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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The importance of the Iraqi style is not 
limited to the inclusion of many great works of Persian literature in it, but 
today, with the development of critical sciences and studies of Western 
literature, new angles of validity and importance of this style have been 
identified. 
Recent studies in the field of Oriental studies and the relationship between 
Eastern and Western literature show that many features of Western art and 
literature, especially the literary school of Romanticism in the eighteenth and 
nineteenth centuries, bear a striking resemblance to Eastern art and 
literature, especially Iran, when The establishment of the Iraqi style according 
to the speakers of the sixth to ninth centuries AH in the region of Jabal, Zagros 
and Ajam has been non-existent. The purpose of this study is to analyze the 
Iraqi style from this angle.
METHODOLOGY: The present study has been done with a descriptive-
analytical method with the aim of highlighting the similarity between Iranian 
sentimental literature and Western romantic literature by quoting European 
sayings and works as well as mentioning and analyzing examples of related 
works of Iraqi style.
FINDINGS: Realizing the similarity between the characteristics of the Iraqi 
style and some components of the school of Romanticism, especially at the 
intellectual level, is one of the most important achievements of this study.
CONCLUSION: Coordinates such as sentimentality, individualism, imagination, 
religiosity, introversion and sorrow, as well as the tendency towards nature, 
which are characterized by the literary school of Romanticism, in the works of 
Iraqi style literature are clearly different from those mentioned in other 
literary styles. It shows itself, so that according to critics and the existence of 
Western literary books that have been written according to the works of 
Persian literature, especially in the Iraqi style, certain traces of similarity with 
romanticism can be found in this style.
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 چکیده:
اهمیت سبک عراقی تنها به اشتمال بسیاری از آثار فخیم ادبیات فارسی در آن  زمینه و هدف:

نقد و مطالعات آثار ادبای غربی، زوایای جدیدی از محدود نمیشود، بلکه امروزه با توسعۀ علوم 

شناسی و اعتبار و اهمیت این سبک مشخص گردیده است. مطالعات قرون اخیر در حوزۀ شرق

ارتباط ادب شرق و غرب، نشانگر آن است كه بسیاری از ویژگیهای هنر و ادب غرب بویژه مکتب 

باهت ملموسی با هنر و ادب شرق، های هجده و نوزدهم میالدی، شادبی رمانتیسم در سده

خصوصاً ایران، هنگام استقرار سبک عراقی بر سخن سخنوران قرنهای ش  تا نهم هجری در 

منطقۀ جبال، زاگرس و عراق عجم داشته كه هدف از تحقیق پی ِ رو تحلیل سبک عراقی از 

 این زاویه است.

برجسته كردن شباهت پژوه  حاضر با روش توصیفی ه تحلیلی و با هدف  روش مطالعه:

ادبیات احساسگرای ایران و ادب رمانتیک غرب با شیوۀ استناد به سخنان و آثار اروپاییان و نیز 

 ذكر و تحلیل نمونۀ آثار مرتبط سبک عراقی انجام پذیرفته است.

های مکتب پی بردن به شباهت بین ویژگیهای سبک عراقی و برخی از مؤلفه ها:یافته

 سطح فکری، از مهمترین دستاوردهای این پژوه  بشمار میرود. رمانتیسم، خاصه در

مداری، درونگرایی و اندوه و نیز مختصاتی چون احساسگرایی، تفرد، تخیل، دین گیری:نتیجه

گرای  به طبیعت كه مکتب ادبی رمانتیسم بدانها متصف است، در آثار ادبای سبک عراقی به 

ر دیگر سبکهای ادبی خودنمایی میکند؛ بطوریکه شکلی بارز و متفاوت با مختصات مذكور د

براساس گفتۀ منتقدان و نیز وجود كتب ادبی غربی كه با توجه به آثار ادب فارسی خصوصاً در 

های مشخصی از شباهت با رمانتیسم را در این سبک اند، رگهسبک عراقی بنگارش درآمده

 میتوان یافت.

  

 4344مرداد  44 :دریافت تاریخ

 4344شهریور  61:  داوری تاریخ   

 4344مهر  55: اصالح تاریخ   

 4344آبان  65: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،ویژگی ،سبک عراقی

 نهضت رمانتیسم ادبی؛ تشابه.
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  مقدمه
ها، های بیشتری حائز اهمیت است. یکی از مهمترین این جنبهایران از جنبهسبک عراقی در بین سبکهای ادبی 

از منظر نقد ادبی و ادبیات تطبیقی است، خاصه در سطح فکری. اهمیت این مبحث از آنجا نشئت میگیرد كه 

ان ویژگیهای مکاتب مدرن ادبیات در جهان، بی  از هر چیز مدیون مطالعات پیرامونی و اكتشافی است. در می

ویژگیهای متعدد سبک عراقی، یک مختصه كه از آن میتوان به تشابه با ادبیات رمانتیک جهان و بویژه اروپا یاد 

