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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
  20، شماره )1389( يازدهمسال 

 

  بررسي محتوايي و تصويري شعر سلمان هراتي
  *در مجموعة آسمان سبز

  
  **دكتر غالمرضا رحمدل

  استاد دانشگاه گيالن
  چكيده

هاي پيش از خود به شمار  شعر دهة شصت ايران، اگر چه به لحاظ فرم، ادامة دوره
محتوا و مضمون و انديشه، مستقل و متمايز است، به صوري كه تصاوير  رود، در حوزة مي

ترين آنها انقالب  حاصل از برخورد شاعر با مسائل پيش آمده در ايران آن زمان كه عمده
اسالمي و جنگ تحميلي است، دورة جديدي از شعر را در تاريخ ادبيات معاصر ايران به 

به رغم زندگي كوتاه و حضور پنج شش ) 1338 -65(سلمان هراتي . ارمغان آورده است
گيرد  و مطرح اين دوره قرار مي لاش در عرصة شعر معاصر، در زمرة شاعران قابل تأم ساله

از ميان انواع . كه سادگي زبان و طراوت بيانش به خلق تصاويري ملموس انجاميده است
اي دارد كه  ايگاه ويژهفرمها و قالبهايي كه سلمان بدانها نظر داشته است، شعر سپيد ج

به عرصه آوردن . حجم زيادي از مجموعة آسمان سبز او را به خود اختصاص داده است
  .اين قالب در شعر انقالب و جنگ از يادگارهاي اين شاعر است

، به بررسي »آسمان سبز«مقالة حاضر بر آن است تا با تكيه بر شعر سپيد در مجموعة 
  .راتي بپردازدمحتوا و تصوير در شعر سلمان ه

  

  . شعر معاصر، شعر سپيد، سلمان هراتي، ادبيات انقالب اسالمي: ها كليدواژه

                                                           
  30/6/88 :تاريخ پذيرش نهايي                25/9/86  :ريافت مقالهتاريخ د *
   rahmdel@yahoo.com : ة مسئولاني پست الكترونيكي نويسندنش
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  مقدمه
ة هنري سازمان تبليغات اسالمي انتشار توسط حوز 1364سال  در» آسمان سبز« مجموعة

 فرم و ـ هم به لحاظبوده است  60دهة و جزو مجموعه هاي موفقّ ادبيات انقالب در هيافت
خانة  دري به«ديگري هم دارد، با نام  ـ اين شاعر مجموعة هم به لحاظ محتواتكنيك و 
م سلمان هراتي ازاهالي تنكابن و معلّ. وي چاپ شده استكه بعد از درگذشت » خورشيد

در مسير حركت از محلّ سكونت به محلّ  1365د بود و در پاييز سال ادبيات شهرستان لنگرو
زادگاه خود در هرستان رودسر جان به جان آفرين سپرد و كار، در تصادف ميني بوس، در ش

  . مزردشت به خاك سپرده شد
  :قابل بررسي است فرم و قالبو  محتوا ،تصويرمجموعة آسمان سبز از سه منظر 

شناسي اعم از تشبيه، استعاره و  ير، اغلب گونه هاي متعارف زيباييبه لحاظ تصو .1
براي ملموس ساختن اما گويي شاعر . استكنايه در اين مجموعه به كار گرفته شده 

ي متراكم ساخته و چشم اندازهاي ذهني خود را در نمادهايي حس »سوبژه«و » ابژه«
فشردگي و درهم تنيدگي اركان استعاره، اغلب تصاوير تخيلي اين مجموعه را به رنگ 

، جنگل از درآورده است در اين رويكرد تصويري) personificasion(تشخيص 
. كنند ان، خون گريه ميها در فصل بهار به ياد شهيد  شو، بلوط ب زمستاني بيدار ميخوا

ريزد، فرق  همانند خستگي بر تن كوچه فرو ميبازد، شب  ، رنگ ميروز جستجوگر
هاي آن به رنگ  گريد و طبيعت و جلوه صبح مي شكافد و آسمان تا خورشيد مي

 .آيند در ميهاي اجتماعي شاعر  هاي فردي و آرمان انگيزه

ف به در چشم اندازي آميخته از طنز و تأس ،مانند تصوير تملّق ،گاه نيز تصاويري
  .دنبخش گيري تصاوير عمودي شعر تنوع مي لفرآيند  شك

 

  رقصيد دلقكي بر شمشير خليفه مي
 ..........  

