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نیمایوشیج آغاز شد .بددها شاعران دیگری تحتتأثیر این مکتب شدر سرودند .فردگرایهی و توجه
ب هویت فرد ،از تأثیرهای رمانتیسم بر جهان مدرن است .اتوبیوگرافی یا خودزندگینام  ،نوشهت ای
است ک نویسنده از ذهن و زندگی شخصی خود حکایت میکند .امیهری فیروزکهوهی ،از شهاعران
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زندگی شخصی و هنری و ب تدبیری حسبحال اوست ک ماهیتی رمهانتیکی دارد و سرشهار اسهت
نهاامیهدی و . ...ایهن جسهتار به رو
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-1مقدمه

رمانتیسم ،مکتبی است ک بین دو مکتب کالسیسهم و راالیسهم ،در اواخهر قهرن هجهدهم ،در اروپها
شکل گرفت .تحوالتی بزرگ در همۀ جهان ،مثل گذر از عصر رنسانس ،صهندتیشهدن جوامهو و...
باعث ایجاد این مکتب شد« .رمانتیسم ،ن فقط یک مکتهب ادبهی ،بلکه جنهبش و نهجهتی جههانی
است ک زمین های گوناگونی هموون ادبیاف ،فلسف  ،علو اجتماعی و سیاسهی ،مدمهاری ،موسهیقی،
برمیگیرد» (جدفری .)1 :1378 ،برای تدریه
نقاشی ،سینما و جز آن را در 

مکتهب رمانتیسهم ،بایهد

ابتدا یادآور شد ک «در میان مکاتب ادبی جههان ههی کهدا به انهدازۀ رمانتیسهم پردامنه  ،پیویهده،
مرموز ،مدمایی حلناشدنی و بنبست و هزارالی نبودهاست؛ همین امر موجب شدهاست ههر کسهی
برحسب ظن خود ،تدریفی از آن اراا دهد ،بیآنک آن تدری  ،جهامو و مهانو بهودهباشهد .به نظهر
میرسد این پیویدگیها از ماهیت بسیار متجاد آن نشأف گرفت است؛ چراک رمانتیسم محهل تالقهی

تجادهاست» (خاکپور )2 :1389 ،و عقاید و افکار مختلفی در این مکتب قابلمشاهده است.

تاریخو یا اصطالح رمانتیک و رمانتیسم پیویده و جالب است .رمانتیهک «ریشهۀ صهفت کلمهۀ
یا
«رمان» است ک اصل آن «رومانو» یا «رومی» است که در صهورف ابتهدای 
میشود ک ن ب زبان التین ،بلک ب زبانهای عامیانۀ کشهورهای مختله


به داسهتانی اطهال

اروپها به گونه ای جدیهد

نوشت شدهباشد و نیز از قوانین و مقرراف کالسیک تبدیت نکند» (سیدحسینی ،1381،ج.)163 :1
«در اواخر قرن  ،18فرانس  ،انگلستان و آلمان ،از نخستین کشورهایی بودند ک مکتهب رمانتیهک
را بدد از سبک کالسیک ،بنیان نهادند و ب جای اسهلوب و قواعهد کههن ،عرصهۀ ادبیهاف و هنهر را
جوالنگاه افسان ها و تخیالف و احساساف شاعران قرار دادند» (رضیزاده.)1390:
در بیان مؤلف های رمانتیسم ،مدموالً ب این موارد اشاره شهدهاسهت :آزادی ،فردگرایهی ،گریهز و
سیاحت ،کش وشهود ،افسون سخن ،همدلی و یگانگی با طبیدت ،مخالفت با خرد و تکی بر تخیهل
و احساساف ،نوستالژی ،مرگاندیشهی ،عشه  ،فولکلهور ،دیهن و دیهدگاه اعتقهادی ،وطهنپرسهتی،
توصی

و تابلوسازی رمانتیک و . ...هرچند در تدداد و نحوۀ تدبیر ایهن ویژگهیهها اختالفهاتی نیهز

وجود دارد.
یداد،
از آنجا ک رمانتیسم ،فقط برای طبقۀ خاصی نبود و حتی به مهرد عهادی نیهز اهمیهت مه 
«رمانتیسم برخالف کالسیسم در همۀ کشورها مرسو شد» (شمیسها .)65:1393،کشهورهای زیهادی
در زمین های مختل  ،از این مکتب تأثیر پذیرفتند « .نخست در اواخهر قهرن هجهدهم در انگلسهتان،
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با «ویلیا بلیک» و «ورد زورث» ،در آلمهان بها «گوته » و «شهیلر» و سهپس در فرانسه بها «ویکتهور
هوگو»« ،شاتوبریان» و «المارتین» ظاهر شد» (شریفیان .)54،1389:ایهران نیهز ماننهد سهایر کشهورها،
تحتتأثیر این مکتب قرار گرفت است« .ده های بیست و سی قهرن چههاردهم خورشهیدی یکهی از
مهمتهرین دورهههای شهدر رمانتیهک فارسهی اسهت» (رحیمهی .)105:1392،زرقهانی مدتقهد اسهت:

«رمانتیسم در ایران در اواخر دورۀ مشروط و حدود سهال  1300بها اشهدار عشهقی و به خصهو
افسههانۀ نیمهها شههروع مههیشههود و اوج آن در ده هۀ سههی و پههس از شکسههت نهجههت ملههی اسههت»
(زرقانی218 :1378،ه.)217
« دکتر پرویز ناتل خانلری ،گلوین گیالنی و فریدون توللی ب تأثیر از قالبهای نیمهایی (نه بها
فر و زبان نیما) ،پیشکسوفهای شدر رمانتیک در ایهران شهدند» (تسهلیمی« .)19:1383،مههمتهرین
عنصری ک رمانتیسم ب جهان مدرن هدی داده این است ک هر موجود انسانی از هویهت متمهایز و
خاصی برخوردار است .فردگرایی رمانتیکها ب جای تکیۀ صرف بر عقالنیت که پدیهدهای عها و
همگانی است ،بر درون فرد و آن چیزی تکیه مهیکنهد که منحصهر به اوسهت و او را از دیگهران
متمایز میکند» (جدفری.)19:1378،
توج ب تودۀ مرد  ،انسان های عام و همونین فردگرایی در رمانتیسم ،سبب شهده تها شهاعران
زندگینامۀ خودنوشت ک آن را ب نا ههای گونهاگونی

از خود و زندگیشان در شدر سخن بگویند.
خودزندگینام  ،اتوبیوگرافی و  ...میشناسند ،گون ای ادبی اسهت که امهروزه در

چون حسبحال،
زندگینامهۀ خهودنوشهت ،مدهادل انگلیسهی

جامدۀ ایران بیشتر از گذشت مورد توج قرار میگیرد« .
اتوبیوگرافی است ک از دو بخش اتو (خود) و بیوگرافی (زندگینام ) ،تشکیل یافته انهد و البته در
زبان فارسی مدادلها وترجم های دیگری نیز دارد؛ ازجمل زنهدگینامهۀ شخصهی ،سرگذشهتنامهۀ
زندگینام  ،شهامل

خودزندگینام  ،حسبحال ،زندگی من» (انوش  « .)763:1376،
خود

خودنگاشت،
نوشت  هایی است ک بین حالت ذهنی و وضو زندگی نویسنده باشد» (مقدادی.)278:1378،
«واژۀ اتوبیوگرافی برای نخستین بار در سال  1797و  1809ب ترتیب در محافهل ادبهی انگلسهتان
و فرانس ب کار رفت و سپس در اروپا شایو شد .پیش از ابداع این واژه حدیثنفهس بها زیهرعنهوان
میآمد .پهوز نامه که در
کلی خاطرهنگاری یا زیرعنوان «اعترافاف» و «پوز نام » یا «توجی نام » 
قرن  18اروپا رواج داشت ،بیشتر برای توجی و دفاع از اعمال و رفتاری نگاشهت مهیشهد که راوی
در زندگی مرتکب شدهبود» (اشرف .)187:1375،از قدیمیترین نمون ههای اتوبیهوگرافی در ایهران،
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«اتوبیوگرافی ابوعلیسیناست ک آن را بر شاگردان خود امال کهردهاسهت» (شمیسها )269:1383،و از
شاهطهماسب ،تزوکجهانگیری و شرح احهوال عبهاسمیهرزا
نمون های آن در ادبیاف فارسی «تذکرۀ 
ملکآرا ب قلم خود

