دیوید هیوم  )1753ـ  

، )1854ـ   1775(لینگ   ، ش  )1778ـ   1712(، روسو     )1734
،  و باألخره   )1704ـ  1632(، جان الک    ) 1814ـ1762(فیخته  

ـ1859(، برگسن )1961ـ1875(، یونگ   )1882ـ1803(امرسن  
 سیاهه   این طبیعتاً به    . اند ، و هردر از زمرۀ اینان        )1941

 دوران نظیرِ برادران      نام منتقدان بزرگ ادبی این        بالفاصله
 سینگ و سنت بوو و درایدن را        شلگل، کالریج، هازلیت و   

 .نیز باید افزود
      سهم هریک از این اندیشمندان با تفاوتهایی در ابعاد          

ولتر چنان به    . تأثیر، در گسترش رمانتیسم روشن است       
مبارزه علیه کلیسا فرو رفت که حتّی در ده سال پایان عمر            
 اتقریبا ًمبارزه بـرضد فـساد و مـظالم را به نـفع ضدیّت بـ

 
 

 خود   با اثر معروف  ) 1632ـ1704(الک جان59.کلیسا کنار نهاد  
، در عقل تشکیک    )1689 (تحقیق در فهم و درک انسانی      

کرد و فلسفه را که آلت  و میزان عقل بود تحت آزمایش              
نتیجۀ آن نهضت درون در آثار            . و تحقیق قرارداد    

 برکلی نیز ضمن      60.ریچاردسن و روسو نمود یافت          
 شییء چیزی نیست جز           یک«: فتگ تصدیق الک     

ای از معانی و مفاهیم یعنی محسوساتی که               مجموعه
مادی  اوحتی چکش   » .بندی شده و تأویل گشته است      طبقه

ای نه از ماده بلکه حسی دانست که در سر           را هم مجموعه  
زیرا اگر حس نبود، چکش         . شود انگشتان حس می    

61. کند کوفت بدون آنکه توجّه شما را جلب       انگشت را می  

رساله دربارۀ  دیوید هیوم نیز با اثر خود تحت عنوان              
: هیوم گفت .  تمام عالم مسیحیت را به لرزه درآورد       طبیعت

شناسیم اگر چه     ما ذهن وماده را به وسیلۀ  ادراک می           «
ماهیچ حقیقت و ماهیّتی    . ادراک ذهن، ادراک باطنی است    

کنیم  کنیم؛ آنچه درک می         به نام ذهن درک نمی          
 از امور جداگانه از قبیل تصوّرات و خاطرات          است عبارت

ذهن همان ادراکات و خاطرات       ... و احساسات وغیره     
و باألخره امانوئل کانت با آثار خود        62».واحساسات است 

آنان «: توجه به ماوراءالطبیعه را تقریباً عبث خواند وگفت        
 در برجهایی از امور نظری           ]فیلسوفان ماوراءالطبیعه  [

اند، جایی که معموالً همیشه در معرض باد          همسکن گزید 
امکان اصل انسان   ) 1798 (االنسان علمو در کتاب    63».است

 که    همین فیلسوف است   64.از میمون بودن را تلقین کرد      
دربارۀ  « تحت عنوان       ای نوشت  در هفتاد سالگی رساله     

 قدرت ذهن به نیروی اراده ، بر احساس مرض                اینکه
نقد عـقل   خود    األخره با دواثر معروف   و ب 65».آید غالب می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .57، ص کیمیا وخاک.56
 .جا همان. 57
 .51، صرمانتیسم. 58
 .337، ص1،  ج تاریخ فلسفه:نک. 59
 .360ـ361،ض2همان، ج.60
 .370،ص2همان،ج. 61
 .360ـ361،ص2همان، ج.62
 .362، ص2همان، ج. 63
 .جا  همان.64
 .371همان، ص. 65
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، راه را برای اثبات احساس باز         نقد عقل عملی   ومحض  

کرد و باألخـره دین را از زیرسلطۀ عقل خارج ساخت و            
 مستقیم یا علم       آن را به کشف و شهود باطن ودرک           

 66.حضوری موکول کرد

.       امّا سهم ولتر و روسو در این میان ازهمه بیشتر است          
زیست که همه    ولتر در عصری می   « دورانت  به قول ویل    

نیچه . چیز در طلب مخربی بود تا بنیان کهن را براندازد           
الزم بود که شیرهای خندان قدم به میدان نهند،          : گوید می

انتقال . بنابراین ولتر آمد و با خنده همه چیز را نابود کرد           
داری از وضع سیاسی و اقتصادی حکومت اشرافی           دامنه

حکومت طبقۀ متوسط در جریان بود و روسو و         فئودال به   
ای از طبقات اجتماع     اگرطبقه. ولترمنادی این انتقال بودند   

قیام کند ولی رسوم و قوانین موجود را مانع سر راه خود             
که در فرد    فرستد، چنان  ببیند، عقل را به جنگ قوانین می       

 فکر و اندیشه را به کمک        نیز شهوات و امیال مخالف ،       
 به همین ترتیب، طبقۀ  ثروتمند متوسط در فرانسه         .طلبد می

بر اصول عقلی ولتر و طرفداری از طبیعت روسو تکیه              
کهن الزم بود    برای سست کردن پایۀ رسوم و عادات      . کرد

که احساس و اندیشه را تقویت کنند و جانی نو ببخشند و            
بایست اذهان   برای آنکه انقالب عظیم صورت گیرد می         

ولتر و  . مایش و تغییرات آماده سازند      مردم را برای آز    
 ولتر و روسو و هم        هم روسو علل انقالب نبودند، بلکه       

زیر سطح   بودند که    قوایی    کبیرفرانسه باهم،  نتایج      انقالب 
زندگی مردم فرانسه در جوشش و         سیاسی و اجتماعی     

 67» .غلیان بود
      رنسانس که فردگرایی را محور قرار داده بود و               

وجدان و ذهن فرد یگانه منبع خالقیّت در            «: گفت می
زندگی و تنها سرچشمۀ نیکی و بدی و کاشانۀ منحصر به            

 مقام کلیسا را که پیش از رنسانس            68».فرد ارزشهاست 
بخش و قانونگذار تکالیف بشر       رهایی هادی و دستگیر و      

ترتیب،  شد و، بدین   در زندگی هر دو جهان محسوب می       
. کرد، از او گرفت     حقایق را تعیین می    ارزشها را تفسیر و   

در نتیجه، روح انسانها پس از قرنها از دست کلیسا به               
 درونـی و  بـنابراین، کـاوش . درآمد و مرکز داوریـها شـد

 47   مکتب رمانتیسـم
 

 شـخصی مـحور داوری و سـنجش افـراد  در          های تـجربه
 .      بـاب حـقایق خارجی گشت

که هنرمند حاضر نبود برای درک وتفسیر        از آنجا         « 
واقعیت به تأسیسات پیشین اجتماعی مانند کلیسا مراجعه         

ای برآمد و در این تکاپو تنها        کند، در جستجوی منابع تازه    
ناتورالیسم و سوبژکتیویسم، به     . طبیعت و خود را یافت     

عنوان وسایل اصلی بیان احساسات وافکار هنرمند، عرصۀ        
از این پس هنرمند خود را در طبیعت         . ردهنر را اشغال ک   

. اصلی خالقیّت شمرده شد    بازیافت و جذبه و نبوغ ، منابع      
 خود را به تدریج       زندگی، عینیّت   طبیعت و هم   هذا، هم  مع

 بـاطنی هـنرمند مـستحیل      از دسـت دادنـد و در دنـیای      
 69».گـردیدند

بی عصر خرد در قرن هجده به سراشی      «       بدین ترتیب،   
حتی اگر روسو هم نبود زود یا دیرجای خود         . سقوط افتاد 

امّا روسو این تحول و دگرگونی      . داد را به عصر رمانس می    
میراثی که روسو برای ادبیات رمانتیک         . را تسریع کرد   

 70».گذاشت عظیم است
      عناصری که حتی اگر روسو هم نبود به سراشیبی و            

متعلّق «  پریستلی   کرد، به قول   سقوط عصر خود کمک می    
علیه ارزیابی  . العمل طبیعی علیه عصر خود       است به عکس  

بیش از اندازۀ آگاهی و شعور و علیه آنچه معقول، منطقی،           
کلّی، انتزاعی و عام بود و فقط در روشنایی روز وجود              