  قوس قالب بيهودگان
  .به التزام تملّق، حيات داشت

  )21، ص1384سلمان هراتي، (                                                      
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هاي غالب  ونمايهدرونماية محوري اين مجموعه، همچون در ،از نظر محتوا .2
و است ) حماسه، شهادت، مقاومت، انفاق(عات آن هاي اين دهه، جنگ و متفرّ مجموعه

امام  اي باد آورده دارد كهه در كنار جنگ، شاعر نگاهي قهرآميز به صاحبان ثروت
نگاه هم در گفتمان جنگ، كند، اما اين  درد، تعبير مي از آنها به مرفّهان بي) ره(خميني

، محتكر را از آن »قربة الي اهللايك قلم ناسزا نثار محتكر «شود، مثالً در شعر  تفسير مي
داند  اي از شاه و شغال مي هاي طاغوتي، آميزه هرا مانند سكّ ت مي كند و اوجهت مذم

 :نع حضور حماسي مردم در جبهه استكه ما
 

  قلب تو اي پستو نشين حقير
  هاي زمان طاغوت است قلب تو مثل سكّه

  يك روي آن به عكس شاه مزين است
  و روي ديگر آن عكس يك شغال

  تو تلفيقي از شاه و شغالي؛ اين سكّه ديگر رايج نيست
  و آخرين مهلتش پريروز بود
  سرانجامِ تو هم نزديك است

  ...ما پشتمان از حضور مردم گرم است چرا كه
  )126، ص1387هراتي، (

  

ر آنچنان يابد، شاع هاي شعر مجال ظهور و بروز مي بافه ت شاعردرو آنگاه كه فردي
كند كه گستاخانه بين دل  ساية خود را مالمت مي كند كه حتّي الهوتي غور ميدر فضاي 

  ).103همان، ص(و خدا ايستاده است
هاي ساخت شكنانة سلمان، وارد كردن شعر سپيده  يكي از هنرمندي، فرم از نظر .3

اول انقالب بخاطر مقتضيات جنگ و انقالب،  دهة ات انقالب است، دردر گسترة ادبي
كالسيك بود، برخي از شاعران نامدار انقالب به  هاي قالب متعارف در شعر، قالب

د به شعر سپيد، و به جز چه رس كردند، تا گيري مي نو موضع صراحت در مقابل شعر
ي كسي از محمدي بطور جد ميرزا آقا حجازي ومعدودي از شاعران انقالب مثل طه 
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تر نگذاشته بود، سلمان توانست شعر سپيد را وارد ادبيات جنگ قالب كالسيك پا را فرا
كند و خوب هم از عهدة آن برآمد و با زباني آميخته از طنز و حماسه، جنگ و انقالب 

  .ه تصوير كشيدرا ب
  هاي شعر انقالب نگاهي به بعضي ويژگي

لحاظ فرم و چه از (هاي پيشينيان دارد  سبكي مستقل از سبك ،انقالب در كلشعر 
  :برشمردهاي اين شعر را شايد بتوان چنين  بعضي از ويژگي) چه از لحاظ درونمايه

شاعراني  در اشعار هاي عاطفي حضور روح زنانه و درونماية رومانتيك و تجربه .1
 :چون سپيدة كاشاني

  

  سالها مردي از قبيلة عشق
  روي بر مرز روشنايي داشت
  پشت بر كوه ظلمتي سيال
  ...كاشت بذر توحيد در زمين مي

            * *  *  
  مادر مهربان دريا بود

  گوي بيداري قرنها قصه
  آلود است لب ساحل نگر كف

  .يدار باور اين قصه گر نمي
  )169-168صص، 1373كاشاني، (

  

پيش از دهة شصت در اشعار عباس  .درآميختگي قالب غزل با عنصر حماسه .2
    :شود تلفيقي از تغزّل و حماسه در قالب غزل ديده مي  صادقي در مجموعة غزل خون،

      

 اند حق، چه به باطل نشسته سحر و صداي... 