قابلذکر است» (داد.)272:1390،

اتوبیوگرافی یا زندگینامۀ خودنوشت ،یکی از گون های نوشتار ادبی اسهت که اگهرچه امهری
شخصی است؛ اما گاهی بدجی از شاعران و نویسندگان در شدرها و نوشت هایشان صادقان ب بیهان
مساال شخصی زندگیشان پرداخت اند .هرچند اتوبیوگرافی بیشتر در نثهر وجهود دارد؛ امها هسهتند
شاعرانی ک ب این گونۀ ادبی در شدرشان توج کردهاند .یکی از ایهن شهاعران ،امیهریفیروزکهوهی
است.
سید کریم امیهری فیروزکهوهی ( )1363- 1288از شهاعران سهنتگهرای مداصهر اسهت .وی در
نوجوانی ب شدر رویآورد .او با بسیاری از انجمنهای ادبی ماننهد« :انجمهن ادبهی ایهران»« ،انجمهن
حکیم نظامی»« ،انجمن ادبی فرهنگستان ایهران» ،همکهاری داشهت اسهت و بها بسهیاری از اسهتادان و
شههاعران و نویسههندگان و هنرمنههدان عصههر خههود دارای ارتبههان نزدیههک و صههمیمی بههودهاسههت؛
شخصیتهایی مثل :رهی مدیری ،ملهکالشهدرای بههار ،وحیهد دسهتگردی ،رشهید یاسهمی ،حسهین

مسرور ،منشی کاشانی ،آزاد همدانی ،سید محمدکاظم عصّهارتهرانهی ،جهاللالهدین همهایی ،صهاد
هدایت و. ...
تأثیرپذیری وی از شاعران سبک هندی ب ویژه صااب تبریزی ،موجب آفرینش نهازکخیهالی و
« 
مجمونپردازی در شدر


شدهاست» (بدرق  .)2:1392،همهین آشهنایی امیهری بها صهااب و سهبک

هندی ،موجب تأثیرپذیری او از سبک هندی شد« .حوادث زندگی و تجربه ههای روزمهره در شهدر
این شیوه اندکاس گستردهای دارد ...در شدر امیری نیز تجارب روزان اندکهاس خاصهی دارنهد و او
با دقت و کنجکاوی در این امور و بهرهگیری از آنها ،مجامین متنوعی ب خواننده عرضه مهیکنهد»
(کاردگر .)37:1373،شدرهای امیری در قالبهای متنوع شدری اراا شهدهاسهت :غهزل را به سهبک
ترکیببنهد ،مرثیه و اخوانیهاف

هندی (اصفهانی) و قصیده را ب سبک خراسانی میسرود؛ همونین
نیز در دیوان او یافت میشود .او ب زبان عربی ،مانند زبان فارسی آشنا بود و ب ههر دو زبهان شهدر
سنتگرا بود وشدر نهو و نیمهایی را نمهیپسهندید .عواطه

میسرود .در شاعری،


و احساسهاف و

اندیش های خود را در همان قالبهای سنتی و بیشتر غهزل بیهان مهیکهرد .سهالههای اوج شهاعری
امیری از 1340ه.

میشود.
دیده 
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کلماتی مانند مرگ ،پیری ،یأس ،غم و ...در شدر او بسامد باالیی دارد .بنهابه گفتهۀ امیهری ،وی
در زندگی ب انواع بیماریها مبتال شهد « .در شهدر او شهکوه از زنهدگی و گالیه از روزگهار بسهیار
است .از ناپایداری زمان  ،از ناکامیههای فهردی و رنهج و دردههای شهاعران بهرای خواننهده بسهیار
میگوید .مویۀ او بر سرگذشت آد خاکینهاد و گذرانبودن جههان اسهت که سهزاوار دلبسهتگی و
درنگ نیست» (یاحقی« .)12:1378،دلیل تکرار ایهن درونمایه را بایهد بیشهتر در ضهد

جسهمانی

امیههری و بیمههاری مههزمن و مههداو و مسههاالی از ایههن دسههت جسههت وجههوکرد» (حسههینپههور
چافی.)102:1387،
امیری فیروزکوهی شاعری است ک در شدرهایش ،از زندگی و حهاالف شخصهی خهود بسهیار
گفت است و شدرهای حسب حالی او اغلب رنگ و بویی رمانتیکی دارد .این شاعر بها زبهان سهاده و
روحیۀ لطیفی ک در دیوانش حاکم است ،مورد توج ادبدوستان روزگار خود قرارگرفت .از آنجها
ک امیری ،وقایو زندگی ا

را که اغلهب رنهگ رمانتیهک دارد به تصهویر مهیکشهد و به عبهارتی

واقدیتهای زندگی خود را ب صورف واقدی و خیالانگیز تصویر میکند ،بر آن شدیم که دیهوان او

ویژگهیهها و مؤلفه ههای مکتهب

را در تلفی رمانتیسم و اتوبیوگرافی ،بررسهی کنهیم و به گفته ای
رمانتیسم را در شدرهای شرح حالی امیری فیروزکوهی مورد ارزیابی قرار دهیم.
-1-1بیانمسألهوسؤاالتتحقیق
حسبحال سرودهها ،گون ای از روایتاند ک ب سبب واقدیت محتوایی و بیانی ادبهی ،ممکهن اسهت

در حوزههای مختلفی بررسی شوند .در این مقال  ،نگارنده قصهد دارد تها ویژگهیهها و مؤلفه ههای
مکتب رمانتیسم را در شدرهای شرححالی امیری فیروزکوهی ارزیهابی کنهد .بهرای بررسهی و شهرح
ینامه و شهرححهال شهاعر در
رمانتیسم اتوبیوگرافیک ،در شدرهای امیری فیروزکوهی ،ابتهدا زنهدگ 
دیوان وی استخراج شد و سپس مؤلف های رمانتیسم در این شدرها ،مهورد بررسهی قهرار گرفهت و
سدی شد ب پرسشهای زیر پاسخ دادهشود.
1ه عناصر و مؤلف های مکتب رمانتیسیسم در شدر شرح حالی امیری فیروزکوهی چگون بازتهاب
یافت است؟
2ه پیوند رمانتیسم و اتوبیوگرافی در شدر امیری فیروزکوهی چگون است؟
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-1-2اهدافوضرورتتحقیق

اتوبیوگرافی بیشتر در نثر بررسی شده و بررسی هم جانبۀ اتوبیوگرافی ،آن هم ناظر به مؤلفه ههای
رمانتیسیسم در شهدر تهاکنون به رؤیهت نویسهندگان نرسهیدهاسهت؛ بنهابراین در ایهن مقاله بهرای
نخستینبار قرار است ب اتوبیوگرافی در شدر امیری فیروزکهوهی پرداخته شهود؛ یدنهی قسهمتی از
سرودههای شاعر ک اختصا

واقدههیا

ب بیان حسبحال وگزار

اتفا ها و حهاالف و خهاطراف زنهدگی

دارد ،اسههتخراج شهود و سههپس نههاظر به مؤلفه هههای مکتههب رمانتیسههم ،مصههدا هههای

حسبحالی را در دیوان امیری فیروزکوهی مورد بررسی قرار دهد.