اند. انجام این پژوه  از یک سو به تقویت كرد، خصائصی است كه پژوهشگران ادبیات فارسی بدان كمتر پرداخته

شناسانۀ مرتبط های مبهم نقادانه و سبکاز شدن الیهانجامد و از سوی دیگر موجبات ببنیۀ اینگونه مطالعات می

 آورد. بینانه را فراهم میمرزی با نگاه واقعبه ادبیات برون

 

  پژوهش سابقۀ
نهضت  .مکتب نیا مختصات و سمیرمانت مکتب مسئلۀ درخصوص اثری تعداد بر استی مبتن حاضر مبحث

ی جعفر مسعود اثر اروپا در سمیرمانت ریس و كتاب (4336)زاده ، از غالمحسین زیرکرمانتیک در ادبیات فرانسه

اثر لیلیان فورست رمانتیسم میروند. كتاب  بشمار سمیرمانت مکتب نۀیزم در جامع نسبتاًی مرجع (4379) یجز

(، مقالۀ 4394زاده )اشرف از رضا« صول و نفوذ آن در شعر معاصر ایران، ارمانتیسم»مقالۀ  نی(، همچن4395)

هایی از رمانتیسم جلوه»( و مقالۀ 4394از محمود فتوحی و زهره تائبی )« بیقی اشعار حافظ و امرسنبررسی تط»

 اهداف شبردیپ در آنها از كه هستند قیتحقی هانهیشیپ نیمهمتر ( از4349از نرگس اسکویی )« در شعر خاقانی

. است دهیگرد استفاده پژوه 

 

 بحث و بررسی

 سمیرمانتمفهوم و ویژگیهای 
 «بسیاری كسان را ناكام گذارده است» تعریف رمانتیسمآرتور.اُ. الوجوی اینگونه ابراز عقیده میکند كه هرچند  
درمورد این واژه از طرف صاحبنظران و نیز پیشگامان این  تعاریف زیادیتاكنون  ،(44 : صفورسترمانتیسم، )

 ۀتعریفی درخور در باب واژ ۀمی آنان در ارائبورگام را درمورد ناكا ۀمکتب ادبی ارائه شده كه این امر گفت

  (A Dictionary of Literary terms revised edition, Cuddon: 587-588) أیید میکندرمانتیسم ت

كه متعالیترین نوع رمانتیسم را باید در  اعتقاد دارد است،گذاران این نام در متون ادبی از پایهكه  فردری  شلگل

 با ادبرمانتیسم  شباهتكه  شرقی، روشن خواهد شد ۀبا نگاهی گذرا به ادبیات گذشتع درواقشرق جستجو كرد. 

اند )قرائی، شهال، حیاتی ؛ چراكه ادبیات ملل همواره بر یکدیگر تأثیر متقابل داشتهاپذیر استنانکار یحقیقت، شرق

)باستانگرایی در  اندنشان دادهبه ادبیات فارسی توجه « موسه»و « المارتین»، «هوگو»(. 4341آشتیانی، كریم، 

ملهم از این ادبیات است « زنان شرقی»( و حتی هوگو در قسمتی از كتاب 463: ص بیگدلو ،تاریخ معاصر ایران

 .(695: ص)بنیاد شعر نو در فرانسه و پیوند آن با شعر فارسی، هنرمندی

و « شاردن»، «برنیه»ی چون های كسانهزار و یک شب( و سفرنامهۀ كتابهای شرقی )مانند ترجم ۀترجم

میتوان گواهی بر این مدعا دانست )سیر رمانتیسم در اروپا، جعفری  نیز را...  در باب ایران و هند و« تاورنیه»

 .(47: ص جزی
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درمورد این  نیز بسیار مشکل. ازآنروكه خود پیشگامان رمانتیک است برای رمانتیسم كاری تعیین قواعد و ویژگی

كه در كنار زیباییها و خوبیها، زشتیها و  دارد هنر رمانتیک كوش  .(4394زاده،اشرفدارند ) تیمتفاو مکتب آرای

اگر در عصر . ( 44 غنیمی هالل: ص بدیها را نیز به تصویر بکشد و اندوه را با شادی نشان دهد )ادبیات تطبیقی،

آراید و همانند یک انه میكالسیک شاعر هنرمندی شمرده میشد كه شعر را توسط اصول و قواعد، هنرمند

زحمات خود را در قالبی زیبا به مخاطب عرضه میکند، در این روزگار شاعر بعنوان انسان صاحب  ۀصنعتگر نتیج

، زیرا در این دوره به (445: ص درک و متعالی و برتر معرفی میشود )فرهنگ اصطالحات نقد ادبی، مقدادی

ی جدیدی در افکار و نگرش ادبا به جهان پیرامون خود احساس و موازات تحوالت فرهنگی و اجتماعی، گرایشها

سرانجام این امکان فراهم شد تا شاعران بتوانند آزادانه افکار و احساسات خود را از خالل شعر نو برشتۀ تحریر 

