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چکیده
رمانتیسـم نهضتـی هنـری فکری در شـعر معاصر مشـروطه اسـت. نوعی واکنش احساسـی 
در برابـر خـرد محـوری و تمایل به برجسـته کردن خویشـتن انسـانی و گرایش به سـوی خیال و 
رؤیـا، تخیّل در زیبایی شناسـی مکتب رمانتیسـم از جایـگاه مهّمی برخوردار اسـت و بی تردید باید 
برجسـته ترین ویژگـی ایـن مکتـب و وجه ممیـزه ی آن را از سـایر مکاتـب، رویکرد ویـژه ی آن به 
تخیّـل دانسـت. شـاعران زیـادی در ایـن زمینه شـعر سـروده و آثاری پدیـد آورده اند. ادیب شـاعر 
توانای معاصر را باید آغازگر رمانتیسـم در ایران دانسـت. او شـاعری کم بینا و اندوهگین از اهالی 
نیشـابور اسـت که با اسـتفا ده از قوه تخیّل شـاعرانه، آزادانه به بیان عواطف و احساسـات خویش 
در شـعر پرداخته اسـت. مسأله اساسی پژوهش حاضر نشـان دادن جلو ه های رمانتیسم اشعار ادیب 
نیشـابوری بـه شـیوه ی توصیفی تحلیلی اسـت. بـرای دسـت یابی به این هـدف ابتـدا ویژگی های 
تصویر رمانتیک اشـعار ادیب، سـپس جایگاه تصویر در بافت شـعر و در نهایت سه کارکرد تصویر 
رمانتیک اشـعار ادیب مورد بحث و بررسـی قرار گرفته اسـت. نتایج به دسـت آمده نشـان می دهد 
کـه ویژگی هـای تصویـر رمانتیک بـه وضوح در شـعر ادیب قابل رؤیت اسـت، در این میـان اندوه 
رمانتیک، پویایی و فردیت تصویر بیشـترین بسـامد را به خود اختصاص داده اند، مهم ترین کارکرد 

تصویر رمانتیک شـعر ادیب تأثیر در احسـاس و همزادی با احسـاس و معناسـت. 
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1- مقدمه
»سـاده ترین برداشـتی کـه از کلمـۀ رمانتیسـم به ذهن خطـور می کند بحران اسـت. بحرانی 
کـه سـر خوردگـی از وعده هـای برآورده نشـده آن را به بار آورده اسـت. بالطبع چنیـن فردی به 
گذشـته ها، سـرزمین های دوردسـت، رؤیـا، تخیـل، فردیّت، حـزن و ناامیدی، مرگ، وحشـت و 
کابـوس پنـاه می برد« )خاکپور، 1389: 226(.  »رمانتیسـم که از اواخر قرن هجدهم در انگلسـتان 
بـه وجـود آمـده بـود، بعدها بـه آلمان رفـت و پس از مدتـی یعنی در سـال 1830 وارد فرانسـه 
واسـپانیا و روسـیه گردیـد و تـا سـال 1850 بر ادبیـات اروپا حاکم بود« )سـید حسـینی، 1387: 
177(. مکتـب رمانتیسـم در ایـران، از دوران مشـروطه کـه یکـی از پـر آشـوب ترین دوره هـای 
تاریـخ ایـن سـرزمین اسـت تجّلی یافت؛ حـال و هـوای مملکـت در آن زمان خواهـان گرایش 
بـه صبغه ی اجتماعی رمانتیسـم بـا مؤلفه هایی چون: دلبسـتگی به آزادی، همـدردی با مظلومان، 
امیـد بـه آینـده، توجـه بـه مفاخـر از دسـت رفتـه ایـران و وطن پرسـتی بـود )شـفیعی کدکنی، 
1383: 110(. ادیـب اگـر چه از بازماندگان سـبک ادبی بازگشـت و دلبسـته ی سـبک خراسـانی 
بـوده اسـت؛ امـا شـعر او حکمـت و پنـد و موعظه و حماسـه نیسـت. او شـاعری با چشـمانی 
کم سوسـت کـه عشـق را تجربـه می کند؛ امـا در این راه نـاکام می مانـد. دیوان کوچـک بازمانده 
از او سراسـر عشـق، انـدوه، انـزوا و تنهایی، گرایش به مسـیحیت، فـرار به رؤیا و سـرزمین های 
دور دسـت و تخیلـی رو بـه افق هـای مه آلـود اسـت. ادیـب این مضامیـن را به خوبی در سـبک 
خراسـانی کـه بـه دلیـل ِخـرد گرایـی  پیوندی با رمانتیسـم نداشـته جا داده اسـت. شـاعر اندک 
انـدک در پـی تحـوالت جامعـه  به  رمانتیسـم اجتماعی روی آورده اسـت و پـاره ای از اصول و 
آموزه هـای رمانتیسـم اجتماعـی ماننـد: میهن دوسـتی، توجه به مفاخر ایـران باسـتان و آزادی  به 
شـعر او راه یافتـه اسـت؛ با همـه این ها باید پذیرفت که  حـال دل زمانه در شـعر ادیب انعکاس 