-1-3پیشینۀ تحقیق
این مقال مستخرج از پایاننام ای است با همهین عنهوان که در سهال  1394در دانشهگاه مازنهدران
دفاع شد .در واقو این پژوهش خالصۀ همان اثر است .در زمینۀ رمانتیسم در ادبیهاف پهژوهشههای
جلوههای رمانتیسم در شدر سیمین بهبههانی» از رحیمهی ،شهامیان و
متدددی انجا شدهاست؛ مانند « :
ثریامحابد و «بنمای های رمانتیکی شدر نیمها» از شهریفیان و سهلیمانی ایرانشهاهی که به ترتیهب در

شمارههای یازدهم و پانزدهم پژوهشنامۀ ادب غنایی ب چاپ رسهیدهاسهت .همونهین دربهارۀ شهدر

امیری فیروزکوهی اشاراف مختصری در کتابهای ذیل شدهاست:
حسینپور چافی ( ،)1387جریانهای شدری مداصر فارسی از کودتا ( )1332تا انقهالب (:)1357

در این کتاب ،نخست جریانهای شدر مداصر در فاصلۀ سالههای بهین کودتهای  1332تها انقهالب
ویژگهیههای محتهوایی و فکهری و زبهانی و ادبهی آنهها بها ارااهۀ

 1357مدرفی شدهاند؛ پس از آن
نمون هایی بیان شدهاست .شاعران مدروف هر جریان ،مدرفی و ویژگهیههای شهدری آنهان مطالده
شدهاست ک امیری فیروزکوهی ازجملۀ ایهن شهاعران اسهت .نویسهنده ،بدهد از مدرفهی کوتهاهی از
شاعر ،او را از شاعران جریان شدر سنتگرای مداصر میداند.
ه یوسفی ( ،)1383در کتاب «چشمۀ روشن» ،ب بررسهی شهدر «ای خهواب» امیهری فیروزکهوهی از
حیث ویژگیهای سبکی و عناصر زبانی و ادبی پرداخت شدهاست.
اما در آثار قابلمشاهده تاکنون پژوهشی انجا نشدهاست که رمانتیسهم را در دیهوان امیهری ،از
منظر جایگاه خودزندگینام مورد تحقی قرار دهند.
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حالی)درشعرهایامیریفیروزکوهی

 -2بررسیوتحلیلرمانتیسماتوبیوگرافیک( 
شرح
مرگاندیشی
 -2-1
مرگاندیشی و غم ازدست دادن عزیزان همواره در آثار ادبی بازتاب داشت است و این از مؤلفه ههای

رمانتیسیسم هم محسوب میشود .مرگ ،مفهومی اصلی در تفکراف رمانتیکی اسهت« .مفههو مهرگ
خألی است ک رمانتیکها میخواستند بدان دست یابند و تما دانستگی و ماحصهل ایهن دانسهتگی
(مدرنیت ) را در آن محو کنند» (خواجاف.)27- 28 ،1391،
امیری تحتتأثیر زمان ،مانند بسیاری از شاعران دورۀ خود ،شاعر مرگاندیشی است .دلیهل ایهن
درپهی او
مرگاندیشهی فهراوان او را همهانطهور که خهود گفته اسهت ،بایهد در بیمهاریههای پهی 

جست وجوکرد .مرگ هم چیز و هم کس در شدر او یافت مهیشهود :مهرگ خهود  ،مهرگ پهدر،

مرگ دوستان ،مرگ خانواده ،مرگ گیاه و. ...
آخـــربــهغیـــرمــرگندیـــد حقیقتـــی 

چندانکــــهدرطریــــقحقیقــ ـ شــــتافتم



(امیــــری،1389،ج)319:1


-مرگخود 
امیری در بسیاری از اشدار

ب پایان زندگی خود اشاره کردهاست و به مهرگ خهود مهیاندیشهد.

حتی گاهی مرگ را از زندگی بهتر دانست است .تصویری ک امیری از مرگ اراا مهیدههد ،تصهویر
یک منجی است ک انسان را از زندگی سخت و غمهای آن نجاف میدهد و عقیهده دارد که مهرگ
با همۀ زوال و تاریکیا

از زندگی بهتر است:

ه خود را سوار بر بال فرشت ای ب سوی سفر بیخطر مرگ تصوّر میکند:
بــالفرشــتهمرکــ مــ شــدبــهراهمــرگ 

ایـ بــودآنسـ رکــهمـرابــیخطــرگذشـ 



(همان ،ج)171:1

وی بر این باور است ک با آمدن مرگ سختیهای زندگی تما میشهود و انگهار بهاری از دو
او برداشت میشود؛ مرگ برای او مانند یاری است ک آرامش را با خود میآورد:



بهغیرمـرگ،کـهبـار بـهمنـللافکنـدهاسـ  

کــدا یــارکــهبــاریزدوشیــارگرفــ 



(همــــان)190:


پژوهشنامۀ ادب غنایی
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-مرگسیاه(درسوگکنیلشان)

شدر «مرگ سیاه» ،منظوم ای است ک امیری در سوگ ترنج باجی سروده ،بردهای که به یادگهار از
عهد جدّ و پدر در خانۀ شاعر کار میکردهاست .برای مهرگ کنیهز ،عبهارف «صهب سهپید مهرگ» را
میآورد؛ یدنی تما زندگی کنیز ،مانند شبی بود ک مرگ برایش صب است و آغازی سپید:
سیسالبیشرف ازایـ روزوشـ مـرا 

کانشا چهرهخدم م صب وشا کـرد

وآخـرزدررسیـدنصبــ سیــدمـرگ

ناچـارقـصـۀ شـ هســتیتمــا کــرد

رس ازحسابرنجوغمسالومـاهممـر

جسـ ازمذابدا س یـدوسیــاهمــمر



(همــــان)90:


 مرگدوستانسرودههای امیری در رثای دوستانش ،مرثیهۀ حبیهب یغمهایی و رههی مدیهری جایگهاه

از میان سوگ
ویژهای دارد؛ چراک سرشار از تأس

رثای آنها و وص

و اندوه شاعر است .در فقدان آندو بخشهی از آن مراثهی به

خوبیهایشان اختصا

حبی یغمایی :امیری بدد از وص

دارد و بخشی دیگر ب بیان حسرف خود.

خوبیهای حبیب یغمایی ،ب بیهان حسهرف خهود در فهرا او

میپردازد:

هـانایتـوحبیــ مـ اییـارگرانقـدر 

رفتیتووبرم زفـرا تـوچـههـارفـ 

رفتـیتووازرفتــ تـوبــردلاحبــاب

هرگلنرودآنچهکـهبـرمـ زج ـارفــ 

یسـالهوآنانـششـبانروز
آنصحب سـ 

یکروزهدرگش وهَبارفـ 
یکش و 
در 



(همــــان)47:


در این شدر نیز امیری مرگ را برای دوستی ک از این دنیا و انسانها آزردهدل اسهت و به خهدا
امیدوار اتفاقی نیک میداند:
آزردهدلازمـ ســـدۀخلـــقجهـــانبــود 


آســودهدلازمکـرمَـ مـ ـوخدارفــ 


یاربتوبهفضلوکـر خـویشببخشـای

یرف ازاینجا،بهرجارفـ 
برویکهچوم 



(همان)

رهی معیـری :شهاعری اسهت که امیهری در سرگذشهت خهود از او بسهیار گفته اسهت؛ از ابتهدای
آشناییا


با او ،وص

شاعریا  ،نقّاد بودنش و. ...

ظاهر و رفتار  ،نحوۀ

رمانتیسم اتوبیوگرافیک (شرح حالی) در شعر امیری فیروزکوهی
تمامی بیتها در وص
شدهاست .با ردی
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اندوه امیری برای ازدستدادن رهی است ک بها لحنهی غهمانگیهز بیهان

«گریم» و با استفاده از کلماتی حزین مانند :درد ،زار ،گری  ،چشم خونبهار ،نهالم،

بییار ،اسیر  ،بند غربت ،گرفتار ،هجر و. ...