 (.4341درآورند )مفهوم دقیق مدرنیته، قرائی و حیاتی آشتیانی، 

گرایی است )جستارهایی جنب  یا فراواقع ۀفلسف چراكه رمانتیسم، آیدسخن  از دل برمی نویسندۀ رمانتیک

 شود.میآلیسم استعالیی یاد ( كه بعضاً از آن بعنوان ایده649: ص ضیمران ،پدیدارشناسانه پیرامون هنر و زیبایی

تبهای مک)در هنر است  «من»هنرمند رمانتیک دارای شخصیتی گریزنده از بند قواعد و طالب استقرار فرمانروایی 

المارتین  ۀبرهم زدن حدومرز عشق، از دیگر مشخصات رمانتیکهاست. به گفت .(474: ص 4ادبی، سیدحسینی ج

، )رمانتیسم اصول و نفوذ آن در شعر معاصر ایران« عشق زنجیر زرینی است كه آسمان را با زمین پیوند میدهد»

 نظر آنها نیست. (، پس این عشق به هیچ وجه قابل محدود شدن در 4394زاده، اشرف

ادبیات و  ۀآلود و غمگین )درباربه طبیعت وحشی و غالباً وهم ی است عمیقاز دیگر ویژگیهای بارز رمانتیکها عشق

بریان كتاب  چنانکه شاتو نیز مختصۀ دیگر رمانتیکهاست؛« دینعالقه به ». (715 : ص6، فرشیدورد، جنقد ادبی

  .(714 همان: ص) را بر این اساس نوشت« جالل مسیحیت»

در این جهان درونی اولین چیزی كه شاعر با آن روبرو  به جان شاعر عصر رمانتیک است. دردی خیالرردازی

  .(491 : ص4ج  مکتبهای ادبی، سیدحسینی) شود وجودی است كه رو به فنا میرود و هیچ راه بازگشتی نداردمی

)ادب غنایی و « لیریسم»است، گرای  شدیدی به « اصالت فرد»پیروزی طرفداران  ۀنهضت رمانتیک كه نمایند

از  برخاسته« لیریسم»رمانتیکها به  ۀعالق. (13 زاده: صنهضت رمانتیک در ادبیات فرانسه، زیرکعاشقانه( دارد )

آنان به قوای متخیله است و این خیالرردازی و تخیل رمانتیک، آنها را بسوی ادبیات غنایی  ۀگرای  فزون از انداز

شعر غنایی یکی از واالترین ، شود. بنابراینمیرا میتوان به آن داد رهنمون « برآمدهحرف ازدل»ب كه لق

 دستاوردهای نهضت رمانتیک است.

 

 های رمانتیکو مؤلفه سبک عراقی

ادب  یشناسدر سبک یج قرن هفتم تا اواخر نهم كه از آن به سبک عراقیسبک را ران،یا یادب یان سبکهایدر م

با  شود.ین آنها محسوب میشدن شعر مهمتر یاست كه بطور خالصه، درون ییژگیهایحائز و، گرددییاد م یفارس

شاعران  ،و گرای  شدید به معنویت و ستای  حیات معنوی انسان« خردگریزی دنیوی»توجه به خصوصیت 

بدین  (.695: ص ، مظفریآسمانی شاعران عصر هفتم، ۀسدنامید )« شاعرانی آسمانی»سبک عراقی را میتوان 

 .است این مشابهت با رمانتیسم در میان سبکهای ادبین رگه از یتریقو یحاولحاظ، این سبک 
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 تشابهات سطح فکری سبک عراقی با مکتب رمانتیسم
 احساسی آزاد: تعریف بر واژۀ رمانتیسم شکل میگیرد چند ویژگی،از مجموع در كل  ،با توجه به مطالب ذكرشده

 لیتخ؛ غربت و فراق در خود حال به سفأت ویی اندوهگرا؛ عشق ویی غنا ادب ابرازی برا مجال و تکلف ازی دور و

 مظاهر به عالقه؛ درون به نهادن ارج و مکاشفه شهود، عرفان، ،یمدارنید؛ احوال انیب و فاتیتوص در دالوصفیزا

بندی ویژگیهای رمانتیسم، میتوان جمع. در « یخو» به ندهیفزا ارجاع ویی فردگرا؛ تیمدن از زیگر و عتیطب

 ش  دستۀ كلی برای حاصل تشابهات سبک عراقی با مکتب رمانتیسم در سطح فکری قائل شد:

 

 ردیف

 

 جمع فروع عنوان

 مورد1 عشق. -1ادب غنایی، -3دوری از تکلف،  -6آزادی احساس، -4 آزادی 4

 مورد 3 فراق. -3تأسف به حال خود،  -6غمگرایی، -4 اندوه 6

 مورد 6 خیالرردازی در بیان احوال. -6خیالرردازی در توصیفات، -4 تخیل 3

 مورد 5 ارج نهادن به باطن. -5مکاشفه،  -1مداری، دین -3شهود،  -6عرفان، -4 متافیزیک 1