چندانی نیافته اسـت. 
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1-1. بیان مسئله
مکتب رمانتیسـم دارای شـاخصه هایی اسـت که عبارتند از: » 1. همدلی و یگانگی با طبیعت 
2. بازگشـت بـه آغاز و دوران کودکی و طبیعت دسـت نخـورده 3. فردیت )بیان آزاد احساسـات 
و هیجانـات فـردی( 4. پایبنـدی به تصور، کشـف و شـهود و درون بینـی 5. اصالت جهان خیالی    
6. اصالـت تّصـور و غلبـه جهان ذهن بـر جهان واقعـی« )فتوحـی، 1389: 117-118(.  رگه هایی 
از رمانتیسـم چـون: فردیـت تصویر و چیرگی »من« به خوبی در شـعر ادیب پیداسـت؛ او  آزادانه 
احساسـات و هیجانـات فـردی خـود را بازگـو می کنـد. ادیـب بـه دنیـای درون  خویـش پایبند 
اسـت و عالقه منـدی او بـه کشـف و شـهود سـبب می شـود تـا آمـال و آرزوهـای او بـر دنیـای 
واقعـی برتـری یابـد؛ او محبوب را از دسـت داده؛ اما یـار غایب از نظر هرگز از او دور نمی شـود. 
پژوهـش حاضـر عهـده دار معرفی ادیب نیشـابوری و بررسـی ویژگی هـای تصویـر رمانتیک در 
اشـعار اوسـت.  رمانتیسـم ایرانی که با منظومه ی »افسـانه« نیما در )1301 ش( آغاز می شـود پس 
از او بـه دو جریـان عمـده گرایـش می یابـد: یکی رمانتیسـم فردی، عاشـقانه و میانـه رو؛ دیگری 
رمانتیسـم اجتماعـی – انقالبـی )فتوحـی،1389: 121 - 119(. بایـد پرسـید پـس جایـگاه ادیب 

)1305- 1242( هجـری شمسـی بـا در نظر داشـتن هر دو گرایش از رمانتیسـم کجاسـت؟
 این پژوهش سعی دارد به پرسش های زیر پاسخ دهد.

1 - جایگاه ادیب نیشابوری در بین شاعران رمانتیسم ایرانی کجاست؟
2ـ  جلوه های رمانتیسم به چه میزان در شعر ادیب بازتاب یافته است؟

-3 کارکرد تصویر در شعر ادیب چیست؟

1-2. روش پژوهش
پژوهـش حاضـر بـر اسـاس روش کتابخانه ای، به شـیوه توصیفی تحلیلی به انجام رسـیده؛ 
ابتـدا منابـع مرتبط با موضـوع پژوهش مطالعه شـده؛ سـپس ویژگی های رمانتیک اشـعار ادیب، 

تفسـیر و توضیح گردیده اسـت.  

بازتاب رمانتیسم در اشعار  ادیب نیشابوری
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1-3. پیشینه ی پژوهش
در زمینـه ی رمانتیسـم پژوهش های متعددی انجام پذیرفته که می تـوان به کتاب مکتب های 
ادبی تألیف سیدحسـینی، رضـا )1387( و کتاب بالغت تصویر تألیف فتوحـی، محمود )1386( 
همچنیـن کتاب رمانتی سیسـم ایرانـی اثر خواجات، بهزاد )1391( و مقاله ی »رمانتیسـم در شـعر 
شـهریار« از صدری نیـا، باقـر )1382( و... اشـاره کـرد؛ امـا تـا بـه حال پژوهشـی دربـاره بازتاب 
رمانتیسـم در اشـعار ادیب نیشـابوری انجام نشـده و غفلتی تأمل بر  انگیز در ارتباط با این شـاعر 

صورت گرفته اسـت.

2- زندگینامه ی ادیب نیشابوری
»عبدالجـواد« فرزنـد »مـال حسـین« متخلـص به ادیـب  در سـال 1281 هجری قمـری، در 
»بیـژن گـرد« نیشـابور بـه دنیـا آمـد. در چهـار سـالگی بـر اثـر بیمـاری آبلـه آسـیب زیـادی به 
چشـمانش رسـید و بـه گفتـه ی خـودش از آن پـس بـا ربع چشـم می دیـد؛ اما این امـر موجب 
نشـد تـا او از تحصیـل بـاز بمانـد. ادیـب بـه یُمـن همت خویـش و به دلیـل هوش و فراسـت 
سرشـاری کـه داشـت به تحصیـل و تدریس پرداخـت و دوران تحصیل خود را در »نیشـابور« و 
»مشـهد« و در مدرسـه ی »خیرات خان« و مدرسـه ی »فاضل خان« سـپری کرد. او آموخته هایش 
را بیشـتر از راه مطالعه کسـب  نمود و کمتر اسـتادی برگزید. ادیب که در اکثر فنون تبحر داشـت 
غالبـاً علـوم عربیّـه و بـه ویـژه مّطـوال و مقامات حریـری را تدریس می کـرد. ادیب بـه تعلیم و 
تأدیب شـاگردانی چون: ملک الشـعرای بهار، بدیع الزمـان فروزانفر، مهـدی آذر و ... می  پرداخت 

)ادیـب، 1377: زندگینامـه(. او در کنـار تدریـس شـعر هم می گفت.

 3- ماهیت تصویر رمانتیک
تصویرهـای رمانتیـک در پاره ای از اوصاف مشـترک اند؛ این اوصاف شـامل: 1.  سـایه واری 
و ابهـام پدیده هـا در طبیعـت 2.اسـتحاله شـاعر درطبیعـت  3.  پویایـی و تحـرک در تصویـر4 . 