  هاشان نژند باد  اين دد دالن كه معجزه
  ن مدامهايشا بر بام بد منشي
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      !پاي تو بر پليديشان همچو سندباد
  در امتداد خون و نسونها رنگ رنگ
  !دردت عزيز باد كه مردم پسند باد

  چشمم در انتظار صدايت سپيد شد
  .هاي فاجعه چشمت پرند باد بر پرده

  )119-118، صص1358صادقي، (
  

نديشمند مثنوي قالب شاعران ا« .استفاده از قالب مثنوي با تعداد ابيات محدود .3
نقل قصص و گفتارهاي گوناگون، اين  ت،اطوار گوناگون مثنوي چون بيان حكم. است

دهد تا با فراغ بال به طرح نظرات خود بپردازد و ضمن نقل  فرصت را به شاعر مي
هاي خود از حكايات و روايات بهره ببرد و در هر قسمت از شعر احساسات  انديشه
علي معلّم دامغاني از جمله ) 40، ص1376كاكائي، (».ع و مختلف خود را بروز دهدمتنو

هاي بلند و  شاعراني است كه از قالب مثنوي با حال و هوايي ويژه استفاده كرده و وزن
   :گاهي پيچيده را به كار برده است

 

  كه بر كرانه خشنسار مرغكي داناست.. .
  ...كه ابله است وليكن به كار خود داناست

  كمين سازدآلود شد  چو آبگير گل
  .به اين و آن شره آرد به آن و اين تازد

  )128، ص1363معلّم، (
  

اش دشوار است، سلمان هراتي وزن سبك  كه زبان و موسيقي مثنويمعلّم برخالف 
  :گيرد و زبان سليس و روان را در مثنوي به كار مي

  

  اي شهيد، اي جاري گلگون
  جايت از پندار ما بيرون

  لاي با اسب خونين يا رفته
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  ...اي شهيد، اي مرغ آتش بال 
  )47، ص1387هراتي، (  

 

به . هاي حماسي توجه به قالب رباعي و دوبيتي و سرودن رباعيات و دوبيتي .4
كرد كه دفاتر   پور اشاره توان به محمدرضاسهرابي و قيصرامين عنوان نمونه مي

 . اي از رباعي و دوبيتي از آنها چاپ شده است جداگانه
 

  ، فرق استبيداد ميان داد با
  ميان ناله با فرياد، فرق است

  يكي بر خود، يكي بر فرق ضحاك
  .زند، از كاوه تا فرهاد فرق است

  )93، ص1369سهرابي، (
  دار مردان خداست مردي كه طاليه

  از طايفة نور نَوردان خداست
  نماست قطبي كه مدار چشم او قبله

  .گردان خداست قلبش گل آفتاب
   )23ص ،1363پور،  امين(

 .آزموده است در شعرهاي خود اين دو قالب را سلمان نيز

چون  يرصة شعر دفاع مقدس توسط شاعرانشعر سپيد، در عو رواج يابي ره .5
 .سلمان هراتي

  :بحث و بررسي
  .است شده گذرا بررسي چند دريچه و به صورت از »سبز  آسمان«، مجموعةمقاله در اين

  :وان به سه بخش تقسيم كردت را مي »آسمان سبز«اشعار مجموعة 
  شعر سپيد) الف
  شعر نيمايي) ب
  ...غزل و، شامل رباعي شعر كالسيك،) ج
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  :تصويرها 
اگر چه . هاي شعر سلمان هراتي اشعار اوست همانگونه كه گذشت يكي از ويژگي

كند، شايد هم به تصويرسازي  رود سلمان در ساختن تصوير مسامحه مي تصور مي«
توان  اما نمي) 98، ص1376كاكايي، (»اصلي شعر معتقد نبود صرف به عنوان جوهرة

تصويرآفريني بيش از » آسمان سبز«در مجموعة . هاي او را ناديده گرفت تصويرآفريني
  .هر چيز در خدمت مضمون و وفادار به انديشة شاعر است