 مورد 6 عالقه به طبیعت وحشی و بکر. -6گریز از مدنیت، -4 گراییطبیعت 5

 مورد 3 نفی اغیار -3خودمحوری،  -6دوستی، خویشتن-4 تفرد 4

 

  ویژگیها قیمصادكیفیت تشابه 

صفت این هنرمندان قابل درک با مراجعه به نوشتار رمانتیکها، ارتباطی عمیق و شهودی با بعد روحی مشرقی

به مبحث گوته و ادب ایران عنوان نموده است: ای راجعخواهد بود. محمود حدادی، محقق این حوزه، در مصاحبه

گوته بیشتر از هرچیز به دنیای عاطفی شهر فارسی نزدیک میشود. او به كمک زبانهای فرانسوی، ایتالیایی، »

تنها با حافظ بلکه با ای از ادبیات فارسی به این زبانها در دسترس بوده، نهانگلیسی و التین تا هر جا كه ترجمه

رار میکند. بنابراین دان  او فقط به حافظ محدود عطار، موالنا، سعدی و تا حدی اندک فردوسی هم آشنایی برق

نبوده است، بلکه در شناخت شعر فارسی تا آنجا پی  میرود كه جهت درک بهتر هموطنان  از دیوان خود، در 

آورد. او با تکیه بر این اطالعات ای هم از ادبیات فارسی هه از فردوسی تا جامی هه میپسگفتاری مفصل، تاریخچه

ضامین شعر شرقی و دنیای عاطفی آن مانند عرفان، رندی، مقابلۀ عشق و عقل، پذیرش مشیت و ... است كه به م

 .(4347حدادی، « )استنزدیک شده 

مندان اروپایی است. همچنین ارتباط مثال دیگر، ترجمۀ دیوان حافظ توسط هامر پور گشتال جهت استفادۀ عالقه

گوته حافهظ را از ورای ترجمۀ هامر »باره مینگارد:  این در یآذر عمیق گوته با دیوان حافظ. پرویز معتمدی

ال خواند و بهتر از همۀ معاصران خود و بی  از بسیاری از ههموطنان و همزبانان حافظ به عهظمت روح تپورگش

 و شرقی، گفتگوی دو فرهنگ-الغیب ما پی برد، زیرا روح خود او با حافهظ بسیار نزدیک بود. دیوان غربیلسان

گیرد و چگونه این ی)حافظ( آرام م رای نشان دادن این نکته است كه آن جوان )گوته( چگونه در آغوش این پیرب

در مشرق پاک، تن به نسیم »  پیر به وجود آن جوان امید میبندد. لذا گوته در دیوان شرقی این چنین میسراید:

ور ایام جوانی را به تو بازدهد. گوته همانگونه تا كه چشمۀ خضر، در بر عشق و می و آوازها، ش شاهی بسرار، پدر
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خود را در گفتگو با حافظ  پذیرفته،های وی برای سرای  دیوان شرقی خود تأثیر از اندیشه ،كه حافظ را میستاید

 (.4344، معتمدی« )میبیند

هجران و عناصر سبک عراقی گویی بعد از قرون متمادی در نمونۀ آثار ذیل مشابه مییابند: مختصاتی چون 

از برف لطیف خواستم كه با من  :شاعر رمانتیک انگلیسی میخوانیم ویلیام بلیک فردیت و عشق و غم. در شعری از

 بازی كند، او بازی كرد و در بهار عمرش آب شد و زمستان آن را جرمی وحشتناک خواند

  (Literature, Structure, sound sense Jovanovich :p 647 ) 

از جان كیتس، سکر در شاعر چنین دیده میشود: دل من میگیرد و همۀ هوش  ای برای بلبلکامهچدر آغاز شعر 

  ام ... .آورد، گویی شوكران خوردهو حواسم را احساس كرختی خماری به درد می

(Norton anthology of English literature Abrams :p 790 ) 

آمیزد بر این اساس كه شاعر تمام وجود خود را یکایک در اثر رخوت، كُند مییابد، حركت شعر با حس شاعر درمی

و گویی تنها مهم این است كه احساس این شاعر چگونه است و وجود او تحت تأثیر چه عواملی قرار گرفته است. 

لی، حقیقت خواست شاعر در كالمی چنین اثر پرس بی  ش ای بر باد صباقصیدهدر بخ  پنجم، شعری با نام 

جای عالم فکر و اندیشۀ مرا چنگ خود ساز ... روح من باش. خود من باش، ای بیرروا! در همه آورده میشود:

 بیجان مرا برراكن

(she alleys poetry and prose Remain , Donald . H and Sharon B :p 223 )   

باد صبا در وی جاری شود و با یکی شدن در پیکر و فکر او، این جان در این شعر، شاعر خواهان آن است كه 

 شده را در سراسر گیتی برراكند.اندیشه

همه ها. با اینستارگان و زبانشان گویاترین زبانهاست، برتر از برترین عاشقانه»شعری با نام ستارگان، از هاینه: 

 (.653و آثار او، ایون: ص )هاینری  هاینه .« كس را به رازِ آنها راه نیست ... 