تلقّی و برداشت یک جانبه، چنانچه      . داشت نه در تاریکی   
 خرد را، که       در ارائۀ آن پافشاری شود ناگزیر ضدّ            

 71.آورد  قدر یک جانبه است، پدید می همان
 

 ویژگیهای رمانتیسم
 توسعۀ عالقه به طبیعت و حیات         .بازگشت به طبیعت  . 1

رمـانتیسم  ابـتدایی و غـیرمتمدن شـاید نـخستین ویـژگی       
به طبیعت مقصودِ ِبازیافت اصالت        در بازگشت     72.است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .372ـ390 ، ص تاریخ فلسفه. 66
 .281 ،ص 1همان، ج. 67
 .19، صرئالیسم وضدرئالیسم.68
 .19همان، ص . 69
 .127، ص سیری در ادبیات غرب. 70
  .8ـ 12همان، ص . 71
  . romanticism ، ذیلcuddonفرهنگ. 72
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 نور، سال اول، شماره دو پیک    48
 

شد که   می آن ایّام چنین تلقی      زیرا در   . انسانی مطرح بود  
نتایج حاصل از خردگرایی، انسان را از اصالت خود خارج          

طبیعی او را فاسد کرده است و این نکته           ساخته و اخالق    
 آکادمی دیثرون   1749در سال   « آنچنان مشهود بود که      

آیا پیشرفت علوم وصنایع    : اقتراحی طرح کرد، به این مضمون     
ای هم   ، و جایزه  ده است یا درتباهی آن    در تصفیۀ اخالق مؤثر بو    

روسو در پاسخ به این       . تعیین کردکه روسو آن را برد       
به جرأت ادّعا    « : سؤال در طول استدالل خود گفت        

تفکر مخالف طبیعت است و شخص         کنم که حالت      می
پس به قول ویل    » .حیوان فاسدی است  ) روشنفکر(متفکر  

ع علوم و معارف    دورانت ، بهترآن بودکه این پیشرفت سری      
گذاشتیم و فقط به تربیت دل و احساس              را کنار می   
تعلیم وتربیت، شخص را نیک بار          . شدیم مشغول می 

. سازد آورد بلکه او را معموالً در کار شر ماهر می               نمی
  73».غریزه و احساس بیشتر از عقل قابل اعتماد است

      روسو و بازگشت به طبیعت او را نبایست بسیار              
 تلقی کرد و تصور نمود که مراد وی بازگشت به               ساده

دامن طبیعت و ترویج چوپانی و کشاورزی و دامپروری           
هدف وی   بلکه  . است، زیرا این یک نوع ارتجاع است         

عودت بشر به اصل و طبیعت واقعی او، یعنی به زندگی             
ساده، صمیمی، جمعی یعنی غیر استبدادی و استثماریِ           

 از زندگی که پر از سادگی و        یعنی آن نوع  . روستایی است 
کشند و کسی را      ریایی است و درآن همه زحمت می         بی

در تحلیل نهایی    بنابراین،  . حق برتری بر دیگری نیست     
روسو باید گفت که وی مخالف استبداد و استثمار شهر            

در نتیجه او عقل و خردی راکه نهایت معلّمی وی           . است
مارگرایانه شده  های استث  منجر به ایجاد قاعده و ضابطه        

ای که   احساس و عاطفه  . کند است، در پای احساس فدا می     
با قواعد عقل در ستیز است و آدمی را به هستی واقعی او             

ناب و   زیستی، لذّت از عواطف      یعنی ساده . دهد   سوق می 
 .نوع از استثمار هم دوری 
. رمانتیسم فقط ترجمۀ هنری اندیویدوآلیسم نبود             « 

اصّه از اواسط قرن نوزدهم، اعتراضی بود که         رمانتیسم، خ 
 هنرمند به ماشینی کردن زندگی و تخریب ارزشهای بشری 

 
 

کـه نتیجۀ مـستقیم سیستم     .کرد می و مسخ شئون انسانی    
رمانتیسم، فریاد  . اقتصادی افسار گسیختۀ آن زمان بود        

آمیز هنرمند علیه بندگی انسان آزاد، علیه تبدیل            اعتراض
ها و علیه     کارخانه  فقرزدۀ اسیران  دوگاههای  شهرها به ار  

بینی که    به عبارت بهتر آن خوش        ... رقابت آزاد بود    
پردازان جامعۀ  اقتصاد آزاد وعده داده بودند و امید            نظریه
دادند پس از این فقر از بین رفته و همه در رفاه                    می

خواهند زیست وقتی نتیجۀ معکوس داد،رمانتیسم انعکاس       
 74».دشکست آنان بو

      بنابراین بازگشت به طبیعت روسو را باید حاصل            
بیهوده نیست  . شکستگی ازنتایج خرد و صنعت دانست      دل

آور و تمدن    که شاعران رمانتیک زندگی در شهر را چندش       
لطافت و عاطفه     شعر و هنرمند یعنی        جدید را دشمن     

و  افسردۀ آثار رمانتیک       آمیزیهای    رنگ  تمام. دانستند می 
العمل منفی دوران بزک کردۀ       مالیخولیاها محصول عکس  

شاعر ونویسندۀ این  . ظاهراً پیشرفتۀ  علمی ـ صنعتی است      
اندوه « ای را بپذیرد پس      ایام چون نتوانست چنین جامعه    

تاریکی قلبش را فشرد، مرگ و شب وتنهایی و آرزوی             
های  جهان دوردست و ناشناخته، مایۀ اصلی اشعار ونوشته       

ای برای حصول سرمستی      گرفت و خلسه، وسیله     او قرار 
هنرمندانه و رنجهای تیرۀ  شاعرانه، نشانۀ اصالت شعری           

ای،  تنها آنچه اندوه زده،  غبارآلود، تاریک، افسانه        . گردید
هنرمند  انگیز بود، به     اسرارآمیز، رؤیایی،  خمارآور  و جنون     

ی در  جوی سرانجام ، پناه  . بخشید رمانتیک آرامش و الهام می    
دامان طبیعت، بازگشت به گذشته، تجلیل شاعرانۀ  دوران         
کودکی ، و خزیدن در دنیای خود ساخته، همه دست به             

خاطر و غنای هنری او را فراهم        هم داد و موجبات تسکین    
 75».آورد

 تنها گرفتاریهای صنعت و ماشین و یا مشکالت                 این
کند،  یل می  که رمانتیسم را به منتقد خود تبد          شهر نیست 

 کردن انقالب فرانسه پس از پیروزی نسبت به        بـلکه پشت   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .366ـ 367، ص2، ج تاریخ فلسفه.73
 .21، صرئالیسم و ضد رئالیسم.74
 .22همان، ص. 75
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شعارها و اهدافی که در آغاز داشت نیز در انتقادات                
پس از انقالب فرانسه     . ثر بوده است  مکتب رمانتیسم مؤ  

ساالری را ازبین ببرند و       گرچه مردم موفق شدند ارباب     «
در برابر قانون یکسان و در حوزۀ شخصی آزاد و از همه             

 یابند، ولی در تحقق آرمانهای       باالتر از سلطۀ کلیسا رهایی    
 کارگران و بورژوازی     انقالب. واقعی مساوات ناکام ماندند   

کاران و  بازرگانان بدل     رباخواران، مقاطعه  قالب به ان   شهری 
زادگان زمیندار منهدم شد       شد،  و اگر امتیازهای نجیب       

 از آنـکه بـه مـردم بـرسد، بـه رباخواران و          نـفعش بـیش 
 .کاران رسید مقاطعه
. کننده نبود  وجه دلگرم    تأثیر بعدی رویدادها به هیچ          « 

حدّ و    که سرخوردگی بی    تازه انقالب به پایان آمده بود       
بینانۀ  مرزی ارواح آدمیان را تسخیر کرد و از فلسفۀ خوش         

آزادمنشی سدۀ هجدهم    .  باقی نماند    ای روشنگری نشانه 
با وجود  . مبتنی بر پندار یکی پنداشتن آزادی و برابری بود        

این معادله سرچشمۀ خوشبینی آزادمنشانه، از دست دادن         
ار، منشأ بدبینی دورۀ پس از        سازگاری این پند   به   ایمان   

 76».انقالب شد
غلیان احساسات اندوهبار در     « اند    اینکه گفته          پس

ها و موفقیتهای مبهم     پرشور عواطف، صحنه   شعر، جریان   
و اسرارآمیز، اندوه و افسردگی نمادین از ویژگیهای آثار           