هاي صور خيال با  ًهمة گونه تقريبا هاي مختلف دارد، جلوه» آسمان سبز«تصويرهاي 
بخشي از  :گانهاز جمله تقابل دو است، ت تشخيص در اين مجموعه تجربه شدهمحوري
چه ديگر  استعاره وقالب  چه در قالب تشبيه و چه در هاي اين مجموعه،تصوير
تقابل . قرار دارد )Binaryopposition( گانههاي خيال در بستري از تقابل دو گونه

هم از رفتن باز دارد و رودخانه كه  ان راديگر خواهد بماند و بين مرداب كه مي
تقابل بين ميل  تقابل بين سنگر و ييالق، با جان سبز دريا بياميزد، خواهد برود و مي

خره تقابل مرام مقتدا كه دستهاي او آبهاي ها و باأل سراشيبي دلهره جاودانه شدن و
حقيرتري را  آدمهاي آبشوبنده است و مردابهايي كه حقيرانه به گودالي خواهند ريخت و

  )70ص، 1343هراتي، (1.كه در اين مرداب، مرواريد مي جويند
  

  اي مقتداي آبهاي آشوب
  .در روزگار جسارت مرداب

  چهاي مسمومرگستاخي قا
  ريني طوفان آخ

  .خاك خواهد گذشت كه بر گستردة
  )25ص ،همان(                            

  

اين گونه از  در. آيد ترسيم در مي به »جفتهاي دوگانه«اي از  در رشته گاهي تصوير
كند و  هاي طبيعي رابطه برقرار مي پديده ر بين انسان آرماني خود وشاع ،تصاوير
يعني شاعر با نگاه تصويري به هر . دهد اي مشترك آنها را به هم پيوند ميه كنش
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ز اي ا يا نشانه آن را سمبل و نگرد، ا كه ميه اب پديدههاي جذّ اي از گوشه گوشه
  :بيند هاي خود مي آرمان

  شهيد جنگل ـ 
  سبزتر از جنگل    

  بهار را نسرود هيچ وسعتي،
  تر از شهيد سرخ و

  هيچ دستي در بهار گل نگاشت
  :يا

  جنگل 
  همزاد مرد مقدسي است 

  ...آفتاب بودة كه دلداد                       
و د و هفتادقتل آفتاب، زخم آفتاب،  :را با تعابيري از قبيل آفتاب ي ازگاه تصاوير

انساني هاي  كه تلفيقي از طبيعت و آرمان آورد ، ميخواند آفتاب، آفتاب نماز حادثه مي
  ):عافيت طلبي( سايه و )انقالب حركت و(گاه تقابل بين آفتاب  و .است

  

  بايد به آن قبله دشنام داد
  كه در زير سايه نشستند

  و امان شكفتن در خويش را كشتند
  قبله پشت كردبايد به آن 

  كه دل خورشيد را شكستند
  )23، ص1343هراتي، (                                  

  :ز پارادكس جريان دارداي ا رشتة نامريي گاهي، تصوير در
  

  تورا دوست دارم
  !اي آفتاب شمايل دريا دل
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  و مرگ در كنار تو زندگي است
  لبخند غم ونفيس اي منظومة 

  اي فروتن نيرومند
  ايم در كنار تو، سبز و سربلند ادهايست

  دنيا، دوزخِ اشباح هولناك است
  و تو آن درخت گردوي كهنسالي

  من خوف تبر را نگرانمو بيش از آنكه 
  ...اي كه تو ايستاده

  )146، ص1387هراتي، (
  

اي كه هر كسي  گستره كند، اي از طوفان تشبيه مي شاعر خاطرات خود را به گستره
  :شود خسته مي ها قدم زند، در حواشي آن خاطره

  

  ،زني هايم قدم مي بر حواشي خاطره وقتي كه
  .شوي چه زود خسته مي

  ) 73ص، 1384 ،همو(
  

  .كنند زا در آن سجده مي باران هايداند كه ابر هاي ممدوح را معبدي مي چشم
  :اي است كه بر براق طوفان نشسته است ممدوح او اشاره