انعـکاس فردیـت در تصویـر  5. انـدوه رمانتیک دیده می شـود )فتوحـی، 1389: 122(.
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3-1- سایه واری تصویر
خاطـر ادیـب ماالمـال تیرگـی و اندوه اسـت و در پس فضاهـای تاریک و کم نـور آرامش 
بیشـتری دارد. او بـا کمـک واژگانـی چـون: »شـب تیـره«، »زنجیـر«، »خـم زلف«، »مرغ شـب«، 
»هـوس«، »دام«، »چشـم سـیاه« و... تصاویـری شـبح وار  آفریـده و با  تکرار شـب، زلف  و زنجیر 
- کـه بیانگـر تاریکـی، یـأس و روح گرفتار و زخم خورده ادیب هسـتند - این  سـایه واری ها را 
دوام می بخشـد . »گویی شـاعر اشـیا و پدیده ها را در سـایه و یا در شـب تار دیده، همه چیز دور 
و مبهـم می نمایـد به همین جهت اسـت که اشـیا در شـعر رمانتیک، قطعیّـت جرمانی و صالبت 

جسـمانی ندارنـد و ابعـاد و صفات آنها رنگ می بـازد.« )فتوحـی، 1389: 130(.
گفتـم از زنجیـر زلـف او مگـر یابـم رهایی

چون کنم؟ شب تیره، ره پر پیچ و تاب و من غریبم
)ادیب، 1377: 154(

در ایـن بیـت کلمـات زنجیـر، زلف، شـب تیره و ره پـر پیچ و تـاب صراحت تصویـر را از بین 
برده اسـت.  

شبیخون خوردن روزت ز شب  چیـست؟ اگـر شـب تاری اسـت و گـم  کنی راه
)ادیب، 1377: 136

در ایـن بیت »شـب«، »تاریکی«، »گمراهی«، »شـبیخون« و »انسـانی سـر در گـم«  فضایی پر رمز 
و راز و شـبح گون را نمایـش می دهند. 

- مـکان در شـعر ادیـب: مـرغ دل ادیبـای تنهـای ُکنـج حجـره ی تنگ »نـواب« به هـوای یار به 
پـرواز در آمـده و سـفری خیالی و ذهنی به سـوی سـرزمین های: ختا، تتار، حصـار، طراز، چگل 
و قفقـاز کـه - مسـکن زیبا رویان و مناسـب برای بیان احواالت اوسـت - آغـاز می کند و از لب 
جیحـون تـا چیـن در پی، پری رویی به هر سـو نظر می کند؛ تا شـاید شـبیه به محبـوب را بیابد؛ 
او در همـه خوبـان طـراز و چـگل خوبـی آن قامت و رخسـار را نمی بیند. دل ادیـب محبوب را 
دیـده و پسـندیده و شـناخته و بـه دگر سـو نمـاز نمی بـرد. او همه خوبـان خراسـان را به کمال 
می یابـد؛ امـا دلبـر بـت رو چـو محبـوب نمی یابـد، پس بـه دامـن طبیعـت می گریـزد و عناصر 

بازتاب رمانتیسم در اشعار  ادیب نیشابوری
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طبیعـت را دسـت مایه ی سـاخت تصاویـری کرده تـا از خالل آن هـا به وصف محبـوب بپردازد؛ 
چـرا کـه او بـه هـر چه می نگـرد روی یار را می بینـد. »آزردگـی از محیط و زمان موجـود و فرار 
بـه سـوی فضاهـا یـا زمان هـای دیگـر، دعـوت به سـفر تاریخی یـا جغرافیایـی، سـفر واقعی یا 
بـر بال هـای خیال یکی دیگر از مشـخصات آثار رمانتیک اسـت« )سـید حسـینی، 1387: 181(. 

بر گل سـوری شکسـته شـاخ َقرنَُفل ای ز دو رخسار و آن دو طّره و کاکل
اللــۀ نعمــان بیاگنیده بـه سنبـــــل از لب آن خــّط چـــون بنفشه آمل

نستـر و نسرین نهفته در بُن الدن
)ادیب، 1377: 217(

- زمـان در شـعر ادیـب:.  میـل ادیـب از زمان هـا بـه سـوی »شـب« اسـت و گاهی »پـگاه« و از 
فصل هـا »زمسـتان«. شـب، آیـه ی تاریکـی و خلـوت، پـگاه با حالتـی مه آلـود و زمسـتان با آن 
فضـای سـرد و بـی رمـق و بارانـی اش زمانی ایـده آل و دل خـواه برای تسـکین خاطـر رنج دیده 
شاعراسـت. شـاعران رمانتیـک ایرانـی معمـوالً از زمان هـا شـب و از فصل ها پاییز و زمسـتان را 

می پسـندند )فتوحـی، 1389: 133(.
در زمسـتان به شبسـتان زی خوش  با مسـتان

بِسـتان       از عــارض  سـاقی   بُسـتان را  دادِ 
 )ادیب ، 1377: 202(

گمان مبر که در این شهر در کس آرامی ست
مـا شـبانه ی  نالـه ی  از  تـو  فـراق  شـب 
 )همان: 129(

ادیب پنجاه و پنج مرتبه به کمک شب تصویر سازی نموده است.
کاَیُّهـا الَقـوُم اِعُلُموا اینک شـب اسـت و ماهتاب

خـود بیاییـد گـر کسـی عـزم سـفر دارد همـی                                
)همان: 221(
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شـب مهتاب همیشـه مورد پسـند رمانتیک ها بـوده، نور مـاه فضایی گنگ و جادویـی می آفریند 
کـه صراحـت را از بیـن می بـرد )فتوحی، 1389: 126(. در سـروده ی ذیل ادیب با تأکید بر شـب 

و مهتابـی بـودن فضای خاص آن را گوشـزد می کند.

3-2- استحاله در طبیعت 
طبیعت در شـعر ادیب که از شـاعران بازگشـت اسـت، به منزله ی ابزاری برای ترسـیم معشـوق 
اسـت. در واقع شـاعران سـبک خراسـانی و بازگشـت به الگو برداری از طبیعت پرداخته اند، تا 
بـه کمـک  توصیفاتـی دقیق اثر خـود را خلق نمایند؛ امـا رمانتیک ها با طبیعت رابطـه ای نزدیک 
و تـوأم بـا احسـاس برقرار می کننـد و آسـیب های روح را از این طریق التیـام می دهند )فتوحی، 

1389: 122(. ایـن ویژگـی تصویر رمانتیک در شـعر ادیب جلوه ای نیافته اسـت .  