 تبعات حاصل از نتایج منفی         در واقع 77،»رمانتیک است 
 .انقالب بود

ها چون در صحنۀ اجتماع درست در نقطۀ         »رمانتیک      «
مقابل شعارهای انسانی دوران انقالب قرار گرفتند، نه تنها         
در جهان درونی عواطف و احساسات ،  بلکه در عالم               

های طبیعی و خودجوش      خارج نیز در جستجوی پدیده     
مند  هایی عالقه  ازهمین رو به موضوعات و زمینه     «. برآمدند
که با تصنّع زندگی شهری، یا به عبارت دقیقتر، با            بودند  

. موقرانه و پرآداب کامالً متضاد و ناهمخوان بود          زندگی  
ها عبارت است از طبیعت وجامعۀ         ترین این زمینه    عمده

این عمل یعنی گذر از دیدگاهی مکانیکی و        » .سادۀ ابتدایی 
 78.وار به دیدگاهی ارگانیک و زنده ماشین

 مـعروف خـود یـعنی  روسو در عـبارت  که آنـ       حـال 

 49   مکتب رمانتیسـم
 
، درتدارک بازگشت به حالت         “بازگشت به طبیعت    ”

اولیّه بود که بر     نوعی جامعۀ اشتراکی     اجتماعی اولیّه یعنی    
ای پاک و نیالوده و      جامعه. اشتراک اقتصادی استوار است   

این دارای حالت طبیعی باتصوری از انسان ابتدایی؛ و            
ای   نکته 79.درست در مقابل اشرافیّت زمیندار قرار داشت        

 . و بلیک مشهود است80درآثار کالریج ،ساوثی که
. رمانتیسم در حقیقت جنبشی از آن طبقۀ میانه بود               « 

مکتب ادبی طبقۀ میانه درحدّ واالی آن بود، مکتبی که              
قراردادهای کالسیسم با فصاحت وتظاهراشرافی، درباری،      

ک متعالی و زبان پالوده را برای همیشه درهم شکسته           سب
هنر روشنگری به رغم گرایش انقالبیش، هنوز مبتنی         . بود

نه تنها ولتر، پوپ، پروست     . بر ذوق اشرافی کالسیسم بود    
 هفدهم نزدیکتر   و ماریوو، سویفت و اشترن نیز به سدۀ         

هنر رمانتیک نخستین هنر حامل      . بودند تا سدۀ نوزدهم    
 81».، بانگ اعتراف و زخم روباز است“ نسانیسند ا”

      امّا این طبقۀ متوسط که به دنبال مساوات انقالب             
دورۀ بعد از   « . فرانسه بود، سرخورده و مأیوس گردید       

برای آنان که تنها      . انقالب،  روزگار یأس عمومی بود       
ای سطحی با پندارهای انقالب داشـتند این                 رابطه

دستۀ اول به تدریج    ... . ن آغاز شد  سرخوردگی با کنوانسیو  
از هر چیزی که یادآور انقالب بود متنفر شد، برای گروه            

پیمانان  دوم هر مرحلۀ تازه در تکامل تنها مؤید خیانت هم         
رؤیای انقالب از     آنها نیز که       ولی برای .  بود  شان گذشته
 به شمار    دردآلودی بود بیداری     شده    آغاز کابوس  همان  

رای همۀ آنان عصر حاضر توخالی و کهنه             ب. رفت می
نمود، روشنفکران بیش از پیش خود را از بقیۀ جامعه             می

عناصری که از لحاظ فکری بارور بودند        کردند، و  دور می 
 82».دادند دیگر زندگی مختص خودشان را ادامه می

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .188، ص3 ج،تاریخ اجتماعی هنر. 76
 .51،  صرمانتیسم. 77
 .52همان، ص. 78
 .54ـ55همان، ص   .79
80 . Southey1774ـ1843(، شاعر ومورخ انگلیسی.( 
 .212، ص3، جتاریخ اجتماعی هنر. 81
 .209، ص3، جتاریخ اجتماعی هنر. 82
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که آسایش  انقالب فرانسه نه تنها مساوات را پدیدنیاورد،بل      
و آرامش روحی و سادگی زندگی روستایی، و                   

ای پدید آورد که     پشتوانۀ مذهبی آنان را نیز گرفت و جامعه      
گاهی  نه در آن جامعه و نه در خلوت خود دیگر تکیه               

کدام از    هیچ  اندکی پس از انقالب   « تا جایی که    . نداشتند
   احساس  یک مردم غرب ـ یادست کم روشنفکران ـ هیچ         

احساس . در سرزمین خویش نکردند       امنیّت    راحت و 
تمام . خانمانی وتنهایی، تجربۀ بنیادی نسل نو گردید          بی

دیدشان دربارۀ جهان زیرتأثیر آن قرارگرفت و دارای             
پرشمار شد و در مجموعۀ یک رشته تالشها برای           اشکال   

ِبیانی پیدا کرد که در میان آنها بازگشت به               گریز وجه 
گریز به ناکجاآباد، و      . شد عالم می گذشته فقط بیشتر ا     

انگیز، به غریب و اسرارآمیز،       افسانۀ  پریان، به ناآگاه خیال     
به کودکی و طبیعت، به رؤیاها وشیدایی، جمله صور              
مبدّل وکمابیش تصعید شدۀ  همین احساس وهمین اشتیاق        

».مسئولیتی و زندگی آزاد از رنج و محرومیّت بودند         به بی 
 یک نقّاد آزاده رمانتیسم آلمان            بیهوده نیست که      83
رمانتیسم درعذاب جهان ریشه دارد و، از این           «:گوید می

تر  زده تر و اندوه   »رمانتیک«رو، شرایطِ شومتر، مردم را         
 84».کند می
فلسفۀ عصرنئوکالسیسم در تسلیم      . مخالفت باخرد . 2

در نظر دکارت جهان به منزلۀ      . محض به خرد قرار داشت      
داوند در آغاز آن را بر پایۀ قواعد و            ماشینی بود که خ    

انسان نیز با تکیه بر خرد       . اصولی الیتغیّر خلق کرده بود     
بکر و سرکش    بخش” خردمند انسان  . خویش مالک آن بود   

ای   یعنی طبیعت را با جای دادن در باغچه            ]جهان[آن  
راههای  منظم و متقارن و ایجاد پرچینهای آراسته و کوره          

ک باغهای تشریفاتی فرانسوی، رام     صاف و مستقیم به سب    
اکنون طبیعت به جای اینکه صرفاً آلت       ... و مطیع خود کرد   

دست انسان باشد به موجودی خردبنیاد و مستقل تبدیل           
شود و شاعران به جای استفاده از عبارتهای مبهم و               می

کند  متداول، شروع به گفتن و توصیف کردن چیزهایی می        
 85».اند ند و درک کردها که حقیقتاً آنها را دیده

 من فکر « گفت        نه تنها دکارت با محور قراردادن خرد

 
 
، بلکه فیلسوف آلمانی کریستیان ولف      »کنم، پس هستم   می

کرد و جهان    نیز خدا را به عنوان عقل مـحض تـصور مـی        
دانست که به طور منطقی بر طبق قوانین          را دستگاهی می  

تن نیز با تکیه بر خرد معتقد       نیو. ریزی شده قرار دارد    طرح
ها قابل شناخت و درک است و این            بود که همۀ پدیده    

بنابراین . ستون فقرات تفکر اروپایی در طی چند نسل بود        
ها، به دنبال کاری که     »نئوکالسیک«در عالم ادب نیز تصور      

نیوتن در فیزیک انجام داد، وصول به قواعدی بود که از             
تأکید بر   . وردار باشد  قسمت و اعتبار پایداری برخ        

شناسی  دسترسی به قواعد زیبا    گانه به تعبیری   سه وحدتهای  
 .از نوع قوانین فیزیک نیوتن بود

      اگر هیچ زمینۀ اجتماعی هم وجود نداشته باشد، تأکید        
هم در   بیش از حدّ بر قواعد و ضوابط در عالم هنر آن              

 هنر  کنندۀ هنرمند و هم مصرف     متمادی، هم   های طول دهه 
به ویژه هنر که پیوسته در حال رها        . را خسته خواهد کرد   

تاریخ هنر  . شدن و آزاد شدن از هرنوع قید وبندی است          
نشان داده است که بر ذهن و زبان و اندیشه و تخیّل                 