  و چشمان تو معبدي
  ...كنند را در آن سجده ميباران  كه ابرها، نماز
  تري از خأل نامعلوم

  هايي كه با نيت مكاشفه  دست
  در تو سفر كردند

  حيران در شيب جمجمه ايستادند
  ...اي اي كه بر براق طوفان نشسته تو آن اشاره

  )140، ص1387، همو(
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اب مورد آفت .يابد تكثير مي شهيد، كه با تشييع هركند  خود را به لكة نوري تشبيه مي
  :شهيد نمانده است بي ،اي كه هيچ خانة آن كرانه قلمرو شهيدان است، ،قرائت شاعر

  

  است، آفتاب درخشش محتومي
  .شهيد نمانده است بي در اين كرانه، هيچ خانه،

  

تر از اين جنگل دنيايي كه سبز ديگر است، جنگ، دنيايي دنياي آرماني شاعر جبهه و
  :تر از زالل و اقيانوسي آبي كال

  

  چشمهامان سوي قلمرو آن
  اند درختاني ايستاده

  هزار بار
  نگل كالسبز تر از اين ج

  از اينجا بعد
  اقيانوسي است

  تر از زالل آبي
  يله در بيكرانگي
  ارتحال چونان ابديتي بي

  )109ص، 1384 ،هراتي(    
  

فريند، آ تصويري خالّق از شهيد مي ،هاي روشن طبيعي با پيوند شهيد و پديده
سوي ديگر ريني شده و بازآف ي است استعال يافته وتسوي آن طبيع  تصويري كه يك

 چنين تصويري از شهيد براي زدودن دلتنگي مادران شهيد، با پر بار؛ اي بالنده و استعاره
  :گويد به آنان ميزباني آميخته از حماسه و تراژدي  با

  اي مادران شهيد
  وار كه ايد؟سوگ

  !دتان مبا دلتنگي
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  آنان درختانند
  بارانند
  آنان

  نيلو فرانند 
  دارندكه از حمايت دستان خدا برخور

  اند آبي
  اند آسماني

  دانيم؛ نه تو و نه من نمي
  .اند روشنايي اند، فراتر از دانايي...

  )109، ص1384هراتي، (    
  

 گشايد كند كه گرد باد را مي ي تشبيه ميطوفان يچشمهاي شهيد را به فانوسي در شب
انبوه شهيدان را به رودي از ستاره  شهيد را به ستاره و، باز و لبخند شهيد را به اقيانوس

  :كند تشبيه مي
  

  بيرون اين معين محدود
  ستا از ستاره جاري يرود

  رود شهيد
  سكوت همصدا شو با
  بشنوي تا

   .گذرد پشت آسمان چه مي
  )همانجا(

  

 هاي سلمان را خوش رنگ وتصوير به هر تقدير پيوند شهيد با مظاهر طبيعت،
 اردهاي روان بوي او را د آب :شود هاي شهيد آغاز مي گل با دست .دارد سرزنده نگه مي
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ضايعة هجرت  پس انتشار دستهاي شهيد، مرگ او خورشيد را به ارمغان آورده است، و
  :كند او را كمرنگ مي

  

  تو بودي ...
  كرد هوا روشني پخش مي

  و من
  از ديدم  هر گلي را كه مي

  شد دستهاي تو آغاز مي
  آمد آرام و آبي كه از بيشة دور مي

  بوي تو را داشت
  من از ابتداي تو فهميده بودم
  آورد كه يكروز خورشيد را خواهي

  !دريغا تو رفتي
  ، مهم نيست، اي دوستهراسي ندارم
  هاي تو را  خدا دست
  .منتشر كرد

  )126ص، 1384هراتي، (
  

شد شعر درخششي  اگر در بافت كالم آورده نمي» تسمهم ني«ه تركيب عاميانة البتّ
  .زيباتر داشت

با انسان به گفتمان  )زبان تداعي( ها زبان نشانه با ،هاي طبيعت در شعر سلمان جلوه
   :نشيند مي

  

  ستا بهار تعجب سبزي
  در چشم هاي خاك

  روي اين شگفت روبه
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  !درنگ كن
  و درختان