جهانمارخوش خـ وخـالیاسـ بـاری 


نهبرکش،کهبرخویشازایـ مـارگـریم



(همــــان)


ه وی در فرا رهی ،خود را مانند اسیری می داند ک گرفتار در بندِ غربت است و میگرید:
جــــداازرهــــیآنامیــــراســــیر  

کـــهدربنـــدغربـــ گرفتـــارگـــریم



(همــــان)129:


و در انتهای مرثیۀ دیگری ک برای رههی مدیهری سهروده ،امیهدوار اسهت آن مرحهو بها مهرگ به
نداشت های این جهانی خود برسد:
درجنانهمبادمشقسرمدیهمـدوشتـو 

خالیازحسرتدلتوپرزحورآغوشتـو



(همــــان)209:

از میان مرثی ها ب نظر عواط

ج 

و احساسهاف امیهری در مهرگ رههی مدیهری و حبیهب یغمهایی

برانگیخت تر و متأثرتراست .گویا با این شهاعران همهدلی بیشهتری داشهت و از مهرگ آنهها به جهان
رنجیده است .می توان از بسامد کلماف عاطفی مکرر چون :دریغ ،اشک ،داغ ،محنهت ،حسهرف و...
این ادعا را ثابت کرد.
مرگگیاه
 -
در اقامتگاه تابستانی شاعر ،درخت گردویی کهنی ک یادگار محل اجهدادی او بهود ،قطهو کردنهد و
امیری متأثر از این ماجرا منظوم ای سرود.
یهفکـ راگنــهچــهبــود 
آننخــلپیــرســا 

کلم بهیکاشارهبهصدقطعـهخـردشـد



(همـــان،ج)32:3


درختی ک یادآور روزهای زندگی امیری بود و او اکنون بریدن درخت را ناشی از نااهلهی خهود
میخواند:

بشقصهها کهداش بهیادازشـ حیـات 


گـویـــایزندگانـــیِجــدووپـــدرمـــرا



(همــــان)33:


نااهـلِقو خویشـم دراصــل،ایدریــ  

کــاتشبــهمــالخــویشزد غیــرجــاناو



(همــــان)34:
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پژوهشنامۀ ادب غنایی

مرگاندیشی در شدرهای او تاحدی پررنگ است ک حتی برای ازدسترفهتن یهک درخهت بها
اندوه ،شدری سرود .علت این امر را باید در وضهدیت روحهی امیهری جسهت که به دلیهل تحمهل
بیماریهای همیشگی و ازدست دادن دوستان و اطرافیهانش ،همهواره مهرگ را در کنهار خهود حهس

میکرد.

-2-2نوستالژی
یکی دیگر از درونمای های مکتب رمانتیسم نوستالژی است« .نوستالژی حسرف ازدسهترفته هها و
شکایت از زمان حال در تقابل با گذشت است .یادآوری خاطراف شهیرین روزههایی که رفته انهد و
نمیگردند» (عباسی .) 45:1392،نوستالژی ،پیوند عمیقی با زنهدگی شخصهی و روان انسهان
دیگر بر 
این گون شدرها را باید در زندگی شخصی و درونی انسان جستجو کرد.
دارد .سرچشمۀ 
امیریفیروزکوهی ب خاطر بیماریهای زیاد و پیری زودرس ،خان نشهین شهد و همهواره به یهاد

روزهای شادابی و سالمت و جوانی خود حسرف میخهورد .او در تنههایی و به دور از دوسهتان و
مهیگشهت .ایهن مهیتوانهد
همزبانان نشست وهمواره ب گذشتۀ خود میاندیشید و ب آن دوران بهاز 

دلیلی برای دیدگاههای نوستالژیک و سرودن اشدار نوستالژیک او باشد ،او شاعری اسهت ناکها که
از برآورده نشدن آرزوهایش غمگین است و خست از وضو موجود ب خاطراف گذشت پناه مهیبهرد؛
خاطراتی ک گاه مربون ب روزهای کودکی و گاه به جهوانی و شهادیههای آن دوره از زنهدگیا
مربون میشود .از میان حسرفههای او بهرای گذشهت  ،نقبهی که به دوران کهودکی و جهوانیا
میزند ،چشمگیرتر است.

-یاد کودکی
یکی از مجامین نوستالژی فرار از واقدیت موجهود و پنهاهبهردن به گذشهت هها به خصهو

دوران

کودکی است .درحقیقت این امر ناشی از فقدان آن سهادگیهها و آرامشهی اسهت که دیگهر وجهود
یادآوریهای امی ری از گذشت ک سرشار از حسرف اسهت ،یهاد دوران پهاک کهودکی

ندارد .در میان
بسیار دیده میشود .عوامل زیهادی سهبب یهادآوری او از دوران کهودکی مهیشهوند؛ بیمهاری تهب،
موسیقی ،شدر ،تصویری بر روی گلدان و. ...
بر روی گلدان ب جامانده از وسایل موروثی خانۀ امیری ،رهگذری در جادهای پر بهرف تصهویر
شدهبود ک امیری با دیدنش ب یاد چیزهای زیادی ازجمل کودکی خود میافتد:
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مـــ تـــوراازکـــودکیدار بـــهیـــاد 

همـــــرهافســــانههـــــایمــــا وداه

وزپـــدربشنیــــدها وصـــوتـــورا

هـــممنـــانپنــــدهــــایگــــاهگــــاه



(امیـــری،1389،ج)16:3
ج 

درخت چناری نیز توانست برایش یادآور روزها و بازیهای کودکی باشد:
بــاهمــهیــادوح ــررفتــهبــهبــاد 

یآیـــدتزط لـــییـــاد 
هـــیچمـــ 

آنبـــههـــرجـــویوجـــرپریـــدنهـــا

گــــردبــــرگــــردمـــ دویــــدنهــــا



(همــــان)244:


-یادجوانی

امیری گاه با آهنگ قدیمی و فرامو شهدهای که ناگههان از خهاطر
جوانیا

مهیگهذرد ،روزههای از دسهترفتهۀ

را ب یاد میآورد:

ه جوانی را ک بهار زندگی است ،مانند بهشت گمشدهای میداند ک اکنون نمیتواند ب آن برسد:
صـــادادیمـــراکـــایخســـتهبرخیـــل 

کــــلآنگلـــــدستهدریــــابیشــــمیمی

وگـــرازضـــعوپـــایرفتنـــ نیســـ 

مـــ آر ســـویتـــوزانگـــلنســـیمی

گـــــلهسـتـــــیبهـــــارزنـدگـانـــــی

گــــمشـــدهیعنـــیجوانــــی

بهشــــ 



(همــــان)37:


حتی صدای سماور گوشۀ منزلش نیز او را ب یاد جوانی و بهز و شهادیههای جهوانیا

مهیانهدازد و

این نشاندهندۀ تنهایی و سکوف شاعر است ک نسبتب هرگون صدایی ،اینطور منقلب میشود:
گویــد:آوخکـــهایــ بـــل خامــــوش 

حســـرتبـــل هـــایگذشـــتهاســ 

وایــــ غبــــارغــــمآسمــــانپـــوش

یپـــایگذشـــتهاســ 
گــردیازجــا 

یـــکدوروزیجهـــاندل ـــروزاســـ 

وآندگـــرحســـرتآندوروزاســـ 



(همــــان)7:


بیماری تب ،عالمی برای او ب وجود میآورد ک او در آن حهالوههوا به یهاد گذشهت و جهوانی
خود میافتد:
دردلـــمبـــازشــوریدگـــرخاســــ  

یــــرهابـــریمیـــانشــــد

برقــــیازت

مــالماکنــونبــهچشــممجــوانشـــد

دردلـــمشـــوریازمشـــقســـرکـــرد

بـــان یازرمـــدخـــاموشبـــرخاسـ ـ 

یــــادروزجـوانــــیگــــذرکــــرد



(همــــان)10:
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گاه دیدن حیوان خانگی ،شاعر را ب یاد ایها جهوانی مهیانهدازد .امیهری در منظومه ای ،کبهک
میدهد ک مونس و ههمنشهین شهاعر بهود .خهود را بها کبهک
دستآموز خود را مورد خطاب قرار 

مقایس میکند و ب یاد دوران جوانی خود میافتد و میگوید :ای کبک ،تو ک از دوری جفهت خهود
ناراحتی ،ناراحت نبا ؛ من نیز در دوران جوانی جفت خود را دوست میداشتم:
مــ هـــمچـــوتـــودرزمـــانبرنـــایی 