بنابراین، یکی از دالیل    . توان قانون وضع کرد    هنرمند نمی 
فروپاشی مکتب نئوکالسیسم تکیۀ بیش از حدّ آن بر              

 .که تخیل به تحقیر پیوسته بود النیت بود، تا جاییعق
خواست انسان، جامعه و احساس را              نئوکالسیسم می 

های  وار وقاعده  در مکانیسم عقالیی و شبه فرمولی ریاضی      
توانست جاودانه   ثابت فیزیکی زندانی سازد، و این نمی         

به همین دلیل است    . باشد، زیرا با طبیعت انسان مغایر بود      
 فریدریش شلگل در نقطۀ مقابل خواست نئوکالسیسم         که

 86».شعر باید زندگی و اجتماع را شاعرانه کند« :گفت 
ویژه        خردگرایی حاکم بر ادبیات با ایجاد قوانین، به          

خواست تمام ادبیات جهان     گانه، می  تأکید بر وحدتهای سه   
چیزی که  . را در این چارچوب از پیش نهاده زندانی کند         

اً با ویژگیهای قومی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی ملتها         دقیق
 بنابراین، به مرور ایّام که مـلتها . در تضادّ کامل قرار داشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .52 ، صرمانتیسم. 85
 .69، ص همان. 86
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کردند با این قواعد       را کشف می    هویتهای مستقلّ خود   
بیهوده نیست که با آغاز        . دیدند می تضاد خود را در   

 به آبشخورهای فرهنگی کهن خود        رمانتیسم هر کشوری  
هنر، اوسیان، شاعر     جـای     بـه  کـه گشت تـا جـایی     بـازمی
سرای اسـکاتلندی، در انـگلیس و دانـته، نـابغۀ          حـماسه

شد و چنین بود شکسپیر که        مطرح می  ایتالیایی، در ایتالیا    
دوم  که در نسل       تا جایی . نقطۀ عطف همگان گردید     

گرایانۀ نیرومندی آغاز شد     رمانتیکهای آلمان، گرایش ملی    
آلمانی،  گردآوری   در زبان     تحقیقات فراوان     و موجب    

 عامیانه    ادبیات  محلّی و توجه به      های   ها و ترانه    افسانه
 87.گردید 

عقل ” و  “ طبیعت جاودان ”  قرن هفدهم بر وجوه            اگر
زد و، در نتیجه، ادبیات نیز با تکیه بر             تکیه می “ الیتغیر

پذیرفت،  قرن هجدهم براین نظم هندسی       خرد  نظم را می    
. قیام کرد و با برتری احساس، خرد را به بازی گرفت              

که آلفرد دوموسه، رمانتیسم را تحقیر قانون وحدت           چنان
رمانتیسم به جای ادبیّات      « 88.السیک دانست گانۀ ک  سه
دار و هندسی نئوکالسیک متکی بر عقل، علیه آن قیام            نظم

قرون . کرد و، در نتیجه، آثار و افکار ملل اهمیّت یافت            
شده بود دوباره به      مواجه    وسطی که با تحقیر نئوکالسیسم    

بیخود نیست  . خاطر ارزشهای ملی مورد توجه قرار گرفت      
 89».کند به حافظ توجه میکه گوته 

      هدف رمانتیسم از بازگشت به قرون وسطی، نوعی          
کجی به نئوکالسیسم است که پیوسته یونان باستان را          دهن

به همین سبب   . کند و قرون وسطی را تحقیر       تمجید می 
ها و    عاشقانه، شوالیه    های  به اشعار غنایی، ترانه       توجه«

گناهکار، مجالس   کشیشهایزندانهای زیرزمینی،    های افسانه
 که ناگهان اشعار رمانتیسم       عیش و قصرهای مرموز است     

. از اینهاست      هوگو یکی    گوژپشت نتردام . کند را پرمی  
وحشت  وسطی   گفت که هرچه کالسیسم از قرون        توان   می

 90».داشت، برعکس رمانتیسم مفتون آن بود
ن چنا گری آن        رنگ باختن خرد و غلبۀ احساساتی        

 احساساتی شدن در میان زنان طبقۀ         قوّت گرفت که حتّی   
 فرانسه یک قـرن  « 91.اشراف و بعضی مردها باب روز شد

 51   مکتب رمانتیسـم
 

با ادبیّات آبیاری شده بود، از آن به بعد با اشک چشم                
عظیم عقلی اروپا در قرن هجده جای        آبیاری شد و نهضت   

 92». داد1789ـ 1848ای احساساتی سـاله خود را به ادبیّات

جا  ترتیب، عقل جمعی با احساسات فردی جابه         بدین      
هاست، »رمانتیک«دستاورد   اشعار غنایی که عظیمترین     .شد

پذیری، عمق ، شور و        با نوعی نرمش، آزادی، انعطاف      
فردیّت «.شود می های بعد به ندرت دیده     هیجان که در دوره   

ستایش ،  کرد ویژۀ تخیل  کار،  جدید از طبیعت   مفهوم،  هنرمند
 و   طبیعی و امر ساده     جستجوی،  بدان احساسات و شیفتگی    

.  شورش علیه خردگرایی بود      نتایج همه  93»  بدان  دلبستگی
بها دادن به احساسات در برابر خرد، ماهیّت و طرز کار              
شاعر و نویسنده را دگرگون کرد، برداشت وی را از                

خیال ، سمبولیسم   طبیعت تغییر داد و نوع خاصّی از صور        
و اسطوره پردازی را به کار گرفت و در مجموع رمانتیسم           

ویژگیهای ثابت و    . را از نئوکالسیسم متمایز ساخت       
ئالیسم، برتری و     مشترک رمانتیسم که بر فردیّت، ایده         

اقتدار تخیّل خالّق ، مفهوم ذهنی و درونگرایانۀ طبیعت،           
ت همه   تأکید داش  94کاربرد رمزی و سمبلیک صورخیال     

 .تز خردگرایی است محصول آنتی
 
نتیجۀ طبیعی گریز   « ). نگری درون(تکیه بر ضمیر ناآگاه     . 3

که  از خرد، توسّل به پر و بال دادن ذهن است ؛ جایی                
تز  فردگرایی، آنتی . خورد احساس و خیال به هم گره می        

معیار عام انسانی ناظر بر کل زندگی در مکتب کالسیسم            
مفهوم زیبایی را بر مفهوم حقیقت          کالسیسم،  » 95.بود
گذاری کرد، ولی موسه سخنان بوالو را وارونه ساخت          پایه

» . نـیست   چیزی جز دنیا حقیقی      « : و اعالم داشت    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .71ـ72همان،ص. 87
 .71 ، ص1، جمکتبهای ادبی. 88
 .77همان، ص. 89
 .94ـ95ص همان ،. 90
 .367، ص2، جتاریخ فلسفه. 91
 .جا پیشین، همان. 92
 . به بعد79، ص رمانتیسم : نک . ویژگیهایی که لیلیان فورت بدان اشاره دارد. 93
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ی داور هنر به   معیارهای    ها زنـدگی را برحسب   »رمـانتیک«

خواستند خود را همچون     وسیله می  کشیدند چرا که بدان     
 96».اشرافیّتی جدید به فراتر از دیـگر انـسانها بـاال بکشند         

خواستند با    ها به معنای اخص کلمه می          »رمانتیک” «
پرستی خود قلمروی ایجاد کنند که از بقیۀ جهان به            زیبایی

فـرمانروایی  مانع و رادع در آن       کـنار بـاشد و بـتوانند بـی    
 97“.کـنند

شناسی بر پایۀ احساس           الزمۀ دوری از خرد، خویشتن    
شناسی رهاورد و تأثیر تحوّالت      خویشتن بخشی از این  .بود

گرایی وقتی رخت      نخست آنکه کلی    . اجتماعی است  
بربست تعریف دیگری از انسان آغاز شد وپس از                 

بقۀ فروپاشی نظام فئودالیسم به جای اعیان واشراف، ط           
متوسطی روی کارآمد که خویشتن را در عرصۀ بازار در            

در نتیجه،  .حکم کاالیی یافت در میدان خرید وفروش          
هنرمند نیز در ردیف سایرفروشندگان قرار گرفت که             

آورد و ناچار تابع قوانین خرید        کاالی خود را به بازارمی     
 98.شد وفروش و عرضه و تقاضا می