  آوردي؟تجسم استفهامي سبز كه سال را چگونه سر 
  )53-52، ص1384هراتي، (

  

   .خواند ديد فرا مي شاعر، مخاطب را به درنگ و بازنگري و اصالح زاوية 
  

  :هاي محتوايي ويژگي
از نظر محتوايي گيري شعر سلمان  گيري و اوج دامنة زماني شكل ،دوران جنگ

گ و جن .بنابراين درونماية شعر سلمان در محدودة حماسه و تراژدي است است،
تشييع جنازة شهيدان و  هاي عزاداري، قلمرو حماسه و شهادت، جلوه هاي آن، وهجل

پاي شعر سهراب  رد از سوي ديگر در شعر او. است هاي آن در شعر سلماننمود
شعر زير همرنگ است با  مثالً خورد، شاملو به چشم مي سپهري و شاعراني مثل فروغ و

  :سرودة سهراب سپهري »تر استاست كه از خواب خدا سبز كوچه باغي«
  

  صحن خاكستري صبح 
  .نورفاصله  فضايي است به دروازة

  )129، صهمان(
  

وطن من « شعار گونة سوررئاليستي يكباره با تركيب اما اين فضاي لطيف و
نامتجانس  شعر به دو تكة و شكند مي »وا فريادا واي« عبارت شعار گونة و »درياست

  :شود تقسيم مي
  وطن من درياست

  وا فريادا واي
  روزگاري است كه همصحبت با خاكم من 

  .شكند درد اين لحظه مرا مي
  )همانجا(                        
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ات و وف عاشورا، ،مثل انتظار ،ونماية شعر سلمان به مفاهيم دينيبخشي از در 
  :مفاهيم دوران انقالب اسالمي اختصاص دارد والدت معصومين و

  

  ):هدارباعي براي حضرت سيدالش(
 تصويري از آن حماسه در ياد افتاد   بــاالي تــو مثل ســرو آزاد افتاد
 تــا افتــادي هــزار فــريـاد افتاد   در حنجرة گـرفته در صبح غريب

  )57، ص1387، هراتي(
  ))ره(رباعي براي حضرا امام خميني(و يا 

  زده استتو، بـه آب پهلـو آرامش   استشعرناب پهلو زدهبهتو حرف
  چشم تو به آفتاب پهلـو زده  است   استمشهورترات از سپيدهپيشاني

  )60همان، ص(
  

  : مكتب گاه محتواي شعر سلمان آميزه ايست از اسطوره و 
  ديشب يك سبد پر سياوشان از باغ توحيد

  براي اين دل مسموم جوشاندم
  .تا تو بيايي

  )48، ص1384، همو(
  

رنگ محاوره به خود  و گريزد تصويري زبان مي ادبي وبالفاصله شعر از هنجار 
  :  گيرد مي

  

  اينجا روح مجروحم تنهاست
  تنها تر از تنهايي

  .بي پناهي
  )همانجا(
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 و در طبيعت سيال شعر جاري گردد باز مي زبان شعر به ادبيت كالم، ةاما دوبار
  :شود مي

  تنم را
  شويم نور مي در چشمة

  .تر از آب برهنه
  )48، ص 1384هراتي، (

  

 بر دلش نشسته، اشعاري است كه خوانده و ثّر ازمتأ فضاي ذهني كه شاعر گاه عميقاً
، به طور مثال در همين شعر به وام مي گيرد آگاه مصراعي را عيناًاي كه ناخود به گونه

  :گويد مي
  آيم ها باال مي از پله

  .آنگاه در برابر تو خواهم مرد
  )همانجا(

  :گويد ميكه  »خفته در باران«با عنوان سرو گلسرخي است آور شعري از خكه ياد
  

  دل نيست دستي ميان دشنه و
  ديوار است دستي ميان دشنه و

  "از پله ها فرود مي آيم"

  ...اما بدون پا
  )37تا، ص گلسرخي، بي(

  

 قرائت نسل انقالب را از حماسة شاعر قرائت خود و جنگل، ميرزا و در قطعة
  :گويد دارد و مي جنگل بيان مي