دلــــدادۀج ــــ خویشــــت بــــود 

بـــااوبـــهترانـــههـــایشـــورانــــ یل

چـــونقهقهـــۀتـــودرســـخ بـــود 

بـــااوبـــود چـــورفتـ ـیازهـــرســـو

اوبــامــــ درســـرودومــــ بــــااو



(همــــان)26:


«شدر» نیز یادآور روزهای جوانی و عش و دوستانش است .امیهری شهدر را تنهها یادگهار زنهدۀ
روزهای جوانی خود میداند:
تنهـــاامیـــدمـــ بـــهپنـــاهتوســـ  

ایآخـــــری پنـــــاهمــــ ازدنیـــــا

ازمشــــقوازجــــوانیوازاحبــــاب

مانــــدهبــــهیادگــــارتــــوییتنهــــا



(همــــان)57:


گاه درخت چناری او را ب یاد روزهای جوانی و عمر رفت ا

میاندازد:


آوریزانشـــــ ِبـهـــــارییــــــاد 

شبــــیازممـــرخویــــشدارییـــاد 

وآنرفیــــقفــــراریازهمــــهکــــش

هـمـنـشیــــ هــــویویــــارهـــو 

آتـشــــی همـدمــــیجـوانــــینـــا 

کســـری،خودکـــا 
خودپرســـتی،ســـبُ 



(همــــان)245:


یادآوریههای دوران جهوانی ،به دوسهتان و شهادیههای آن ایها بسهیار توجه

امیری در میان
میخورد .این نشاندهنهدۀ ایهن اسهت که وی
کردهاست و از اینک حاال آن روزها رفت اند ،حسرف 
در گذشت خاطراف و روزهای خوبی در کنار دوستانش داشت است.
-درحسرتزندگیسنتی
اصههالتهههای بشههری اسههت»

«تمههدّن جدیههد و پیامههدهههای آن از منظههر رمانتیسههم ،نابودکننههدۀ
میتوان دریافت ک شاعر از پیشرفت صهندت
(درّی .)109:1393،در منظومۀ طوالنی «عصر ماشین» 
و تکنولوژی ،ابراز بیعالقگهی کهرده و به طهور ضهمنی به زنهدگی سهنتی و سهادۀ گذشهتۀ خهود
میاندیشد:
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رمانتیسم اتوبیوگرافیک (شرح حالی) در شعر امیری فیروزکوهی
زی همهاسبابآسایشکهمـیبینـیزهـرسـو 

آنهـابهـرهایالـاتکـاپــو
نیسـ یکت رااز 

درتکاپویطل گـمگشـتهمطلـوبازهیاهــو

نیس درمصریبدی آرامشوصـل ازمـدارا




یـکدلِمسـروریایکنعم ِمشـکورمارا
(امیری،1389،ج)126:3


-2-3مشق
یکی از مفاهیم اساسی موجهود در تفکهر رمانتیسهتی ،عشه اسهت؛ «آن ههم عشهقی آزاد و رهها از
تفکراف سنتی و مدشوقی ماورایی ،عشقی ک شاعر آن را رویاروی خود دارد و میخواههد دو پهای
نهای انسانی و با ضهد
او را بر زمین -همین زمین  -ببیند ،مدشوقی با تدیّ 
این عش البت صرفاً مدطوفب جنس مخا ل

و قهدرفههای انسهانی.

نیست و گهاه به تمها عناصهر هسهتی سهرایت پیهدا

میکند» (خواجاف.)29:1391،

در شدرهای شرح حهالی امیهری ،عشه به مدنهای افهران عالقه و محبهت و احهوال عاشهقان
ب صورف حاالف وجد و حیران و سرگشتگی و ...وجود ندارد؛ زیرا هنگامی که از افهراد محبهوب
خود سخن میگوید ،بیشتر ب بیان صفاف انسانی و هنری آنها میپردازد و گهاهی نسهبتبه آنهها
ابراز قدرشناسی و محبت میکند .شاید در غزل امیری ،نمود این گونه عشه بیشهتر نمایهان باشهد؛
شدهای دریافت نمیشود.
هرچند در غزلیاف او مدشو شناخت 

دی مایکتاپرسـتینیسـ دردنیـایمشـق 

هــربت ـیآغــوشب شــایددرآغوش ـیممــا



(امیـــری،1389،ج)97:1


در شدرهای حسبحالی امیری ،عالق ا
گیاهان و جانوران خانگیا

ب همسر ،فرزندان ،عمه  ،دوسهتان ،اسهتادان و حتهی

پیداست.

-همسر
در دیوان س جلدی امیری ،دو شدر اختصا

ب همسر

دارد :یک قصیده و یک قطد .

با اینک در اشدار امیری فجا غمگین و بسامد کلماتی ک بوی ناامیدی دارند ،زیاد اسهت؛ امها در
شدری ک از همسر

صحبت میکند ،فجای شدر ،عاطفی است و کلماف نیز غمگین نیستند:

رویتو،گ وگویتو،خویتو،هرسـهرا 

تثلیثمشقکرد وای هرسهخاجتوسـ 

قـنـدمـکـرریکـهمـکــررشـنــیــدها 

تکـرارمهدمشقوشباباززواجتوســ 



(همــــان)
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همونین برای دخترانش نیز شدر سروده و در دیوان خود ب آنها ابراز عالق کردهاست .مفههو
عش در رمانتیسم ،خیالی و ماور ایی نیسهت؛ عشه موجهود در آثهار رمهانتیکی ،عشه به افهراد و

شدرهای امیری به مدنهای واقدهی کلمه یدنهی افهران
چیزهایی است ک قابل درکاند؛ اما عش در 


شهده ،محبهت
محبت ،سرگشتگی و ...نمود ندارد .آنو ک بها عنهوان عشه  ،در شهدرههای او بیهان 

اوست نسهبتبه مدشهوقی که مشهخص نیسهت یها عالقه به خهانواده ،دوسهتان ،اسهتادان و ...و
قدرشناسی و تدری

از آنهاست.

-2-4دی ودیدگاهامتقادی
رمانتیسمها دارای دیدگاه اعتقادی بودند .از نکت های قابلتوج در شدرهای رمانتیکی ،حجور دیهن
و نشان های دینداری در اشدار است؛ یدنی «دین نیز در میان آ نها ب عنوان احتیاجی قلبهی و درونهی
زنده شد .آنها ک از راه احساساف ب سوی ایمان میرفتند ،دین را از نظر هنهری مهورد توجه قهرار
دادند» (سیدحسینی .)183:1381،دینداری و عالقۀ امیری ،ب امامهان مدصهو (ع) نیهز در جهایجهای
دیوان او مشهود است .گاه شدرهای مستقلی در مناجاف با ح یا بهرای امامهان مدصهو (ع) سهروده،
گاهی در پایان اشداری ک برای شخصیتهای مختل

سروده با توسل به امامهان بهرای آنهها دعها

کردهاست .در دیوان امیری ،شدرهایی ب شرح ذیل وجهود دارد که دالّبهر دلبسهتگی او به دیهن و
مذهب است.
امیری گاه در پایان اشداری ک برای شخصیتها یا دوستانش سرودهاسهت ،در حه آنهها دعها
میکند و از بیماری ،تنهایی و ...ب خدا پناه میبرد ک حاکی از ایمان اوست.