در . ۀ علم روانشناسی بود         بخش دیگر مربوط به توسع    
ـ 1856(این برداشتها زیگموند فروید، روانپزشک اتریشی        

) 1875ـ1961(سویسی و یونگ، روانکاو و روانشناس    ) 1939
 .تأثیر نبودند نیز بی

 که پریستلی در مقام مقایسۀ ادبیات            است       جالب  
. اش بر همین مقوله نیز هست        کالسیک و رمانتیک تکیه    

سیک را وابسته به ضمیر آگاه و ادبیات           وی ادبیات کال  
چنین  نامد وسپس   ضمیر ناآگاه می      به  رمانتیک را وابسته   

چون چنین است هریک دربارۀ دیگری ناروا         ” :گوید می
تعادل و کودکانه    کالسیک ، رمانتیک را بی    . کند داوری می 

داند و رمانتیک به نوبۀ خود کالسیک را            و شوریده می   
هرگاه هریک از   . پندارد روح می   بی آور و  خشک و ماللت  

: برد دو به یک جانبگی کامل گرایید روی به مرگ می            این
ادبیّات کالسیک وقتی عاری از روح و شور و شوق                

میرد، ادبیّات   خونی وماللت شدید می      گردید بر اثر کم     
رمانتیک نیز وقتی رشتۀ پیوند خویش را با واقعیّت                

 ».زند خودکشی می بهشود و دست  ،پاک دیوانه می گسست 
 العمل و سپس پیروزی عصر رمانتیک نخست عکس     «

  
 

کند که ابتدا ضمیر معقول و        ضمیر ناخودآگاه را ارائه می     
با این  ... آید   درمی خواند وسپس ازپای   آگاه را به مبارزه می    

قدر یک جانبه و        پیداست که باختر زمین همان         وضع
 99».ردبودتعادل است که مغرب زمین عصر خ بی

آنچه در اثر انفجار ضمیر ناآگاه روسو آزاد شد و                  « 
العاده خصوصی و     افکند لزوماً باید فوق     را پی  رمانتیسم  

بنابراین، نویسندۀ  . عـام و هـمگانی   شـخصی بـاشد نـه     
یابد؛  رمانتیکی مانند روسو خویشتن را درجامعه بیگانه می       

. ا و مجامع کشف کند    باید خود را در انزوا و دور از شهره        
در جنگلها یا کنار دریا یا درمیان کوهها در خویشتن فرو            

وی برآن نیست که طرز     . رود و در عالم درون غور کند         
تفکر و احساس مردم را در مجموع بیان کند و در                  

آنچه از ژرفای   . آید جستجوی یک مخرج مشترک برنمی     
جوشد،  آورد،  آنچه از ناآگاهش می     درون خرد وی سربرمی   

ارزش وصف وبیان دارد، و این خود بدین معنی است که           
اگر کارها همه بروفق مراد نبوغ وی باشد حقایق طرفه             

سازد و حاالتی ذهنی       وشگرفی را بر ما مکشوف می         
اند؛  کند که پیش از آن هرگز وصف نشده        وروحی ارائه می  

های مخفی و پوشیدۀ روح را در پیش           و باألخره گنجینه  
امّا اگر کار راست نیاید و جریان بر وفق            . دنه روی می 

بینی و حتّی جنون      مراد نباشد آن وقت بیماری خویشتن      
رود و   اوقاتی در خود فرو می    . کند بینی، پیدا می   خودبزرگ

پردازد و مطالب و مسائلی      به سیر و کشف عالم باطن می       
تر از   کند یا خود به مراتب برتر و ارزنده         را که عنوان می   

العاده فـروتر از آن، کـه       مـعمول اسـت یـا فـوق     مـسائل
خطری است که نویسندۀ      و این   . بیش نیست  مزخرفاتی   

  100».دهند  در می رمانتیک و خوانندۀ اثرش بدان تن
داند ومعتقد   اش با ارزشتر می          امّا پریستلی، قبول این خطر را نسبت به نتیجه        

ل فکر و احساس که برنویسندۀ کالسیک و         تعاد  نویسندۀ رمانتیک به جای   «: است
 روحی   در آن جز کسالت و ماللت و بی است و وی ذهن آگاه مفهوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .جا ، همانتاریخ اجتماعی هنر. 97و96
 .16، صبرداشت آزاد از رئالیسم و ضد رئالیسم. 98
 130، صسیری در ادبیات غرب. 99

 .132همان، ص.100
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یابد احساس بیکران و جذبۀ ناگهانی را قرار                بازنمی
دهد که تکیۀ  حرکات و قوای ناب زندگی یعنی لحظۀ            می

 101».کند عالی و سحرآسای آن را توجیه می
      اهمیّت یافتن فردیّت که به انسان فرصت آن را داد            

رو تا خویشتن را از کلیّت انسانی نجات دهد و در خود ف            
رود و خویشتن را کشف کند،  به مرور ایّام با فشارهایی             
که منبعث از شکست شعارهای انقالب فرانسه بود، چنان          

نگری پرت کرد که آرام آرام هستی خود          وی را به دورن   
مسلماً بخشی از این افراط     . را در بیگانگی از اجتماع یافت     

 پندار« به قول هاوزر     . مربوط به اوضاع اجتماعی است     
خود دوم کوششی صرف برای گریز و بیانگر ناتوانی              

ها از رضا دادن به شرایط تاریخی و اجتماعی           »رمانتیک«
“ ثانی” سرخود را به درون      رمانتیک آسیمه . خودشان است 

طور که به درون هرچیز تیره       اندازد، درست همان   خود می 
و مبهم، پرآشوب و پرجذبه، شیطانی و دیونیزوسی هجوم         

تواند  از دست واقعیتی که وسایل عقالنی نمی        برد و     می
وی در این   . برد برآن مسلّط شود، به اندرون آن پناه می         
کند، که در حالت     فرار از واقعیت ناخودآگاه را کشف می       

سالمت از ذهن معقول پوشیده است و خاستگاه رؤیاها،           
. حلهای غیر عقالنی مشکالت اوست     ارضای آرزوها و راه   

اش النه کرده که      دو روح درسینه   ه  کند ک  وی کشف می  
کند که باخرد او      چیزی در درونش احساس و فکر می         

هویّت نیست که وی دیو و داور خرد را در درون                 هم
 102».کند خویش حمل می

 

رمانتیسم تجسّم اصلی    « : گفت گوته می .بیمارگونگی. 4
  یک  ویکتور هوگو خود را خاطرات          103».بیماری است 

بدبختی هستیم،   مانسل  «: گفت ژرژساندمی104.نامید می روح
از این رو به شدت مجبوریم که با دروغهای هنر، خودمان           

، آلفرد دوموسه   105».را از واقعیتهای زندگی دور نگاهداریم     
 ژراردونروال نیز روزی     106».باید هذیان گفت  « :گفت می

  پارس«: گفت برد ومی  خرچنگی را در خیابان با خودمی       
 107».آنکه بر راز ژرفای اقیانوس آگاه است         کند، حال  نمی

 ها تبعیدیانی هستند که به»رمانتیک” «شیلر نیز معتقد بود، 
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: گفت  و باألخره نووالیس می       108“.خاطرخود سوگوارند 
زندگی بیماری ذهنی است و بیماری انسان را از گیاهان           «

 در آثار دیگر      با کندوکاو  109».کند وجانوران متمایز می   
شاعران و نویسندگان رمانتیک نظیر این سخنان را بیش از          

ای  توان یافت و ناگفته پیداست که تا چه اندازه            اینها می 
تا . تواند بیماری رمانتیسم را افشا کند          هامی این جمله 

که هاوزر سخن گوته را، ضمن تأیید، بر اساس               جایی
تسرّی  انتیسم  همۀ  رم  دستاوردهای روانشناسی نوین، به       

توان بیمارگونگی   رمانتیسم را به حق می     «: گوید داده می 
اگر کسی از چیزهایی نترسد و مشوّش نشود چرا           . نامید

 110»باید دربارۀ آنها مبالغه کند وکج ومعوجشان سازد؟           
 نیز ضمن تأیید کالم هوگو            مکتبهای ادبی     نویسندۀ

اطالق  رمانتیک بهتر است این نام را به تمام آثار         «: گوید می
 و باز پریستلی،  پس از ذکر سخنان ژراردونروال          111».کنیم