3-3- پویایی و تحرک تصویر
 شـعر رمانتیـک بـا مختصه پویش و پویایی شـناخته می شـود. »تصویر رمانتیک نمی تواند ایسـتا 
و راکـد باشـد؛ زیـرا شـعر رمانتیک شـعر زنده و پویاسـت.  شـاعری کـه با طبیعت زیسـته و با 
آن همجـوش و همسـو شـده، شـعرش مثل طبیعت زنـده و پویاسـت« )فتوحـی، 1389: 135(. 
بالندگـی اشـعار ادیـب را باید در عواملی از قبیل: »1. اسـتفاده از فعلهای پویـا و متحرک  2. دادن 
خصوصیـات انسـانی بـه اجزاء طبیعت و تشـبیه اجزای آن و انسـان  3. وجود تضـاد در ماهیت 

تصاویـر« )میـر صادقی و مـرادی، 1392: 1798( . جسـت و جو کرد. 
در غمـت خـون دل از دیده روانیم هنوز  مـا بــدان قامـــت و باال نگرانیم هنوز
بــر همان عهـــد که بودیم برآنیم هنوز جـز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت
آن جفـا دیـده که بودیم همـــانیم هنوز به امید تو شب خویش بــه پایــان آریـم
               )ادیب، 1377: 153(

پـاره ی از خصوصیـات افعـال پویـا و فعالیتـی بدین قرار اسـت:  »1. پویا هسـتند و حالت 
ایسـتا ندارنـد  2. دارای مراحـل هسـتند و می تواننـد صـورت اسـتمراری داشـته باشـند.  3. بـا 
قیـودی چـون »بـا جدیـت« و »با شـدت« که نشـانه پویا بـودن اسـت همراه اند  4. به سـؤال چه 
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اتفاقـی در حـال رخ دادن اسـت جـواب مثبـت می دهند«. )چراغـی و کریمـی، 1392: 55 54-(. 
افعـال پویایـی چـون: »نگرانیـم«، »روانبـم«، »برآنیـم«، »همانیـم« سـبب پویایـی و تحـرک ابیات 
مذکـور می شـود؛ همچنیـن، همراهی و تکـرار قید »هنوز« که در جایگاه ردیف نشسـته، تسـریع 

کننـده روند حرکت اسـت.
زلـف تو به از مشـک ختا هسـت و خطا نیسـت

در خـّط تـو ایـن حکم روا هسـت و روا نیسـت
طبـرزد طعـم  هـم  و  درد  نمـک  شـور  هـم 

جـان را لـب لعـل تـو دوا هسـت و دوا نیسـت
هـم آفـت جان سـت و هـم آسـایش جان اسـت

باالی -تو- ای دوسـت! بال هسـت و بال نیسـت
)همان: 138(

در ابیـات بـاال بـه واسـطه دو واژه »نمک« و »طبرزد« و افعال »هسـت« و »نیسـت«  تضادی 
در تصاویـر شـعر ایجـاد شـده که عامل اصلی پویش و تپش شـعر اسـت.

چنـو نیـارد مـاه دو هفتـه جلوه گـری چنو ندارد سـرو چمن فسون و فریب
چنـو نتابـد هرگـز سـتاره ی سـحری چنـو نبالـد هرگـز نهـال سـرو چمن
چنو ندیدم یک ساده دلپذیر و هژیـــــر بسی گذشتم از لب دجله تا حصار هری
)همان: 208(

»تشـبیه در رونـد حرکـت و پویندگـی تصاویر مؤثر اسـت به شـرط آن که از افعـال و قیود 
مناسـبی آن را همراهـی کننـد.« )چراغی و کریمی، 1392: 1802(. سـاز دل ادیب بـه نوای یار به 
آهنـگ در آمـده و محبـوب را بـر سـرو و مـاه و... برتـر و فائق می دانـد. در این ابیات، تشـبیه و 
تکـرار واژه »چنـو« و بـه کار گیری افعـال پویایی چون »جلوه گـری«، »نبالد«، »نتابد«، »گذشـتم«، 
»ندیـدم« موجـب حرکـت و پیـش رفتـن تصاویر می شـود . ادیب بـا در هم آمیختن ایـن عوامل 
بـه سـرعت حرکـت و پویایـی اشـعارش افـزوده و مهر تأیید به سـخن کسـانی می زند کـه او را 

شـعر شـناس  دانسـته اند  )زرین قلم، 1333: مقدمه(.
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3-4- انعکاس فردیت ادیب در تصویر
شـاعران رمانتیـک دیـد و نگـرش خاص خـود را دارند و همین امر شـعر آن هـا را از دیگر 
شـاعران متمایـز می کنـد. »مهم تریـن عنصری که رمانتیسـم به جهان مـدرن هدیه داد این اسـت 
کـه هـر موجـود انسـانی از هویت متمایـز و خاصی برخـوردار اسـت. فردگرایـی رمانتیک ها به 
جـای تکیـه صـرف بر عقالنیـت که پدیـده ای عام و همگانی اسـت بـر درون فـرد و آن چیزی 
تکیـه می کنـد کـه منحصر بـه اوسـت و او را از دیگـران متمایز می کنـد« )جعفـری،1378: 19(. 
ادیـب بـا آوردن توصیف هـای فراوانی از خـود و به کار بردن ضمیر اول شـخص »من« و ضمیر 
پیوسـته »م« در قافیـه شـعر و ردیـف قـرار دادن کلمـه »مـرا« ایـن ویژگی شـعر رمانتیسـم را در 
اشـعارش منعکـس نمـوده اسـت. او در یکـی از غزلباتـش هفـده بار »من« و شـصت بـار »م« را 