چنانکه مالحظه شد، گذری در آثار رمانتیک غرب به نوعی همشکلی با شهود سبک عراقی در سطح فکری داللت 

 بندی است: دارد كه در حیطۀ مشخصات به شکل ذیل قابل طبقه

 

  گرایی و عشقاحساس

آمده است: شرقیان به فطرت نخستین هوشمندترند و نفوس ناطقۀ ایشان از نفوس ناطقۀ  خلدونمقدمۀ ابندر 

مردم مغرب كاملتر است و تفاوت میان ما و ایشان در اختالف حقیقت و ماهیت انسانیت است )مقدمۀ ابن 

ل است و این (. نوع رمانتیکی این انسانیت، احساس و عشق با نوع عرفانی آن تقریباً معاد974: ص 6خلدون، ج 

بدان معناست كه اشعار بریده از زمین و با رویکرد آسمانی، احساس حقیقی رمانتیکی و شهودی را برای شاعر به 

هایی از نمای  نهضت رمانتیسم در طول تاریخ خودنمایی آورد. اگرچه نوع زمینی عشق نیز در پردهارمغان می

ساسگرایی در ادب شرق بویژه ایران با نوعی شهود همراه میکند، اما باید خاطرنشان ساخت حالت رمانتیکی اح

چنین از جذبۀ عشق حافظ است كه جز با نگرش درون و بریدن از ظواهر و رویکرد به عشق حاصل نمیشود. 

 :میسراید

دادنهد  انهدرون  در شهب ید تهو  عشقی ندا

 
 صداست ز پر هنوز حافظ نۀیسی فضا 

 (69 )دیوان حافظ: ص                        

 :در كلیات شمس و عشق موالنا



 65/ ای تازه )نگاهی براساس مکتب رمانتیسم(نگاهی به سطح فکری سبک عراقی از دریچه 

 

 ای عشق چون آتشکده در نق  و صورت آمهده 

 
 بر كاروان دل زده یک دم امان ده یافتی 

 (54كلیات شمس: ص)                      

از  كالم جامی:

 ایگرچه معشوقی لباس عاشهقی پوشهیده  

 
 ای ای بر خود تمنا كردهآنگه از خود جلوه 

 (744)دیوان جامی: ص                       

 سف به حال خود در فراق و غربتأاندوهگرایی و ت

یأس و ناامیدی و غم  ۀو رجعت به درون و بریدن از عوالم ظاهری و مادیات و بعضاً جلو« خود»بازگشت شاعر به 

 زیاد بچشم میخورد: ،حرمان و جدایی در اشعار این دوره

 :میگوید عطاررنجی كه از 
 روزكی چندی چو مردان صبر كن در رنج و غم

 
 تا كه بعد از رنج گنج شایگانی باشدت 

 (43 دیوان عطار: ص)                         

 خواجو:تداعی غم هجر در شعر از 

 اسهت  افتهاده  بیغر بس زلف  نیچ در دلم ور

 
  بیغر رانیو در گنج چون غم  نبود دلم در 

 (499دیوان خواجو: ص)                     

 از بیان حاوی اندوه سلمان ساوجی:

 میکشهههم دردی كهههه درمهههانی  نیسهههت

 
 میهههروم راههههی كهههه پایهههان  نیسهههت   

 (645)دیوان سلمان: ص                              

 تخیل زایدالوصف در توصیفات و بیان احوال

خیالیها و ظرافت طبع در اشعار گاه اوهام پناه میبرد و نازکای به تخیل و حتی شاعر سبک عراقی بطور گسترده

چشمگیری دارد. استفاده از صنایعی چون تشبیه و استعاره و نظایر آنها تا حد زیادی  ۀجلو شعرای این سبک

 .انگیز ساخته استكالم را در این سبک خیال

 :یاز عراق
 تههو زانکههه شههد پرگهههر جانههها گههوش

 
  ایسههههههاقی چکههههههانیم دُر سههههههخن از 

 (99 دیوان عراقی: ص)                         

 سعدی:از 

 خام نباشد سوزش سخن نیای گو پختگان با  جهدیم آت  ابرم وز میرود اشکم باران

 را

 (147)كلیات سعدی: ص                    

 مداری و نگرش به عرفان از منظر هنریدین

و كلمات دینی و عرفانی و نگرش به عرفان از منظر هنری سرودن اشعار هنرمندانه با استفاده از تفکرات 

 شاعران سبک عراقی است.  ۀخصوصیت برجست

 از خواجو:

 بزن مطرب این ره كه راهی خوشست   اگرچههههه ره عقههههل و دیههههن میزنههههی  

 (391)دیوان خواجو: ص                     
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 از عطار:

 و ز كعبهه در خمهار شهد    چون راست كاندر كار شد

 
 كفر خود دیندار شد و ز كعبه در خمار شددر  

 (5دیوان عطار: ص)                          

 

آید كه با همه در مفهوم عشق تحول اساسی رخ میدهد و نوعی عشق افالطونی در ابیات این سبک بوجود می

 تضرّع عاشق، معشوق باز از او اعراض میکند.