این غرابت، احوال جنون        در پس     « : کند اضافه می  
 112».آویز کرد کرده بود و سرانجام نیز خود را حلق کمین

ها »رمانتیک«      آیا این اطالق عام بیماری برتمام آثار           
دگان رمانتیست  حقیقت دارد؟ و ازسوی دیگر، همۀ نویسن      

به سرنوشتی نظیر ژراردونروال دچار آمدند؟ بهتر است           
نخست نگاهی آماری به سیاهۀ شاعران و نویسندگان این          

 .مکتب داشته باشیم وسپس سخن را پی بگیریم
      با نگاهی سریع به تاریخ ادبی غرب، نام نویسندگان           

 از: توان چنین برشمرد      و شاعران رمانتیک را می          
 شاتوبریان، مادام دواستال، المارتین، آلفرد دو وینی،:فرانسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .جا همانسیری در ادبیات غرب،. 101
 .216، ص3، جتاریخ اجتماعی هنر. 102
 .جا همان.103
 .197همان، ص. 104
 .100، ص 1، جمکتبهای ادبی. 105
 .89همان، ص. 106
 .190، ص ادبیات غربسیری در. 107
 .209، ص تاریخ اجتماعی هنر.108
 .217همان ، ص . 109
 .197، ص3، جتاریخ اجتماعی هنر. 110
 .92، ص 1، جمکتبهای ادبی. 111
 190، ص  سیری در ادبیات غرب.112
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الکساندر دوما پدر و پسر، ویکتورهوگو، آلفرد دوموسه،          
 گوستاو فلوبر،  سنت بوو، ژرژساند، ژراردونرورال،   مریمه،  

 برادران شلگل، نوالیس، هنریش فن کالیست،         :آلمان از
 ریچاردسن،  :انگلستان ازهوفمان،  هاینه، گوته، شیلر،        

وردزورث،کالریج،  لردبایرن، شلی، ویلیام بلیک، کینز،           
گوگول، لرمانتف،  : روسیّه از،  )سرویلیام(هازلیت، اسکات 

شارلوت تمپل، امرسن، کوپر، ایروینگ     :آمریکا از پوشکین،
 :دانمارک از بیچراستو،    فلو، وایتمن،  هربرت   هاوثرن،  النگ 

تگز، از  : سوئد ازاوهلنشلگر، گیرکه گور،  هانس اندرسن،      
الساندرو : ایتالیا کیشفالودی، شاندروپتونی، از  : مجارستان

خوزه : نیا میتسکویچ وباالخره از اسپا    :لهستان مانزونی ، از  
 .دو اسپرونسدا و زوریال

توان        آیا این تعداد ازشاعران ونویسندگان که حتماً می       
 نیز بدان افزود یکسره در وادی اوهام و              تعداد دیگری 
سپردند و محصول اذهان وقلمهای آنان           جنون ره می   

همگی چیزی در حد وهم و خیال و هذیان است؟ چگونه           
، شیلر، بلیک، گوگول،        توان هوگو، فلوبر، گوته        می

قلمداد  فلو را در ردیف دیوانگان و آثارشان را هذیان           النگ
کرد؟ حال آنکه بسیاری از آثار اینان نه تنها جزو                   

 .شاهکارهای ادب غرب بلکه جهان نیز هستند
. بود       حقیقت آنکه دستاورد رمانتیسم بسیار غنی             
 قول  آغازی داشت و با صعود و فرودی همراه بود و به             

هم ارتجاعی بود و هم مترقی، هم در تقویت           « منتقدی  
ولی برای  . سلطنت کارکرد هم در جانبداری از انقالب         

انگیز، غیر عقالیی و     رهیافتِ هر دومسیر، در راهی خیال      
بدین ترتیب  . غیرمنطقی، قدم برداشت و به نتیجه رسید        

رمانتیسم نمایندۀ  کشاکش الینحل عوامل ایستا و پویا شد          
  113». ندانست که درنیمه راه گذشته و آینده ایستاده استو

که در طول این نوشته نیز             بخشی از این بیماری، چنان    
گفته شد، تصویر بیماری قرن و جامعۀ  دردآلود عصر              

ها بود و بخشی دیگر مربوط به دوران یأس             »رمانتیک«
هنرمندان و در خود خزیدنهایشان که به مرور آنان را               

 . مالیخولیا کرددچار
 طور کـه گـوته کرد، رمانتیسم را  اگـر کسی، هـمان      « 

 
عدالتی کرده   تردید بی  شعر بیمارستانی توصیف کند، بی      

حتّی اگر دربارۀ    . عدالتی افشاگراست  است، ولی این بی    
گوید زندگی بیماری    نووالیس و کلمات قصار او، که می       

ن و جانوران متمایز    ذهنی است و بیماری انسان را ازگیاها      
برای رمانتیک ، بیماری تنها     . کند کند، منصفانه فکر نمی    می

. ای برای پس کشیدن از وظایف عادی روزانه است           بهانه
بودند، سخن   بیمارها  »رمانتیک«اگر کسی برآن باشد که       

 اظهارنظر که فلسفۀ  بیماری        ولی این .زیادی نگفته است   
د، بر مطالب بیشتری    بینی آنها بو   یک عنصر اساسی جهان   

برای آنها،  بیماری نمایشگر نفی معمولی،          . داللت دارد 
هنجار و معقول بود و حاوی دوگانگی زندگی و مرگ،            به

طبیعت و غیرطبیعت ، پیوستگی وگسستگی بود، که برکلّ         
معنی کم بهادادن    برداشت آنان از زندگی تسلّط داشت و به       

شود و پایدار     به هرچیزی بود که به دقّت تعریف می           
است، با بیزاری آنها از هر حدّ و مرز، هر شکل معیّن و                

 114».استوار منطبق بود
بدین بیماری دامن زد، شرایط        که    دیگری           موضوع

نوینی بود که آرام آرام خود هنرمند را نیز تبدیل به                  
ای کرد که نتیجۀ  کارش در بازار تقاضا کاال              تولیدکننده

بایست از قانون خرید وفروش      اچارمیمحسوب شد و به ن    
اگر نتیجۀ انقالب در مسیر     . و عرضه و تقاضا پیروی کند      

» رمـانتیک«کرد، نـویسندۀ     مـی خـود حـرکت     صـحیح  
توانست کاالی خود را درخدمت طبقۀ متوسط جامعه           می

فکری  لیکن از این پس تدارک خوراک            . عرضه کند 
دار  وعاتی عهده کنندۀ زمانه را نیز غولهای مطب          مصرف

چنین شد که الکساندر    . شدند وسلیقۀ او را معیّن ساختند     
 .دوماهای پدر وپسر زاده شدند

.       این شرایط نوین، نویسنده را بر سر دوراهی قرار داد         
گروهی از نظام بازار پیروی کردند و گروه دیگر بدان              
پشت نمودند ومانند گوستاو فلوبر هنر را برای هنر در             

 .نر برای پول برگزیدندقبال ه
       در این میانه افراطیانی نیز پدید آمدند و علیه جامعۀ          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بندوباری،  این اعتراض به صورت بی    « . سودجو شوریدند 
مستی، ریش و گیس گذاشتن،       نشینی، سیاه  ولگردی، کافه 

چون . لباسهای عجیب و نامعمول پوشیدن متظاهر گردید       
بورژوا زندگی با برنامه و هدف معینی داشت و لباس               

کثیف  پوشید، او خود را در لباسهای        ای می  مرتّب و پاکیزه  
های سرخ و چهرۀ       و بدقواره پیچید و برعکس گونه         

 را برسر و صورت خود رویاند        موها  شکفتۀ بورژوا، انواع  
چهرۀ الغر و رنگ پریدۀ خود      . و ماه به ماه به حمّام نرفت      

را با صورت گوشتالود و گلگون بورژوا مقابله کرد و               
  115».فرانسوی مدشد  ها در میان نویسندگان     گونه قیافه  این

نتیجه آنکه هنرمند ضمن دور شدن از جامعه و افراط در            
ن و بد زندگی کردن نه تنهاجسم        خورد ها با کم   این شیوه 

خود را نابود کرد بلکه روحش را نیز بیمار ساخت و                
قدربه دنیای باطن و خیال خود فرو رفت که چشمانش           آن