تکـرار کـرده و در غزلـی دیگر بیسـت وشـش بار لفـظ »من« را بـه زبان رانده اسـت. 
مـن مـاه درخشـانم، افسـانه بـه ناچارم من لعل بدخشـانم، من گوهر رخشـانم 
من رستــم دســتانم، بازوست مددگـارم من بنـــدۀ یـــزدانم، از شـاه مترســانم
)همان: 157(

»مـن«، فرزانـه و عالـی مقـام ادیـب  فردی توانـا و زیرک اسـت که با وجود ضعف شـدید 
بینایـی از مطالعـه و فراگیـری علـم بـاز نمی مانـد؛ مربـی بزرگی که بـر توانایی های خـود واقف  
اسـت؛ ادیـب خـود را بـا عناوینی چون: »سـخنور طـوس«، »ملک الملـک ملـوک ادب«، »ادیب 

االدبـا« و »ادیـب فحل خراسـان« معرفـی می کند.
پـردازی نـادره  بـه  کـس  نـاورده  الـّکل ادیـب  چـو  آسـمان  زنهـار، 
)همان: 179(

»تعریـف »فردینـان« از رمانتیسـم اسـت کـه: »رمانتیسـم خود بینـی ادبـی اسـت، تأکیـد بر 
فردیـت بـا چشـم پوشـی از فراخنـای عالـم بیـرون ، چیـزی درسـت در تقابـل بـا فـرا رفتن از 

خویشـتن اسـت، خودنمایـی محـض اسـت« )برلیـن، 1388: 41(.
یـادگاری مانـده بـود از بـاب و جـد رفـت بـر بـاد فنـا آن ملـک کـو را
)همان:228(

بازتاب رمانتیسم در اشعار  ادیب نیشابوری



سال پنجم )پاییز و زمستان 1400(. ش12. پژوهش های نثر و نظم فارسی   326   

 »مـن«، اجتماعـی ادیـب فردی اندوهگین و ناامید اسـت کـه با حسـرت از مفاخر ایرانی 
یـاد می کنـد و امیـدی بـه آبـادی و آزادی ایـران نـدارد. او مملکـت را غربـی شـده و مـردم را 
»آمریکـی گونـه« دریافته اسـت و اعتقادش بر این اسـت که مملکت را بایـد از بیگانگان خالی 
نمـود؛ امـا ادیـب در قطعـه ای که در پایان اسـتبداد صغیر سـروده اسـت از آزادی ایـران اظهار 

شـادی نموده است.  

3-5- اندوه رمانتیک
اندوه در شـعر ادیب به نهایت درجه خود می رسـد، دل او هر دم با غمی دمسـاز اسـت و در 
پـی هـر درد اشـک و آهی جدا دارد. »اندوه و افسـردگی نهادین از ویژگی های آشـکار نوشـته های 

رمانتیـک به حسـاب می آیـد.« )فورسـت  ، 1392: 51(. فتوحی برای اندوه انواعی قائل می شـود:
– انـدوه فلسـفی: میرزای نیشـابور تفکـری پوچ انگارانه نسـبت به جهان دارد که ریشـه در 
شکسـت های شـاعر و مـرگ محبـوب دارد. »انـدوه فلسـفی انـدوه بودن یـا نبودن اسـت، اندوه 
مـرگ و زوال و تالشـی، ایـن انـدوه ناشـی از نگـرش بدبینانـه و پوچ انگارانـه نسـبت بـه جهان 

اسـت«. )فتوحی، 1389: 142-141(. 
عشق ادیــــب و ادیـــب نیز نــمانـد  ٌحسن »حبیب« و »حبیـــب« نیــز نماند 
نـــاز  طــبیب و طبـیـــب  نیز نمانـد بگذرد این چنـــد روزه نـــاز طبیـــبان 
گـــــردش چـــرخ و  رقیب نیز نماند  چرخ به کام رقیـب گردد و سهــل است 
خون و خضاب و خضـــیب نیز نمانـد  دوست خضاب ار به دست بست به خونم  
یــار و نصـــاب و نصــیب نیز نمانــد  یـار نـــــدادم گـــر از نصـــاب نصیبی 
)آللی مکنون، 1377: 27-28(

- انـدوه فـردی: ادیـب کاخ نُه توی سـپهر را بر خود تنـگ می یابد و از اینکـه بهره اش از 
عشـق ، فـراق اسـت شـیونش به چرخ می رسـد. میرزا خـود را پیر سـال و مـاه نمی داند؛ بلکه 
حسـرت زلـف سـیاهی در جوانی او را پیـر کرده. »این اندوه ناشـی از تنهایی، عشـق و زیبایی 

و هجران و سـفر و شکسـت های شخصی اسـت.« )فتوحی، 1389: 142(.
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در تب عشـق حبیبم چـاره نتواند طبیبم چارۀ بیمـاری من چند جویید از طبیبان؟
)ادیب، 1377: 154(
ای چـــرخ ادیبــم من زین بیـش میازارم بیمـار و غریبـم مـن، تـب دار حبیبـم من
)همان: 158(