از بین همۀ اشدار مذهبی موجود در دیهوان امیهری ،یکهی دو شهدر ارتبهان مسهتقیم بها زنهدگی
شخصیا


دارد؛ مانند:

ه قصیدهای ک ب شکرانۀ شفای بیماریا

(ع)

ب کرامت اما رضا سرودهاست:

یریا ازذو جوانگـمشـدهبـود 
آنچهدرپ 

نــکبــهپیرانــهســرآنذو ِجــوانیافتــها 

شـایدایـ گوهــرِبـانقــدروانیافتـــهرا

یافتــها 

دی ــرارزانن روشــمکــهگــران



(امیـــری،1389،ج)105:2


ه در قصیدهای ک بر اثر بیماری تب از پیامبر( ) طلب شفا میکند:
یانبیوالرحمه،گـرشـاملنبـودیلطـوتـو 

ســخ محــرو دودنیــاازمه ـیم بــودمی

یبـودیمـرا
گرنـهامویـدشـ ام ازتـومـ 

دردومــالمخاســرازخمســرمب ـیو بــودمی



(همــــان)186:
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-2-5گریلوسیاح (میلبهس ر)
ازجمل مشخصاف آثار رمانتیک میتوان «آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سهوی فجهاها
یا زمانهای دیگر ،دعوف ب سفر تاریخی یا جغرافیایی ،سهفر واقدهی یها بهر روی بهالههای خیهال»
(سیدحسینی )181 :1381 ،را برشمرد.
در مثنوی «شهر» ،امیری همانند رمانتیکها از زندگی شهری و انسانهای شههر خسهت و دلزده
است ،زیرا احساس میکند ارز

او را ندانستند؛ بنابراین خهود را نیازمنهد سهفری مهیپنهدارد و به

روستا پناه میبرد:
چـــوننمانـــد بـــهشـــهرپـــایقـــرار 

مجنـــونوار

ســـرنهـــاد بـــهدشـــ 

یبهــــاگذاشـــ مـــرا
شـــهربـــشبـــ 

پـــا یـــکشهــــروانداشـــ مـــرا



(امیـــری،1389،ج)277:3


انسان رمانتیک ،همواره در اندیشۀ سفر است و این امر نشان از نارضایتیاوست .از زمهان حهال
رفتن ب گذشت  ،همواره جزو آرزوهای رمانتیکها بهودهاسهت .امیهری پیوسهت در شهدرههای خهود
دلبستگیا

را ب زندگی ساده و طبیدی دوران کودکی و روزهای خهوب جهوانی نشهان دادهاسهت.

علت این امر را باید در وضدیت جسمانی امیری جستو جو کرد .آنگون ک خود گفته  ،به پیهری
زودرس گرفتار شده و دچار انواع بیماریها بود .مرگ دوستان و تنهاماندن او نیز در حسرف او بهر
بیتأثیر نبودهاست.
گذشت 
-2-6احساساتومواطو
گونیا
«هنر باوجود گون  

درطول تاریخ همیش دو نمود کلّی در خود داشت اسهت :یکهی طبیدهت

عا و دیگری طبیدت فردی .طبیدت عا  ،نمود مشترکاف روحی و عاطفی عامۀ انسانهاست؛ ماننهد
مرگ و زندگی ،عش و پرستش و ...ک در تما افراد بشر به طهور یکسهان وجهود دارد و طبیدهت
فردی ،نمود هیجاناف و روحیاف شخصی اسهت که در افهراد متفهاوف اسهت .بهزرگتهرین هدیهۀ
رمانتیسم ب جهان مدرن ،اعطای هویت فهردی به انسهانهها و متمهایزکهردن آنهاسهت» (فتهوحی،
.)140:1386
در شدر شرححالی ازجمل اشدار امیری فیروزکوهی ،شاعر هیجان و احساساف خود را آشهکار
مینهد.
میکند و ب عبارتی اثر خود را مبتنیبر عاطف و احساساف فردی بنا 
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الز ب ذکر است ک هر چند توقو شناسایی و استخراج شهرح زنهدگی و احهوال دقیه شهاعران
یانجامهد؛ امها امیهری فیروزکهوهی
کالسیک از اشدار آنان برخالف شاعران مدرن غالباً ب شکست م 
عالوهبر آنک بسیاری از سنتها را پاس داشت و پیوند خود را کامالً بها ادبیهاف کالسهیک نگسسهت
اسههت ،نههاظر به رویکههرد شههدر مههدرن و صههداقت هنههری ،از اوضههاع و احههوال شخصههی خههود و
احساساتش دربارۀ وابستگان و دوستان خود پرداخت و ما را بها بخشهی از زنهدگی همهراه بها درد و
رنج خود آشنا کردهاست .آنو در ذیل میآید ،عواط

و احساساف فهردی امیهری اسهت که او از

زندگی واقدی و شخصی خود ب نمایش گذاشت است و رنگ و بویی رمانتیکی دارد.
-پیری زودر
میشود؛ چراک به اعتهراف
در اشدار امیری شکایت از رنج پیری بیش از سایر مشکالف او مشاهده 
امیری این امر ناشی از پیری زودهنگا اوست« :یکی حاصل همین پیهری زودرس اسهت و دیگهری
ثمرۀ چنین ایا ؛ زیرا بیشتر شدرهای من بدد از پنجاه سالگی سروده شده و نتیجهۀ تفکّهر و تهدبّر در
احوال و افکار همین اوقاف است» (امیری،1389،ج.)26 :1
پیشازآنکـلمقـد پیـریخبـرآیـدمـرا 

هرسرمویی ازامضـایمبـهاسـتقبالرفـ 



(همــــان)184:

بـرنهـالکهـ میـوههــایشـیری اســ  

چهشدکهتلخیپیـریبـرجـوانیماسـ 



(همــــان)155:





گوشهنشینی وتنهایی

امیری ب اعتراف دوستانش «سیوچند سال نیمۀ دو عمر خود را تا پایان زندگی در عزلت و انهزوا
میزیست و کمتر از خان بیرون میآمد و غالباً ناخو احوال بود» (یوسفی.)588:1383،
غــــمخانــــۀخــــویش 

درزوایــــای

گوشــــهایگیــــر ازاهــــلواط ــــال



(امیـــری،1389،ج)3:3


البت وی با تصوّری ک از انسانهای زمان ا

میدهد:
دارد ،گاه تنهایی و گوش نشینی را ترجی 

دری زمانهکهیکتـ زاهـلخیـرنمانـد 

مقا امنی اگـرهسـ ،کـنجتنهـاییاسـ 



(همـــان،ج)142:1


از این تنهایی ب خدا پناه میبرد و برای خود دعا میکند:
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یچکــش 
یـاربمبـادجـلتــونیـاز بـههـ 

ینیـازنیسـ 
هرچندجلتـوهـیچکسـیبـ 



(همــــان)15:


-دس ودلبازی
هرچنهد از وسهدت مدها
امیری « 

نمهینمهود ،درِ خانه ا

برخهوردار

بهر روی همگهان بهاز بهود.

خل وخوی نر و رفتهار و گفتهار مهرآمیهز و گهر و همهراه بها شهر حجهور و محجهر شهیرین و
فیضبخش او ک غالباً در آن سخن از شدر و ادب و فجل و هنر بود ،سبب شهدهبهود که بها همهۀ
گوش نشینی هی گاه تنها و بیهمدل و همزبان نمیماند» (یوسفی .)588:1383،هرچند امیهری غالبهاً
خود را بیهمنشین مییابد؛ اما از عزّف نفس او بهود که دوسهتانش از احسهاس تنههایی او بهیخبهر
بودند:
نثـــارزرچـــوخورشـــیدجهـــانتـــاب 

یمحــــابا
پراکنـــد بـــههــرســــوبــ 



(امیـــری،1389،ج)6:2

بــهقــولیبخــشکــرد ،نقــدامــوال 

بــهنمللــیبــذلکــرد خیــلومرمــی



(همــان)7:





یامتباردانست دنیا
-ب 
امیری برای مال و مکنت دنیا اعتباری قاال نبود و ضمن بیانی شاعران  ،خود را در این صهفت حتهی
بر عیسی(ع) نیز برتر میدید ک مهیتهوان گفهت بیهت زیهر تها حهدی از دایهرۀ ادب شهرعی بیهرون
افتادهاست:
یقــدرتــربــود 
بــههموــ کــلخــلفبــ 

بـــهچشـــمهمــــ مـ ـ مـــالدنیــــا

نمانــــد ســـوزنیرانیــــلدربنــــد

اگـــردربنـــدســـوزنمانـــدمیســـی



(همــــان)


-حشاندوهوناکامی
از آنجا ک امیری شاعری بهود دارای دو ویژگهی نهاامیهدی و بیمهاری ،شهدرهایش نیهز از انهدوه او
حکایت میکنند؛ ب همیندلیل احساساف سرشهار از غهم امیهری ذیهل انهدوهی قهرار مهیگیهرد که
میتوان آن را در شمار اندوه رمانتیک دانست.