  خواند را به دوستي مي آسماني سبز است كه ما جنگل، -
، با حنجره هايي با درختاني آراسته از غرور ،جنگل قيامتي از قيام درختان است -

  :پر از سرود
  !آي ميرزا 
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  جنگل،
  وسعت پيوستة سپيدارهاست

  ها سايه و
  ور خستگي توستيادآ
  كسالت زخم خنجر نارفيقان را  كه

  پير تكانديدر ساية بلوط 
  بلوطها

  در هر بهار
  .كنند به ياد تو خون گريه مي

  )89-90 ص، ص1387هراتي، (
ا ترسيم دغدغة صحرا و چوپانان بيدار دل ر يا در قطعة گالشها، محيط آرام و بي

  :كند مي
  !آي گالش

  :با ما بگو 
  كدام بهار نآويش

  در سبد دستهاي تو گل ريخت
  وحشي را  رازيانة و

  كدام دست لطيف
  ي بلند تواز باال

  .آويخت
  )45ص، 1384 ،وهم(

  

  :كند انداز از زندگي انسان عرضه مي ع چشمدو نو :»مقدم خطّي تا خطّ از بي« در قطعة
مجاهدان  ديگري زندگي سنگر نشينان و يكي زندگي رفاه طلبان و عافيت جويان و

  :نبرد خطّ مقدم جبهة
  وقتي كه عزم تو ماندن باشد
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  روز حتّي
  به سمت تاريكي ها پنجره
  شوند باز مي

  اگر بتواني موقع رسيدن را درك كني
  براي رفتن

  .هميشه فرصت هست
  )73، ص1384هراتي، (

  

و همچنان منتظر آن است كه  برد جدال بين ماندن و رفتن به سر مي شاعر در
يعني فرايند گذر از . آغاز گردد» يگردي دتولّ« هستها عوض شود تا و نگاهش به هستي

  .از ماندن به رفتن ي به خطّ مقدم وخطّ بي
شتاب براي و شمارش يك كلكسيون تمبر و  امتكّ چشم انداز اول صف مرغ و

  :داند زده، نمي ، كليد واژة زندگي است و غفلتغفلت ،در اين نگاه. سقوط است
  

  پشت اين حصار
  چه سياهي عظيمي خوابيده است

  )همانجا(
  

دي آغاز تولّ حادثة .شود ديگر زود خسته نمي آيد، ا شاعر از حاشيه به متن ميام
  :آورد مي برفرياد .شود گاه شاعر به هستي و هستها عوض مين رسد، ديگر فرا مي

  

  ام  خوابي در خانه ور اين همه بيضمن از ح
  منتظرم                                                 

  ري بكنيمـز تا براي رفتن فكخي اي دل بر
  )74ص همان،(                                      

 گشت، و اي مي و فقط دنبال واسطه يا بهانه دي ديگر آبستن بودذهن شاعر از تولّ
  خواب ،

  .بهانة زيبايي بود
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  دم،خواب دي
  دلم براي لمس آفتاب

  چونان نيلوفري
   ...بر قامت نيزه پيچيد

  )74، ص1384هراتي، (
  

از ماندن به  و. ي به خطّ مقدمخطّ از بي. رسد مير به كاروان خطّ مقدم پس شاع
  .رفتن

  :اين كاروان چه مؤذن خوش صدايي دارد
  :به همراهم گفتم

  رسم؟ من با كدام كاروان به مقصد مي
  .رود كارواني كه به سمت برنگشتن مي:..... گفت

  )76همان،ص(                                         
  

  نتيجه
ر فرمها و قالبها شعري را تجربه كرده است، اما اشعار سپيد او در سلمان هراتي بيشت

اي دارند كه اين لحن و بيان اگر چه در بسياري  مجموعة آسمان سبز لحن و بيان ويژه
است، به ...) مثل سپهري، فرخزاد، گلسرخي و(از موارد وام گرفته از شاعران پيشين 

ر شاعر و انعكاس صادقانة شرايط ها و مضامين مورد نظ سبب وفاداري به دغدغه
زبان شعر سلمان روان و . اجتماعي زمان خودش، دلنشين و پذيرفتني و تازه است