- انـدوه اجتماعـی و سیاسـی: سـخنور طـوس خسـته  ی   آشـوب زمـان اسـت غـِم »جهل 
اجتماعـی و فقـر و بیچارگـی مـردم و سـتمگری و خفقـان، دل شـاعر را می خلـد، سـخن از 
شکسـت اسـت اّمـا نـه شکسـت فـردی، بلکـه شکسـت ایده آل هـای جمعـی و آرمان هـای 
اجتماعـی.« )فتوحـی، 1389: 142(. ایـران در زمـان  عبدالجـواد کشـوری انباشـته از دیو اسـت. 
همـه جبّـار و همـه کّفارنـد. در ایـران یـاد خدا و نام رسـول نیسـت. امیدی به نعیم و هراسـی ز 
جحیـم نیسـت. مملکـت شـاعری یا مـرد کریمـی در خود نـدارد و کتابـی و ندیمی نیسـت. به 
عقیـده ی ادیـب اگـر در ایـران تعلیـم و تعّلم بـود این ویرانی هـا بـه آن راه نمی یافت و بـرای او 

بسـیار دشـوار اسـت کـه کشـورش را بـه دو نیـم تقسـیم کرده اند.
کجاســت امـروز  فّرخـی  سـخن  اسـتاد  بــاری، 

عمیــم  جـود  و  کـرم  چونـان  بـه  محمـود  نیــز 
او؟ سـراییدن  چامـه  آن  و  کــو  بـــوحنیفه  

نیـز  مسـعود کجـا رفـت و چـه  شـد ابراهیـم؟  
عنصـــــری کـــــو و چه شد محمود آن شاه بزرگ

آن بـدان شـعر نکـو ویـن بـه چنیـن جـود جسـیم
نگرنـد حسـرت  بـه  و  اکنـون  آینـد  فـراز  گـو 

ایـران:  بـی خسـرو و گاه و دیهیـم کشــــــور 
)ادیب، 1377: 198(
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4- تصویر رمانتیک در بافت
تصویـر رمانتیـک در بافـت شـعر دارای ویژگی هایـی اسـت کـه آن را در مقابـل تصویـر  
کالسـیک قـرار می دهـد. »تصویـر رمانتیـک در بافـت شـعر رمانتیـک با سـاختار شـعر و دیگر 
تصویرهـا در محـور عمـودی پیونـد محکمـی دارد و چـون جـزه فّعـال و بنیادین شـکل شـعر 
اسـت، نمی توان آن را به طور مسـتقل و جدا از کّلیت شـکل تحلیل کرد. این تصاویر دارای دو 
ویژگی عمده اند: ا. بالندگی 2. پیوسـتگی«  )فتوحی، 1389: 142-143( .  شـعر ادیب در محور 

عمـودی شـعری بالنـده و پیوسـته اسـت.  بالندگی تصویر شـعر ادیب پیش تر بررسـی شـد.
ـ پیوسـتگی تصویـر: شـاعر می تواند تـداوم تصویـر را در تمام ابیات شـعرش، یا با فاصله 
یـک یبـت یـا چنـد بیـت دنبـال کند. تصویـر در شـعر رمانتیـک و بـه تبـِع آن در اشـعار ادیب 
»پیوسـته و بـی فاصلـه در پـی هـم ماننـد حلقه هـای یـک زنجیر اسـت که بـه هم اتصـال یافته 
و ایـن تصویرهـا همدیگـر را حمایـت می کننـد و بار احسـاس شـاعر را تا پایان شـعر به دوش 

می کشـند. )فتوحـی، 1377: 143( . 
بـــه َگـــِه  بـــام فـــراز آمــد از لشکرگاه تُرک لشکر شـکن: آن ماه من و شاه سپاه
مــوی مشکینش در آمیخته با َگرِدِ سپـــاه روی سیمینش برافروختــه از آتش جنگ
از بـــرِ اســب نمودار شـدش رخ ناگاه آن چنان کــــز بــرِ البرز بتابد خورشید
خوشـه ی سـنبل آویخته از گوشه ی ماه سـمن و سـوری آمیختـه بـا شاسـپََرم 
)ادیب، 1377: 204(

در ابیـات مذکـور که گزارشـی از لحظه بازگشـت محبوب از لشـکرگاه اسـت، تسلسـل و 
تـداوم تصاویـر را در »مـاه مـن«، »شـاه سـپاه«، »فـراز آمـد از لشـکرگاه«، »روی سـیمین«، »موی 
مشـکین«، »آن چنان کز بر البرز بتابد خورشـید«، »سـمن و سـوری«، »شاسپرم«، »خوشه ی سنبل« 

و »گوشـه ی مـاه« شـاهدیم. تداوم تصاویر مرهون وصف، تشـبیه و اسـتعاره اسـت. 

5- كاركرد تصویر رمانتیک
تخیـل شـاعرانه ادیـب سـبب می شـود تا تصاویر شـعری او سـه نقـش محول بـر تصویر 
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رمانتیـک شـامل: 1. تأثیـر در احسـاس   2. داللت ضمنـی  3. همزادی با احسـاس و معنا را ایفا 
کند )فتوحـی، 1389: 147(. 

5-1- تأثیر در احساس
نفوذ شـعر ادیب روح و جان شـنونده را به کشـاکش میدان عاطفه و احسـاس می کشـاند. 
»شـاعر رمانتیـک تصویـر را بـه قصد شـرح اندیشـه و آرایش پیام خـود به کار نمی گیـرد، او در 
اشـیا حـاالت درونـی خـود را می بینـد، رنج و انـدوه خویش را بر دوش اشـیا می نهد، تـا آنها را 
تابـع خـود و همـدل و همزبان خویش کند« )فتوحـی، 1389: 147(. ادیب از طریق شـگردهایی 
چـون: سـادگی و بی آالیشـی، صـور خیـال، صفت، وصـف و عوامـل زبانی تصاویر شـعرش را 