ازســنححادتــاتشکس ـ اســتخوانم ـ  

اینجـا کهبسـ دسـ فلـکآشـیانمــ 

افلودهـرن ـشغـمودرد زبیــمخلـق

چندانکهکاس همتـ مـ ،هـمروانمـ 



(همــــان)


پژوهشنامۀ ادب غنایی
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انـــدوهمـــ ِغـمـــلدهپایــاننـ ـذیـــرد 

جــانســوختهدرمــانن ــذیرد

دردمـــ ِ



(همــان،ج)206:1


در دورۀ رمانتیسم ،توج ب انسانهای عام و فردگرایی سبب شد تها شهاعران ،شهدر را محلهی
برای بیان مساال و عواط

و احساساف شخصی خود بدانند .امیری در اشدار

عالوهبر آنکه به

انسانهای اطرافش توج دارد ،ب ویژگیهای جسمی و روحی خود نیز میپهردازد؛ از زردرویهی و

الغری گرفت تا مشکل چشم و گوش نشینی و ناامیهدی و نهاکهامی و . ...شهایان ذکهر اسهت که در
اشدار زندگینام ای امیری بیشتر با اندوه فردی و تا حدی با اندوه اجتماعی روب رو هستیم.
-2-7طبیع گرایی
همدلی و یگانگی انسان با طبیدت ،از مبهانی اصهلی رمانتیهک اسهت« .به خصهو

در مهواقدی که

محههیط طبیدههی شههباهت تهها و تمههامی بهها حههاالف و وضههدیت روح و ذهههن فههرد پیههدا مههیکنههد»
(فورست .)53:1392،عش رمانتیکها ب طبیدهت سهببشهده که آنهها «طبیدهت را مهادر و اسهتاد
بهیاختیهار از
مهیافتنهد و بسهان شهاگرد ،

خویش خواندهاند ،هموون فرزند در دامن مادر مدهو
یگیرند» (فتوحی.)154:1384،
حجور استاد الها م 
شاعر رمانتیک ،طبیدت را توصی

میکنهد ،نه طبیدهت واقدهی را؛ بلکه در طبیدهت ،احسهاس

شخصی خود را مییابد و طبیدت را با احساس خود همراه و همرنگ مهیکنهد؛ به تدبیهری دیگهر،
«شاعران کالسیک از نظم و زیبایی طبیدت تقلید میکنند و آن را میستایند .رمانتیهکهها احساسهاف
درونی و ذاتیاف روانی خود را در طبیدت میریزند و جراحت روح را با انتقال آن ب طبیدهت التیها
میبخشند» (همان.)153:

استحالۀ شاعر در طبیدت ب اشکال مختل

در اشدار امیری به کهار رفته اسهت .امیهری در شهدر

«تصویر» ،گلدانی را ک از وسایل موروثی خان ا

میآید ،موجودی زنده مهیپنهدارد ،آن را
ب شمار 

مورد خطاب قرا میدهد و با آن همذافپنداری میکند:
مـــ تـــوراازکـــودکیدار بـــهیـــاد 

همــــرهافسانـــــههـــــایمــــا وداه

یدها وصــــوتـــورا
وزپـــدربشـــن 

اهگـــاه
هــــممنـــانپنــــدهــــایگـــ 

اینـــکآنافســـانهگویـــانخ تـــهانــــد

تـــوبـــهرهمانـــدیوآنـــانرفتـــهانـــد



(امیـــری،1389،ج)16:1
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هنگامی ک ب یاد قطو درخهت گهردوی پیهر مهیافتهد که یادگهاری از اجهداد وی در اقامتگهاه
تابستانی بود ،احساس او برانگیخت میشود و اینگون از گذشت های خود یاد میکند:
بارشـتههـایزلـودرازشدودسـ بـاد 

تـاصبــ بـل میــشمـرابـودچنـحزن

مـاهازپــینثـــاربـهآهنــحچـنـــحاو

یریخـ ازفــرازفلــکسـیمیــا،ســم 
مـ 



(همــــان)32:


همانطور ک طبیدت پناهگاهی بود برای شاعران رمانتیک ک به آنهها زنهدگی دوبهاره و الهها

حس زیبای شاعران میبخشید تا جایی ک شاعر رمانتیک طبیدت را مونس و همدرد خود میدیهد؛
وجود طبیدت و اجزایش در زندگی و شدر امیری نیز پررنگ است .زندگی او در اقامتگاه تابسهتانی
در دهکدهای زیبا و عالقۀ او ب طبیدت ،این ادعا را ثابت میکند .در شدرهای او مهیتهوان توصهی
شخصیا


از طبیدت و آرزوی زندگی در فجای طبیدی را یافت ک بها اجهزای موجهود در فجهای

طبیدی مثالً پرندگان و حیواناف و گیاهان و ...تکمیل میشود.
تصاویررمانتیکدرشعرهایاتوبیوگرافیکامیری

-3
شاعران رمانتیسم« ،عالم و هم چیز اطراف خود را با احساسی ک خود از آنها دارنهد مهینگرنهد و
درک میکنند ،ن چنان ک آنها هستند؛ یا بهتر بگوییم با احساساف و عهواطفی که از راه تمهاس بها
عالم خارج در آنان پدید میآمد ،ب یاری شدر خود جواب میگویند یها آنهها را در بیهان شهاعرانۀ
خههویش ترسههیم مههیکننههد؛ آنههها را چنههان مههیبیننههد کهه مههیخواهنههد نهه چنههان ک ه هسههتند»
(صفا .)562:1369،همانطور که پهیش از ایهن اشهاره شهد« ،شهاعر رمانتیهک ،طبیدهت را توصهی
نمیکند ،بلک درک درونگرایان ای از آن اراا میکند و با احساس خود اشیاء و پدیهدههها را تدبیهر

میکند» (فتوحی .)124:1386،درواقو استحالۀ احساس و عاطفۀ شاعر در طبیدت سبب میشهود که

تصویر در حکم پلی باشد میان احساس شاعر و طبیدت.
امیری خطاب ب تصویر گلدان موروثی خانه ا  ،از اینکه گوشه نشهین شهده و به فراموشهی
میگوید ک از آزار انسانهای اطراف و از پریشهانی خهود دردِ دلهها دارد .آنقهدر
سپردهشدهاست ،
دلش از اهل زمین گرفت است ک ب جای انسانها با تصویر یک شیء صهحبت مهیکنهد و توصهی
این شیء را بهان ای برای بیان دردهای خود دارد:
م ـ کــهجــانیزنــدهبــود پ ـیشازایــ  

یجــانشــد 
چــونتــواکنــونصــورتیبـ 

تـــابیـاســــایمزخـــویورویخــــلق

درپـنــــاهانـــــلواپـنـهـــانشـــد 

پژوهشنامۀ ادب غنایی
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تــوبــهکنجـیمـ بــهخــاکیخ تـــهایــم

هـــردوازیـــادجـهـــانیرفـتـــهایـــم

گــرزبــیحسوــیتــونقــششیـشـــهای

مـ شـــد نقــشزمـی ازح ـشوخــویش

تــوبــهحـــکمغیــرحیـــرانوخمــوش

مــ بــهامــردوســـ نـاالنوپـریـــش

ورتـــوراحــــیرانیآمـــدسرگذشــــ 

ممـــرمـــ هـــمدرپریشـــانگذشـــ 



(امیـــری،1389،ج)19:3


-3-1زمانومکاندرتصاویررمانتیک
« شاعر کالسیک فقط ب واقدیت و ماده نظر دارد و ن چون شاعر عارف و نمهادگرا به روح متدهالی
اشیاء و نمون های مثالی نظر میکند .او در دنیای ناباوری و یأس ب فاصلۀ میهان واقدیهت و خیهال و
میبرد و ابدهاد گنهگ را نمهایش مهیدههد .رمانتیسهم تصهویرگرِ فاصهل اسهت،
ب دنیای سای ها پناه 
فاصل ای با کانون؛ ازاینرو برای ایجاد فاصلۀ زمانی به گذشهت ههای دور و دوران کهودکی و آغهاز
میبرد تا از واقدیت اکنون ب آینده بگریزد .برای ایجاد فاصلۀ مکانی ب طبیدت وحشهی و
حیاف پناه 
دستنخورده و دشتها و کوهستانههای دوردسهت مهیگریهزد و به مکهانههای کهنه و متهروک