 

 گراییطبیعت

احساسگرایی رمانیسم، احساس  اط با موضوع بازگشت به بدویت است. رمانتیک در ارتبمیتوان گفت نگارش ادبی 

وبرق و آالیشی است كه زرقعالقه به طبیعت وحشی و گریز از مظاهر مدنیت و این ویژگی اساساً مترادف با بی

دارای  رنگ عارضی را میسترد و بجای آن، طالب رنگ واقعی و بعد ملموس و طبیعی اشیاست. رمانتیسم

 ای است با ماهیت نامحدود گرایی ویژهطبیعت

 )Romantic poetry and prose, Bloom .Harold and lionel Trilling: p65).  

گرایی رمانتیک بر نامحدود بودن و بدوی بودن آن استوار است و دستی جز دست خیال بدان اصل طبیعت

مقصودش كه نمای  احساسات رقیق است، استفاده نمیرسد. شاعر سبک عراقی از جلوۀ طبیعت پاک برای 

 میکند.

 از كمال خجندی: 

 مردم به دور روی تو در گریه اند از آه مهن 

 
 شرط است باران ریختن در موسهم گهل بهاد را    

 (44)دیوان خجندی: ص                       

 از سلمان ساوجی:

 ما به سودای سر زلف تو چون گردیم خاک

 
 زان خاک عنبر بو بودباد گردی كآورد  

 (343: صسلمان ساوجی)دیوان             

 از موالنا:

 از شههههههر مگهههههو كهههههه در بیابهههههان 

 
 موسیت رفیق من و سلواست 

 (494)كلیات شمس: ص                     

 ایز آب و گل عکس جمهال خویشهتن بنمهوده   

 
  ایشمع گل چنان رخسار و ماه سرو باال كرده 

 (744)دیوان جامی: ص                      

 

 «خویش»فردگرایی و ارجاع فزاینده به 
ت، یت، حساسیچون خالق یمتعدد یهایژگیسم حائز ویباوجودآنکه مکتب رمانت: کیت رمانتیتشخص فرد

تشخص  ین مکتب دارایک در آثار هنرمندان ایت رمانتید گفت فردیبا ،باشدیعشق خاص م و یساختارشکن

شرق را  یوبونه و با رنگایاحساسگراتمام مشخصات تفرد  واقعاًقی در سبک عرا یمحور. انساناست یاژهیو



 67/ ای تازه )نگاهی براساس مکتب رمانتیسم(نگاهی به سطح فکری سبک عراقی از دریچه 

 

داراست و به اعتباری میتوان گفت سبک عراقی از منظر تشخص فردیت میتواند یکی از نمایندگان ادبیات شرق 

  .قلمداد گردد

خودمحوری و نفی اغیار، تقسیمات جزئیتری بر  دوستی،: از سه تقسیم كلی خویشتنرمانتیک «من»ویژگیهای 

را  یک سبک عراقیت رمانتین خصائص فردیترعمده احراز اهمیت فردیت در  آثار سبک عراقی قابل احصا است.

 : نمود یبندمیتوان تقسین میچن

شکلی انگاری شخصی است. تفرد رمانتیک سبک عراقی نوعی خاص از هیچ ۀاز مختصات عمد: انگاشتههیچ هستِ

گویی شاعر سبک عراقی  نوعی خودبرتربینی از سایرین در آن دیده میشود. ههخود هه انگاری كه در عین هیچ

اما این لیاقت كه عاشق او گردم نصیب هركس  ،ارزش و حقیرممیخواهد بگوید اگرچه من مقابل معشوق بی

 آن هیچ كه در پیشگاه اوست! هستم، نمنمیشود. پس این 

 (573 : صشترند اهل عشق من        از خاک بیشتر نه كه از خاک كمتریم   )كلیات سعدیگفتی ز خاک بی

ای را از وجود خوی  تواناییهای ویژه تأكید فزون از حد شاعر سبک عراقی بر فردیت،(: من) درونی ۀكاریزمای ویژ

لعاده را به خود شاعر ابه رخ مخاطب میکشد. نظیر بیت فوق در این سبک فراوان است. سخنی كه عملی خارق

 :اما بنحوی زیركانه این عمل را در مسیر فدای معشوق شدن جای مینهد ،نسبت میدهد
 در رفتن جان از بدن گوینهد ههر نهوعی سهخن    

 
 من خود به چشم خویشتن دیدم كهه جهانم میهرود    

 (559 همان: ص)                              

این مورد از شایعترین اَشکال برجسته نمودن فردیت شاعر در ساختار شعر : قوافی و ردیفهای بازگردنده به خود