 .از رؤیت واقعیّات به دور گشت
      اگر نویسنده و شاعر رمانتیک هدفش از گریختن از          

تب دنـیای خـود و واقـعیّت، یـعنی آنـچه کـه بـرپـایۀ مک        
کالسیسم خردمدارانه و منضبط بود، کشف دنیای دیگری         
در ورای عقل به نام احساس بود خود امتیازی تلقّی                

شناس، رمانتیسم   اگر بر اساس استدالل جامعه       . شد می
توانست با گریز از شرایط نامساعد بعد از انقالب               می

های دنیای    افسانه فرانسه به دنیای خیال و تکیه به              
 تضادّ عصر خویش با آرمانهای انقالب اشاره        اسرارآمیز، به 

کند و آن را رسوا سازد بازهم امتیاز جدیدی محسوب              
که در هر دوی این مقوله نیز رمانتیسم تا              شد، چنان  می

لیکن اگر قرار باشد هنرمند رمانتیک       . حدودی موفق شد  
به جای رویارویی با واقعیّتهای زندگی به مرور در ورای            

 امنی     ماوراء ذهن خویش ساحل        اوهام، تخیّالت و    
امیدی  ای جز بدبختی، یأس، نا      جستجو کند، طبیعتاً نتیجه   

ای جز جنون و خودکشی، یعنی در             و در پایان بهره     
 .مجموع بیماری، نخواهد داشت

      بنابراین اگر هنرمند پس از گشت و گذار در ضمیر            
 خود را با        ناخودآگاه، نتواند نتیجۀ سیر و سیاحت          

 آلود، شبیه به اهش پیوند زند حاصل آن چیزی وهمخودآگ

 55   مکتب رمانتیسـم
 

: گفت یعنی همان سخن نووالیس که می      . رؤیای بدون تفسیرخواهد بود    
 .»تمایز انسان است با گیاه و جماد زندگی بیماری ذهنی است و آن وجه «

توانستند  که   هنرمندان رمانتیکی      آنکه           حاصل کالم 
خودآگاه و ناخودآگاه را حفظ کنند ـ نظیر             نارتباط بی 

 گوگول ـ تأثیرشان   هوگو، شاتوبریان،لرمانتف، گوته، بلیک،   
کمی از بزرگان دیگر مکاتب ادبی نبود و           در عالم دست  

آنان که نظیر ژراردونروال، نووالیس و غیره در ابرهای             
تیرۀ ماوراء ذهن گم شدند گفتارشان در همان حدّ هذیان           

 .تلقّی گشت
به نظر  . ها بود »رمانتیک«      این اشکال، ایراد ماهوی       

پریستلی   اشکال کار روسو و رمانتیسم درآن است که              
توانند بین ضمیر آگاه و ناآگاه تعادل           درحدّ افراط نمی   

اگر صرف آزادی محض تا جایی باشد که پای         . برقرار کند 
. بر تمام تعهدات  زندگی ملموس بزند دیگر آزادی نیست         

شود، و    آدمی آزاده زاده می    « :ر این عبارت روسو که     اگ
،  تعبیر بدان شود که         »همه جای پای در زنجیردارد        

تأسیسات اجتماعی و سیاسی کشورها حتی امروز نیز             
ای به نقطۀ    دهد بدون اجازۀ وی کسی از نقطه        اجازه نمی 

 دیگر جهان رود سخنی درست است؛ امّا اگر مفهوم و              
کنار نهاده و با آن برخورد فلسفی کنیم        ابعاد سیاسی آن را     

شود،  زیرا به هر حال بشر آزاد خلق نمی        . خطرناک است 
 نیاز طفل به قیود زندگی و مردم ابتدایی به انواع قیودات             

 .شکند ای و ارواح و غیره این آزادی را درهم می قبیله
      بر طبق نظریۀ روسو، آزادی ربطی به درک ضرورت          

بین   وسازش با جهان واقع و تعادل         و دخلی به تطبیق    
است و ضمیر ناخودآگاه ندارد؛      برون    متوجّه     که  خودآگاه

این  زدن   تواند با برهم    در عمل، می    کم   بلکه آدمی دست   
ذهنیِ  جهان    مفاهیم    برحسب  عینی    تعادل و تغییر دنیای    

رؤیاها و خواهشها و با روی برتافتن و گریختن از آنچه             
نسبت به جهان درون باشد،  به       خود تمدیدی      است  ممکن 

 عـوض مـواجه بـا آن و سـعی در تـسلّط به آن، به آزادی 
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       نور، سال اول، شماره دو پیک    56
 

 .دست یابد
عاشقۀ خیالی را   ای اگر مردی م     برپایۀ  چنین نظریّه        « 

بر عشقبازی و مهروزی با زنان حقیقی ترجیح دهد آزادی          
امّا آنچه راکه این معاشقۀ خیالی بر وی            . بیشتری دارد 

دارد مناسبات عاشقانۀ نامأجوری است که با           عرضه می 
همین شخص اگر مانند روسو     . خویشتن برقرار کرده است   

رورشگاه کند به پ   کودکانی را که از معشوقۀ خود پیدا می        
بسپارد ـ  انجام این کار البتّه به بهای مقام پدری و شرافت             

آری چیزی  . نفس است ـ به مراتب آزادتر خواهد بود          
خواهد بود آزادتر امّا نه در مقام یک پدر و یک عاشق                

 116».صادق و شوهر وفادار و عضو شریف جامعه
ای        در حقیقت، گرفتار شدن رمانتیک در چنین ورطه        

کما اینکه بیمار روانی نیز     . ی جز بیماری روانی نیست    چیز
حتی در حالت بسیار ابتدایی آن یعنی افسردگی دارای             

یعنی عنصری است کامالً غیر         . چنین مشکلی است    
گریزد و این گریز نه تنها او        اجتماعی که پیوسته از آن می     

افزاید ،   بخشد بلکه برشدت بیماریش نیز می      را نجات نمی  
تر بیماری نظیر مانیاک،       ه در حالت پیشرفته     ک تا جایی 
شود و   جنون نزدیکتر می    به    و اسکیزوفرنی       شیزوفرنی
 برخی     که    لحاظ است     شاید بدین  . گردد  می   وحشی

 .اند  نامیده117»نجیب وحشی«رمانتیسم را  
بر ضدّ  ) سوبژکتیو(بینانه   این قیام درون   «       بنابراین،  

های  کش، دیدگان هنرمند رمانتیک را بر جنبه        روح زندگی
مثبت تمدّن جدید بست، تا آنکه رمانتیسم با نفرت از              

شاعر رمانتیک به تدریج به صورت      . تمدّن مترادف گردید  
بند و باری درآمد که حاضر نبود بار            یاغی اجتماعی بی  

ای را به دوش بگیرد، یا اینکه در برابر             گونه وظیفه  هیچ
 118».ود مسئولیتی احساس کندهمنوعان خ

      پیشتر اشاره شده است، لیکن تکرار مسئله به نوعی           
نگری  دیگر در همین جا خالی از فایده نیست که یکسویه          

. همیشه ویرانگراست گرچه در آغاز سازنده و جالب باشد        
طور که تأکید بیش ازحدّ نئوکالسیسم  بر خرد کار             همان

 عقل ترجیح داده شد، اصرار      کشاندکه جنون بر   را به جایی  
 گرایی نـیز بـاألخره بـه  نگری در احـساس جـانبه و یــک 

 
 
این مـسئله نه تنها دامن ادبیّات را       . خردی منجر گشت   بی

گرفت بلکه با دقّت در سایر تأسیسات اجتماعی و                
از همین جاست که اواخر      « . فرهنگی نیز نمود پیدا کرد     

و و شایع نسبت به مسائل       قرن هجدهم از بروز تمایلی ن      
کیمیاگری،  اختربینی،  . کند مکتوم و مرموز استقبال می       

شناسی، مهردارو و اکسیرهای جوانی از نو مانند عصر          طالع
 119».یابد شود و گرمی بازار می رنسانس باب می

      نتیجۀ این بیماری، به ویژه در اواخر رمانتیسم،              
معه دور ساخت ،     هنرمندان این مکتب را نه تنها از جا          

بلکه خود آنان نیز آوارۀ سرزمینهای خیالی و وهمی خود           
احساسهایی که رمانتیکها را اینجا و آنجا به              «. شدند
دارد شامل همه و در عین حال هیچ              ریزی وامی  اشک
از انزواشان ، و از     . کنند آنها از دم دست غفلت می     » . است