میبرد؛ زیرا از رویارویی با واقدیت دل خوشی ندارد» (فتوحی.)132:1386 ،
پناه 
نـاگـاهیاد کـــودکیومهـدخـوشدلـی 

بستـــها 


زنــح
بخشــدجـــابــهآینـــۀ

بـوی گیــاه خــردیومطــرگــلنـوی

پیچـــددرونســـینۀدرخـــوننشســـتها 

گاهی زیادیـکشـ مهتـابوجـویآب

برق ـیزنــدفــرواجــوانیبــهچشــممــ 

وآننقـــشهــایدرهـــمِیــارانِنیمـــهراه

آیدبهپـیشچشـموفلایـدبـهخشـممـ 



(امیـــری،1389،ج)176:3


همانطور ک «بازگشت ب گذشت های دور ،دوران گنگ کهودکی همهراه بها وصه

مکهانههای

متروک و کهن و فجاهای سوفوکور ،فجای شدر رمانتیک را تار و شب گونه مهیسهازد؛ شهاعران،
مهیگزیننهد»
اشیاء و زمان های طبیدی متناسب با حاالف و روحیاف خود را برای تصهویرپردازی بهر 
(فتوحی .)133:1386 ،امیری در منظومۀ «خست » ک مفهومش تنهاییِ اوست ،ب یاری تصهویر زمهان
شکسهتخهورده و

بیحال و مبهم که از روحیهۀ
و مکان رمانتیکی و ب کارگیری کلماتی غمآلوده و 
غمگین شاعر ناشی میشود ،فجایی غمگین و تار میسازد که خبهر از غمگینهی و تنههایی ،فهرار و
شکست او میدهد.
این بیان تنهایی شاعر است ب دلیل بیماری و رنجوری ک سببشده تا سایۀ او ههم از او بگریهزد
میبهرد .در
و او را تنها بگذارد؛ ب قدری ک امیری با خاطری آزرده و تنی خست  ،ب ویرانۀ خود پناه 
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هنگا شب و در سکوفِ هیبتافزای آن خود را از بیقدری و ناپیهدایی به سهایۀ شهمو کهمنهور و
شب  ،مانند میکند:
دردپـــرورد 
شـــ کـــهبـــاخـــاطری 

گیـــــر ازکــــاردنیـــــاکنــــاری

بــــاتنـــیخستـــــهازمحنــ ـ ودرد

یقـــــراریقـــــراری
جـــــویمازبـــ ـ 

دســـ جـــانغـــماندیــــشگیــــر 

راهویرانــــــۀخـــــــویشگیـــــــر 



(امیـــری،1389،ج)3:3


استعارهدرتصویرهایشعریامیری

-4
استداره و تشبی در ادبیاف رمانتیستی «گل و بت دوزی تفنّنی بهر امهور واقهو نیسهت ،اسهتداره راههی
است برای تجرب کردن آن امور واقو ،راههی بهرای اندیشهیدن و زنهدگی ،نمهایش خیهالی حقیقهت»
(هاوکس .)63:1377،استداره در نگار

رمانتیک« ،فرایندی است که در آن کلمهاف از درون خهود

واقدیتی را میسازند و این واقدیت را بر جهانی ک در آن زیست میکنیم تحمیل مهیکننهد» (همهان:
.)74
امیری در شدر «تصویر»  ،ب یاری استداره به تصهوی ِر گلهدان صهفاف انسهانی تنهها بخشهیدهاسهت،
درواقو شاعر تنهایی خود را با این شگرد بالغی شرح می دهد .منظور امیری از ایهن شهدر توصهی
و بیان ویژگیهای این تصویر نیست؛ بلک او شهیء را بهانه ای قهرار داده تها از تنههایی و دردههای
خود بگوید .هنگامی ک امیری تنهایی و بی کسهی خهود را به تصهوی ِر گلهدان نسهبت مهیدههد ،او
صحن ای رمانتیک از زندگی خود را ب نمایش میگذارد:
درســـرااتـــونــهمــردینـــهزنـــی 

درق ـــایتـــونـــهچشـــمینـــهدلـ ـی

نـــههـــوایالـ ـــتیبــاهـمـرهـــی

نــــهســـــرآسایـــــشیدرمنـللـــــی

نــهغـــمیـــارونـــهپـــروایدیـــار

یرویبـــاگــــا هــــایاستــــوار
مـــ 



(امیـــری،1389،ج)3:3

یخوانــدتـورا 
یجویـدنــهمـ 
کــشنــهمـ 

یدانــــدتـــورا
مــــنللومـــأوینمــــ 



(همــان)15:





تا اینک در بیت ذیل آشکارا ب این همذافپنداری اشاره میکند:
لیـــکحـــالتـــودرآتـــاروجـــود 

مکسـ ـیازحـــالپریشـــانمـ ـ اسـ ـ 

مــــ اســــیرانقــــابگونـــــهگــــون

تـــوقـــری راحـــ وج ـــ سکــــون



(همــــان)18:
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امیری ب گستردگی در شدر مزبور به کمهک تشهخیص ،صهفاف و ویژگهیههایی چهون :تنهها،
حیران ،خمو  ،ناآرا  ،اندیش ناک ،سرگران ،بیاختیار ،گوش نشهین و ...را به تصهویر روی گلهدان
نسبت دادهاست ک همۀ آن توصی ها بازتاب و نمایشی است از اتحاد و یگان پنداشهتن خهود و آن
تصویر و ب تدبیر دیگر برداشتن مرز و حاال میان خود و تصویر روی گلدان.
-5نتیجه
مهم ترین مجامین رمانتیک در شدرهای اتوبیوگرافیک امیری عبارفاند از :مرگاندیشی ،نوسهتالژی،

عش  ،دین و دیدگاه اعتقادی ،گریز و سیاحت (میل ب سفر) ،احساساف و عواط  ،طبیدهتگرایهی
و وطنپرستی.
رمانتیسم حاکمبر شدر اتوبیوگرافیک امیری ،رمانتیسم فردی است .هرچنهد او هرگهز نسهبتبه
جامدۀ خود بیتفاوف نبودهاست .آنجا ک بها انتقهاد از زنهدگی مهدرن شههری ،نسهبتبه پیشهرفت
تکنولوژی بیعالقگی کرده و دلتنگِ پاکی و سادگی گذشت است.
وی با آمیختن مجامین رمانتیسم و احساس و عواطه

رمهانتیکی ،بها شهدرهای زنهدگینامه ای

خود آنو را ک در ذهن داشت ،ب گون ای رمانتیک ب تصهویر کشهید .درواقهو شهدرههای امیهری،
تلفیقی است از واقدیت و احساس یا یک احساس واقدی ،ک این پیوند ب وسهیلۀ تصهویر و اسهتداره
شکل گرفت .درواقو تصاویر در اشدار او چهون شهدر شهاعران رمهانتیکی ،دیگهر پللهی اسهت میهان
زندگی واقدی و خیال شاعر.
تصویرهایی ک در اشدار امیری وجود دارد ،تصویری از زمهان و مکهان متدله به ایها گذشهت

است ک امیری با حسرف از سپریشدن آن روزها یاد میکنهد؛ هماننهد تصهاویر رمانتیهک؛ زمهان و
مکانی تاریک و سای وار و متناسب با روحیۀ امیری.
استداره های امیری نیز بیانگر حال اوست و تصوری است که امیهری از خهود دارد .وی آنقهدر

غر در عواط

شخصی خود بود ک همانند رمانتیهکهها همهۀ طبیدهت و اشهیاء اطهراف خهود را

میدید.
هماحساس با خود 
همدرد و 
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