 است:

 مههن آن مههرغم كههه هههر شههام و سههحرگاه 

 
 آید صفیرم ز بام عرش می 

 (669)دیوان حافظ: ص                       

 فردیت متغیر در كالم
او و بر این  -من  -ای است از سایهنوع عواطف هركس »معتقد است:  ادوار شعر فارسیشفیعی كدكنی در كتاب 

فردی و شخصی مثل اغلب گویندگان ی ها«من» -4ها را در سه گروه عمده تقسیم كرد: «من» -اساس میتوان 

اجتماعی كه حوادث پیرامون را در قیاس با  یها«من» -6 .شعر درباری و بعضی شعرهای عاشقانه رمانتیک

 - 3 .زندگی و خواستهای شخصی خود نمیسنجند و اگر من میگویند شخص خودشان منظورشان نیست

های بشری و انسانی كه از مرز زمان و مکان محدود فراتر میروند و برای آنها سرنوشت انسان و مشکالت «من»

چنانکه مالحظه میگردد انواعی از  .(41-45 : صصشفیعی كدكنیی، ادوار شعر فارس) «حیات انسانی مطرح است

 رمانتیک وجود دارد. ۀبویژه در حوز -من  -در شعر ممکن است ظاهر شوند و در سبک عراقی تنوع این  -من  -

 دل در بههزم گرفههت و پههی یههار مههن برفههت

 
 لب بوسه داد و جان و روان از بدن برفت 

 (647: صسلمان)دیوان                      

 در من این هس كه صهبرم ز نکورویهان نیسهت   

 
 زرق نفروشم و زهدی ننمایم كان نیست 

 (154: ص)كلیات سعدی                     

 اوست. -خود  - ، -ما  -در برخی از موارد منظور شاعر سبک عراقی از «: ما»در قالب  «من»

 سههالها دل طلههب جههام جههم از مهها میکههرد

 
 وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد  

 (44: ص)دیوان حافظ                         
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 عشههق تهههو مهمهههان و مهها را ههههیچ نهههه  

 نهههیم جهههانی پهههی  او نتهههوان كشهههید  

 

 هیچ پی  میهمان نتوان نهاد 

 ی  سیمرغ استخوان نتوان نهاد پ

 (444)دیوان عراقی: ص                      

از مختصات رمانتیسم است و ، گریز از ساختارهای موجود و عدم اطاعت از آن :ناپذیرناصح و نصیحت« من»

حال نوعی تعلیم را دربرمیگیرد كه دیگران را به خوی  دعوت میکند. در سبک عراقی تعلیم و گریز از درعین

نسته كه باید را معلمی دا -خود  -استاد و معلم این سبک سعدی است كه  پذیری، توأمان وجود دارد.نصیحت

 اعصار بیاموزد: ۀآنچه به تجربه آموخته است را به انسانهای هم

 همین نصیحت من پی  گیر و نیکی كهن 

 
 كه دانم از پس مرگم كنی به نیکی یاد 

 (745: ص)كلیات سعدی                    

 آید:شاعر بچشم می -خود  -گریزی نصیحت

 هنری بهتر از این !عاقل ۀگفتم ای خواج  ناصحم گفت بجز غم چه هنر دارد عشق

 (674: ص)دیوان حافظ                     

 الگو در سبک عراقیو كهن -فردیت 
این ناخودآگاه  از دیدگاه یونگ، فردیت یافتن فرایند تجدید ارتباط و رویارویی با ناخودآگاه فردی و جمعی است.

وی من . روان نام گرفته است ۀاست كه درونیترین هستدر بطن ضمیر بشر راهنما بسوی خود و خویشتن 

تر شدن انسان و خودآگاه را بخ  كوچکی از روان دانسته و بر این اعتقاد است كه فردیت باعثی است بر پخته

كاملی است بر این  ۀالگوی پیر خردمند میگردد كه اشعار حافظ نمونه، گاهی تفرد حاصل وی. ۀشدن اندیش غنیتر

 اویسیان در سخن شاعر ظاهر شده است: ۀه بر طریقپیر درونی ك

 ك  ما كهه روانه  خهوش بهاد    پیر پیمانه

 
 شکنانگفت پرهیز كن از صحبت پیمان 

 (644: ص)دیوان حافظ                      

 ۀالگوها را به تفردی میکشاند كه اساس آن، حركت به سوی هستشده با دین، این كهنسازیو گاه شکل همسان

 :دروانی )خوی ( قلمداد میشو

 در نمههازم خههم ابههروی تههو در یههاد آمههد   

 
 حالتی رفت كه محراب به فریاد آمد 

 (447همان: ص)                               

این تفرد در شکل وسیع آن در ورای ذهن یونگ، رنگی اشراقی و افالطونی میگیرد )فرهنگ توصیفی اصطالحات 

را موجب میشود كه بر  -خودی  -و  كرده( كه احساسی رقیق و دقیق آن را همراهی 354: صبرونو ،روانشناسی