مؤثـر می نماید.
کـه سرآسـیمه و شـیدای تـو نیسـت عشـق  صـف  در  نبـود  ماه رویـی 
از غـم لعـل شـکر خـای تـو نیسـت زار  و  دلـداده  کـه  نیسـت  خسـروی 
شورشی  جز  به تمــاشای  تو نیسـت چهره بگشـای کـــــه  بینـی به  جهان
نیسـت تـو  تمنّـای  دام  بـه جـز  کـه  ای فــدایــــت دل ســــودایی مــن
)ادیب، 1377: 140(

بیـت اول ایـن غـزل، تصویری سـاده و بـی آالیش اما گیرا و زیبا از عواطف شـاعر اسـت؛ 
نوعـی تصویر گـری کـه بـا وجـود سـادگی واژگان گفتـن اثری ماننـد آن دشـوار اسـت؛ همان 
کـه »سـهل و ممتنـع« می نامنـد )کمالـی نهـاد، 1392: 440(. شـاعر در ادامـه بـا ذکـر »دلبـری«، 
»ماه رویـی«، »خسـروی« همـگان را در حـس »خواهندگـی« با خود همـراه  کـرده و عواطفش را 
بـا تصاویـر مجازی: »زجان«، »بسـته ی زلف سمن سـا«، »دلداده«، »لعل شـکرخا«، »دل سـودایی«، 
»دام تمنّـا« بـه شـنونده منتقـل می نمایـد و  از طریـق تشـبیه شـاعرانه دل به دامی کـه فقط قصد 
صیـد محبـوب را دارد سـخنش را  اسـتواری می بخشـد. تصاویـری دالویز و شـورانگیز که این 
گفتـه عبدالقاهـر را بـه یـاد مـی آورد: »ایـن تصاویـر همـان کاری را بـا دل خواننـده می کنـد که 
تماشـای تصاویـری کـه هنرمنـد توانا با خطـوط و نقش و نـگار و کنده کاری می آفرینـد با جان 
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تماشـاگر می کنـد«. )ضیـف، 1396: 278(. تصویـر در بیـت سـوم به واسـطه ی انتسـاب صفات 
»سرآسـیمه و شـیدا« بـه ماه رویانی که در پی محبوب اویند در احسـاس خواننـده کارگر می افتد. 
»صفـت بیـش از واژگان دیگـر نشـان دهنده ی عاطفه شـاعر اسـت و محملی اسـت کـه رنج و 
تحمـل روحیـات شـاعر را می تواند به دوش بکشـد، زیرا شـاعر حس درونی خـود را به واژه ها 
می بخشـد و برخـورد عاطفـی خـود را نسـبت به یک شـی یا پدیده نشـان می دهـد« )دهرامی و 

عمرانپور، 1392: 73(. 
کواکـب بـر  گـذر  راه  بسـت  فـرو  سـیاهی کـز  شـبی  شـد  ره  سـّد  مـرا 
)همان: 184(

بـروز احسـاس شـاعر از طریـق وصف و آمیختـن آن با اغراق سـبب خلق تصویـری زیبا 
و احساسـی از شـب شـده، وصـف  چه از طریـق تخیّل و چه از طریق شـرح و تفسـیر حوادث 
و اتفاقـات بـه القاء احسـاس شـاعر می پـردازد؛ امـا » بهترین وصف آن اسـت کـه منقلب کننده 

گوش و چشـم باشـد« )بدوی، 1977: 277(.
گاه گاهـی بـه نگاهـی دل من شـاد کند کاشـکی دلبـر مـن بـا دل مـن داد کنـد
)همان: 146(

ادیـب دقـت وافـری در گزینـش واژگان و برقراری سـازواری و هماهنگی میـان آنها دارد؛ 
ایـن امـر زبـان تصویـر را نافـذ و مؤثـر می کند. شـاعر در ایـن بیت زبان سـاده و ظریفـش را در 
تلفیـق بـا صنایعـی چـون: واج آرایی، جنـاس، تکـرار و... اثربخش می کنـد. زبـان، عامل مهمی 
در تأثیرگـذاری تصویـر و وسـیله ای بـرای تعدیل عواطف و احساسـات اسـت؛ هنرمنـد باید به 
گونـه ای از زبـان بهـره ببـرد کـه دارای ظاهـری زیبا باشـد تا اگـر نقش زیبایـی آفرینـی زبان را 
بـه دیگـر نقش هـای آن  پیونـد بزنـد   زیبایـی آن از حـد تصـور خارج شـود )صفـوی، 1384: 

23 – 20 و 31 – 28(.

5-2- داللت ضمنی
ادیـب در پـاره ای از سـروده هایش، مقصـود خـود را سـر بسـته و در پـرده می گویـد. ایـن 
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همـان ویژگـی شـعر رمانتیـک اسـت کـه آن را داللت ضمنـی می نامنـد؛ بدین معنا کـه دریافت 
غـرض شـاعر نیازمنـد تأمـل در واژگانـی اسـت که صراحـت ندارند و فـرو غلتیـده در ابهامند. 
)فتوحـی، 1389 : 150(. شـاعر بـرای پنهـان داشـتن معنـا  از ابـزار مختلفی بهره می گیـرد؛ برای 
مثـال شـاعر می توانـد در ضمـن طنـز به شـکلی غیـر مسـتقیم منظـورش را بیـان دارد. دریافت 
غـرض شـاعر و وجـه پنهـان معنـا بسـته به افق نـگاه خواننـده و در پـی حرکت ذهن از سـطح 
تصویر به سـمت عمق آن متفاوت اسـت. ادیب برای  پنهان داشـتن معنای اشـعارش از اغراض 
ثانویـه - کـه از نظر علم معانی سـبب افزایش معنا و برداشـت خواننده می شـود - بهره جسـته؛ 

البتـه کنایـی و ایمایـی بـودن شـعر او را نیز باید در نظر داشـت.  
پس چرا از من و دل دست نمی داری باز تــو کـه داد مـن و داد دل من می ندهی
)ادیب، 1377: 192(