گران اجتناب  حال، از دی   اند، ولی، در عین     آدمیان ناراحت 
کنند و رشک ورزانه دنبال دوردست بیگانه و ناشناس           می
برند، ولی   آنها از بیگانگیشان از جهان رنج می       . گردند می

که نووالیس ،شعر    چنان. کنند پذیرند و آرزو می     آن را می  
دلربا غریب نمودن، هنر چیزی      نحوی   هنر به   «رمانتیک را   

 کردن، تعریف    را دور و با این حال آشنا و خوشایند             
شود رمانتیک و    کند که هرچیزی را می     کند، و تأکید می    می

هر . جایش کنیم  شاعرانه کرد، اگر در فاصلۀ  دور جابه         
تواند رمانتیک شود اگر ظاهری اسرارآمیز به           چیزی می 

محدود  چیز عادی، وقار ناآشنا به آشنا ومفهوم بیکران به          
 120».داده شود

 
 میراث رمانتیسم

دچار شد، از    رمانتیسم بدان    انگیزی که    تأسف پایان   به رغم   
اوالًرمانتیسم ضرورت و   . ماند میراث بزرگی برجای      آن  

 مکتب طبقۀ نوخاستۀ       رمانتیسم با آنکه    . نیاز زمانه بود   
 متوسط بود، امّا همین ضرورت و احتماالً درک آن باعـث  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شد بسیاری از نویسندگان و شاعران منتسب به نجبا و              
 .اشراف بدان روی آوردند

 تاریخی خود آگاه بودند و            در ثانی رمانتیکها، به نقش    
موجب شد که دامنۀ  رمانتیسم از ادبیات به           آگاهی    همین

عرصۀاجتماع، سیاست و اقتصاد نیز کشیده شود، تا جایی          
گرایانه مثالً در لهستان و یونان       که موجبات خیزشهای ملی    

 .و غیره شد
رمانتیسم به  .  رمانتیسم نتایج مفید دیگری نیز داشت            

به همین دلیل بود که نثر       . ت بخشید و معنی داد    فرد هویّ 
ازپیش  شخصیّت پیدا کرد و داستان کوتاه و بلند بیش             

پیدایش انواع رمانها نظیر شخصی، تاریخی،       . ارجمند شد 
البتّه . عشقی،  تحلیلی و روانی رهاورد رمانتیسم است          

جدید اجتماعی، تولید انبوه       های   پیدایش شهرها، الیه   
صنعت چاپ و ماشینی شدن        پیشرفت   کتاب به مناسبت  

فردی را    آن نیز که به ناچار حقوق مدنی و هویّت                 
همۀ این  . تأثیر نیست  پذیرد، در توسعۀ  رمانتیسم بی       می

عوامل، نقش رمان را که از این پس سخنگوی قشرها و             
صنفها و گروههای نوین اجتماع و درک و تحلیل                 

 .دهد مشکالت آنان است توسعه می
ینکه پیوسته هاوزر در بحث از رمانتیسم به فهم                   ا

کند از    آن تأکید می     تاریخیّت این مکتب و خودآگاهی      
وی پس از بحث مکفی در همین       . شود   می همین جا ناشی  

 :  گوید گیرد و می مقوله نتیجۀ  جالبی می
 جای هیچ تردید نیست که تجربۀ رمانتیک تاریخ مبیّن                      «

. حال و کوشش جهت گریز به گذشته است        ترسی روانی از زمان      
رمانتیسم . ولی هیچ بیماری روانی پربارتر از این نبوده است               

ها را به آن مدیون      بینی و احساس رابطه    حساسیّت تاریخی و روشن   
شدید،  بدون این حساسیّت    . است، ولو آنکه تفسیرش دشوار باشد      

 اعاده  شد تداومهای بزرگ تاریخی فرهنگ را       به دشواری موفق می   
بدون ... مرز میان فرهنگ نو و باستان کالسیک را مشخص کند         . کند

آگاهی تاریخی رمانتیسم، بدون پرسش مداوم معنی حال، که بر              
گری سدۀ نوزدهم و یکی از      تفکر رمانتیکها مسلّط بود، تمام تاریخی     

به رغم  .شد ژرفترین انقالبها در تاریخ تفکّر انسانی تصوّرناپذیرمی        
 گرایی گرایی فلسفۀ مـدرسی و طـبیعت سوفسطائیان، نامهراکلیت و 

 57   مکتب رمانتیسـم
 

داری وپیشرفت دانش تاریخی در       باززایی ، برخورد پویای سرمایه     
 بینی غرب تا ظهور رمانتیسم در اساس،  ایستا و سدۀ هجدهم، جهان

 121». غیر تاریخی بود

. بخشید ای   هتاز رمانتیسم به شعر جان            نکتۀ دیگر آنکه    
شعر را از حالت رسمی و اشرافی،  بیرون آورد و فضاهای           

بخشید و در مجموع هنر را از قید و                 ای بدان     تازه
. ها ساخت  بندخدمتگزاری تنها به ساحت عقل و اخالق ر       

به . تواند پر و بال بگیرد       اجازه داد تا خیال هر چه می         
ر همین جهت، یک دگرگونی بنیادین در زیباشناسی شع          

در سایۀ این میدانهای جدید خیالپردازیها بود        . پدید آورد 
 . که واژگان پربارتر و عاطفی و حساستر شد

      به عالوه، رمانتیسم توانست، در ورای نظم ماشینی،          
به یاد بیاورد   . بار دیگر عشق و مهرورزی را یادآور شود        

که انسان ذاتاً دوستدار سادگی، مهربانی، زیبایی و لطافت          
اینکه در ورای محاسبات دقیق عقالنی، دلی       . ندگی است ز

نیز وجود دارد که معیار سنجش دیگری را از نوع روحانی           
حساسیّـت عاطفی  « که   کند تا جایی    و معنوی دنبال می    

یک قلب پرشور، از قضاوت خشک یک عقل آرام و               
 .کند  پیدا می122»خونسرد ارزش بیشتری 

 ازشاعران و نویسندگان    جهت است که برخی    همین       به
گرایانه با استثمار و ماشینی شدن         صورت آرمان  ولو به    

افتند و عشق و عالقۀ خود را به              دنیای جدید درمی   
دهند، نظیر کالریج و ساوثی که       ای سالمتر نشان می    جامعه

اند و بلیک که تصویری شهودی از یک             دنبال مساوات 
 .دهد دوران طالیی می
صطالحات جدیدی نیز در نقادی به دنبال             رمانتیستها ا 

 خود نظیر نبوغ، خالقیّت، ابداع،             خاص زیباشناسی   
ندرت  پیشتر به  خودجوش، طبیعی، ذاتی به وجودآوردندکه    

غزل وغزلسرایی   رمانتیسم و آخرسرآنکه   . شد بدان تأکیدمی 
 .را به اوج خود رساند

دمۀ       خانم گرترودبل، که پیشتر از او یاد شد، در مق            
 : سان توصیف ازچادرنشینان ایران عبارت زیبایی دارد بدین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .201، ص 3 جتاریخ اجتماعی هنر،. 121
 .44، ص رمانتیسم. 122
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یکی از فالسفه گفته است هر انسانی در ته دل آواره               «

 بیم آن دارم که بهتر بـود این کالم حـکیمانه! ادریغ. است
هر انسانی دوست دارد خود را آواره تصوّر          : چنین باشد 

زیرا که در سر بزنگاه حتّی یکی از هزار نیست که              ! کند
بتواند قید و بندهای تمدّن را به دور اندازد؛ بندها و                 
راحتیهایی ناشی از عاداتی که در اثر استفادۀ  طوالنی به             

ا خو گرفته است و زندگی و امنیّتی که برایش تأمین              آنه
با این  . نماید کند، یکنواختیشان را به خوبی جبران می        می

حال ، لحظاتی هست که روح محبوس، آرزوی  رهایی             
 123».دارد

      مکتب رمانتیسم که با اغتنام از این فرصت بهتر است          
ندگی آن را مکتب آوارگیِ این چنین بنامیم، در برابر ز             

صنعتی و علمیِ یکنواخت غرب، توانست برای مدّتی            
روح محبوس خود را با آوارگی رهایی بخشد و نتیجۀ              

مĤبانۀ وی محصولی شد پر فایده نظیر         جهانگردی درویش 
 گلستانای که سعدی پس از آوارگی مدید به نام            توشه ره
 . ابداع کردبوستانو 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .55، صتصویرهایی از ایران. 123
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