باورهای دینی،  ۀبر پای -فراخود  -جوییهای مخرب نهاد را سركوب میکند و واقعیتهای اجتماعی، لذت ۀپای

آیندۀ یک پندار، د )های  را واپس میراند و انسان را از كردار ناشایست بر حذر میداروجدانی و ایمانی، خواسته

لویتهای جستجوگر ادبی محسوب میشود. همینکه نهاد وشناخت حقیقت نهاد از ا ،بر این اساس. (44: صفروید

 .شناخته شود بسیاری از مشکالت رفع خواهد شد

 از راه و رسم سلوک آگاه فردیت شاعر عینیت میبخشد، بهسالک در شعر سبک عراقی : یافتهانسانی راه ۀفرد بمثاب

 است:

 به می سجاده رنگین كن گرت پیر مغان گویهد 

 
 كه سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها 

 (4: ص)دیوان حافظ                           
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رواج و مکتب رمانتیسم، استفاده از عناصر دینی بجهت غنی ساختن احساس شاعرانه  : به سیاق شهود فردیت

عطفی در ادب فارسی است. این ویژگی كه از نتایج آن شهود است، حدود و ثغور  ۀاشراق در سبک عراقی نقط

  :روح را درمیشکند
 گفتا نه این خواهم نه آن دیدار حهق خهواهم عیهان   

 
 گر هفت بحر آت  شود من در روم بهر لقا 

 (55: ص)كلیات شمس                        

 زاغ گهههو، بهههی خبهههر بمیهههر از عشهههق   
 

 كه ز گل عندلیب غافل نیست  

 (454)دیوان عراقی: ص                       

 گیرینتیجه
پس از مطالعه و تحلیل آرا و آثار محققان و سخنرردازان حوزۀ سبک عراقی و مکتب رمانتیسم در متن پژوه ، 

شناسی بدانها اشاره سبکنتایج ذیل حاصل آمد:     سبک عراقی در كنار سایر ویژگیهای برجسته كه در كتب 

گردیده، اهمیت دیگری نیز دارد كه در رابطه با مطالعات ادب تطبیقی و مشتمل بر مجموعۀ مختصاتی است كه 

 در سطح فکری مشابه با ادب رمانتیک در قرون معاصر است.

هگرایی از مداری، تخیل وسیع و اندومندی به توصیف طبیعت، دینآزادی در بیان احساس، فردگرایی، عالقه

مهمترین ویژگیهایی هستند كه با تظاهر در آثار سخنوران سبک عراقی، میتوانند از جمله تشابهات با مکتب 

 رمانتیسم در ادبیات  غرب محسوب گردند.

آثار ادبی  ۀدهنداز عناصر بااهمیت تشکیل ،كه ویژگیهای فوقروشن میشود  این  نکته، با تعمق در ادب شرق

دست داشتن  نیز در با تکیه بر ادعای برخی از مهمترین رمانتیکهای غرب و ایران كهن است. شرق باستان و

ادب شرق و ایران و همچنین درک این نکته كه  باآن آثار  شباهتاثبات  آثاری از ادبای رمانتیک اروپا و

كه رمانتیسم  مشخص گردید ،غربی است پراگماتیک غالباً شرقی و چهارچوبگرایی حسگرایی و شهود عمدتاً

سخنرردازان سبک عراقی یاد  ۀای كه از آن به دورشهودی است و ادب ایران بویژه در محدودهو  مکتب هنری

 است. در روش ابراز درونیات حائز بسیاری از مختصات آن ،میشود

فراق  و رقت قلب، احساس عشق و اندوه ناشی ازانکار شباهت مضمونی كالم رمانتیک با آثار فارسی غیرقابل

معشوق، استفاده از ابزار تخیل و محور قرار دادن درونیات شاعر، در سخن شاعرانی چون حافظ، سعدی، موالنا، 

عطار و سایر بزرگان سبک عراقی چشمگیر و استفاده از كلماتی كه از عناصر طبیعتند و خواننده را به تزكیه 

 سوق داده، او را به درون میخوانند، رایج است.

اما باید دانست كه این بیماری  ،عنوان بیماری بدان مینهند ،كنندگان این مکتب به شرقی از منتسباگرچه برخ

بدیل عناصری كه بویژه در سبک عراقی آثاری بی شور، كشف و شهود ارتباط تنگاتنگ دارد. دل است كه با عشق،

 اند.ادبیات جهان خلق كرده ۀدر عرص

 

 نویسندگان مشاركت
آقای . است شده استخراج دانشگاه پیام نور در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

آقای . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنماییمرتضی حاجی مزدارانی دكتر 

آقای دكتر . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به جوحامد رفعت

 نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز مصطفی گرجی و آقای دكتر علی میرزایی
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 پژوهشگر چهار هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این انمشاور

 .است بوده

 

 قدردانی و تشکر
 هیئت و دانشگاه پیام نور پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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