عاشـق خسـته، از محبـوب می خواهـد تـا او را ترک کند؛ اما سـخنش را به اسـلوبی زیبا و 
بـه یـاری عبـارات کنایـی »داد من« و »داد دل« و »دسـت کشـیدن«  در قالب اسـتفهامی با غرض 
ثانـوی »نهـی« بیـان مـی دارد. هدف از پرسـش کسـب آگاهی اسـت امـا اغراض دیگـری چون: 
تعظیـم، تحقیـر، تعجـب، حیـرت، حسـرت و ... را هـم در خـود دارد. برداشـت دیگـری هـم 
می توان از این سـروده داشـت و آن این اسـت که شـاعر به تلویح خواهندگی معشـوق نسـبت 

بـه عاشـق را  متذّکر می شـود.
خود گرفتم که مصّور بکشـد صورت تو ایـــن همه ناز تواند به چه تدبیر کشید؟
)ادیب، 1377: 149(

»غـرض خـالف آنچـه اغلـب تصـور می شـود کـه به منظـور گوینـده اشـاره دارد، بیشـتر 
بـه نحـوۀ درک و دریافـت مخاطـب از منظـور گوینـده داللـت می کنـد«. )حجتـی زاده، 1396: 
78(. غـرض ادیـب در بیـت بـاال بیان ناتوانـی صورتگر در ترسـیم صورت و نـاز دلکش چهره 
محبـوب اسـت کـه در مصـرع اول به واسـطه قیـد تردیـد »گرفتم« میّسـر می شـود و در مصرع 
دوم در پوشـش اسـتفهام انکاری و به پشـتوانه یکی از اغراض ثانوی اسـتفهام؛ یعنی، بیان عجز  

اسـت. ممکن  گردیده 
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5-3- همزادی با احساس و معنا
تصویـر رمانتیـک آیینـه ی احسـاس شـاعر اسـت؛ پیونـدی ناگسسـتنی  میـان تصویـر و  
احسـاس اسـت، کـه موجب می شـود از تصویر تا احسـاس در شـعر رمانتیک کوچـه راهی هم 
فاصلـه نباشـد .»آنچـه از تصویـر انتظار مـی رود تأثیر و احساسـی اسـت که به همراه آن اسـت، 
بنابرایـن تصویـر و احسـاس )صـورت و معنی( همـراه و متمـم هم اند و به اصطـالح منطقی از 
مقولـه ی اضافه انـد« )فتوحی، 1389 : 152(.  محتوای شـعر ادیب، متشـکل از امـور فردی و گاه 
سیاسـی و اجتماعی  اسـت.  تصویر در این سـروده مشـحون از احساسـاتی اسـت که منعکس 
کننده ی دنیای درونی و قلبی شـاعر اسـت و اگر احسـاس سـپاس، میهن دوسـتی، آزادی، فخر  

و شـادی را از تصاویـر بگیریـم، مـرگ تصویر را رقـم زده ایم. 
ایـران پـاک  خـاک  کـه  را  ایـزد  منّـت 

اَحَمـد)1( الَعـوُد  َو  فاتَـُه  َقـد  مـا  َعـاَد                                    
مّلـی سـپهداران  نیـروی  ز  شـد 

مّمـرد صـرح  از  بـه  ایـران  خّطـه ی 
را    آذربایجـان  »سـتّار«ی  همـت 

کــرد آری غیــــرت خـــلــــد مـــّخلــــد                             
خّطــــه ی تبــریـــز را امــــروز بـــینی 

خوش تـــــر و دلــکش تر از رخــسار اَمــــَرد
)ادیب، 1377: 227(

نتیجه گیری
پژوهش حاضر عهده دار معرفی ادیب نیشـابوری و نشـان دادن جلوه های  رمانتیسـم در اشـعار 

اوسـت. نتایج به دسـت آمده حاکی از آن اسـت که: 
 1. ادیب نیشـابوری را می توان از تواناترین شـعرای رمانتیسـم  به شـمار آورد که پیش از نیما به 
رمانتیسـم روی آورده رمانتیسـم فردی در شـعر او جلوه بارزی دارد و پاره ای از اصول رمانتیسـم 

اجتماعی نیز در شـعر او تجّلی یافته اسـت. 
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 2. جلوه های رمانتیسـم در اشـعار ادیـب االدبا بازتاب باالیـی دارد و در این میان اندوه رمانتیک، 
پویایی و فردیت تصویر  بیشـتر بسـامد را به خود اختصـاص داده اند.

  3. انـدوه حاکـم بـر دل میـرزای ادیـب او را بـه پرداخـت تصاویـر در فضاهای تاریـک و غبار 
می کشـاند.  گرفته 

4. گرچـه عبدالجـواد بهـره ای از شـادی و سـر زندگـی نـدارد امـا تصاویـر شـعری او به کمک 
تشـبیه، تضـاد و افعـال پویـا با سـرعت باالیـی در حال سـیر و پویش هسـتند و تـداوم و توالی 

خـود را نیـز تـا پایان شـعر حفـظ می نمایند.
5. دو کارکـرد مهـم تصویر در اشـعار ادیب تأثیر در احسـاس و مکمل و متمم بودن احسـاس و 
معناسـت البتـه ادیـب در پـاره ای مـوارد از قبیل داللت های ضمنـی  با پنهان داشـتن الیه هایی از 

معنا بر زیبایی  اشـعارش افزوده اسـت.

پی نوشت
)1( برگشـت آن چـه از کـف رفتـه بود، »و بازگشـت نیک اسـت«. )»العود احمـد« ضرب المثل 

اسـت( )ادیب، 1377: 321(.
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