لطيف، ملموس » آسمان سبز«تصويرهاي تخيلي در مجموعة . برگرفته از نحو رايج است
و وفات بزرگان دين  ،و غير متكلّفانه و محتواي آن در قلمروي جنگ و عاشورا و اعياد

وجه مشخصة اشعارش جنگ و متفرّعات آن است و اغلب اشعار  مابل تفسير است؛ ااق
  .شود نيز در شعر جنگ تعبير و تفسير مي

سپيد در شعر انقالب است؛  شعراگر چه وجه برجستة شخصيت شعري او، حضور
  .ها هم شاعر متبحري بوده است اما او در ديگر قالب
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 :ها  يادداشت

ن سروده تحت تأثير اشعار فروغ فرخزاد است و حتّي همان واژگان سلمان هراتي در اي .1
 .فروغ را به كار برده است

  

  :توضيح**
نامه، مقاالتي از شادروان دكتر رحمدل به چاپ رسيده  هاي پيشين كاوش در شماره

است، عالوه بر آن، كاوش نامه در داوري برخي مقاالت از نظرهاي عالمانة آن مرحوم 
ضمن تسليت ضايعة فقدان اين شاعر پژوهشگر، آخرين مقالة وي كه  برخوردار بود،

به بررسي شعر شاعر بسيجي، سلمان هراتي، پرداخته و به علّت فوت ناگهاني ايشان، 
 دانشجوي،اصالحات آن به تعويق افتاده بود، با اصالحاتي كه خانم فرزانه غالمرضايي

بر اساس نظر داوران در آن اعمال فارسي دانشگاه تربيت مدرس،  دورة دكتري ادبيات
  .از نطر خوانندگان گرامي گذشتاند،  كرده

در روستاي شرفشاه از توابع  1330مرحوم دكتر رحمدل شرفشاهي، در سال 
پس از پايان بردن دورة ابتدايي در روستاي زادگاهش، . شهرستان الهيجان متولّد شد

وي پس از گذراندن . ت سرگذاشتدر دبيرستان مهدية لنگرود، دورة دبيرستان را پش
ارشد همين  فارسي در دانشگاه تربيت معلّم و كارشناسي دورة كارشناسي زبان و ادبيات

. رشته در دانشگاه تهران، مدرك دكتري خود را از دانشگاه تربيت مدرس دريافت كرد
. ن بردوي دوران آموزشي خود را ابتدا از دانشگاه گيالن آغاز كرد و در همانجا به پايا

شود كه توانست مرتبة  از وي به عنوان اولين عضو هيأت علمي در اين دانشگاه ياد مي
مرحوم غالمرضا رحمدل . استادي دانشكدة علوم انساني اين دانشگاه را كسب كند

از وي . شرفشاهي، نامي آشنا در عرصة مطبوعات كشور در حوزة شعر و ادبيات بود
هاي  شود كه در عرصه نه و نيروي بسيجي ياد ميبه عنوان شاعر و پژوهشگر نمو

 1387وي در اواخر آذر ماه سال . مختلف فرهنگي و اجتماعي حضوري فعال داشت
دچار عارضة مغزي شد و مدت چهار ماه در حالت بيهوشي در بيمارستان رشت به سر 

  . آفرين تسليم كرد ، جان به جان 1388برد و سرانجام در هفتة پاياني فروردين 
هاي بسيار،  از آثار مكتوب مرحوم دكتر رحمدل شرفشاهي، گذشته از مقاله

، از زمزمه تا )دفتر شعر(، چشيدن دريا)دفتر شعر(حماسة عطش: هايي از جمله كتاب
و مجموعه مقاالت گيالن شناسي، تذكرة ) دفتر شعر(، شكفتن طوفان)دفتر شعر(فرياد

ورشي در كالم حماسه آفرينان كربال به شعراي كربال، فرافكني در مثنوي، رجزهاي ي
 .يادگار مانده است
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  و مĤخذ منابع
 .، تحليلي از شعر جنگ، تهران، انتشارات وزارت ارشاد)1383(اكبري، منوچهري -1

: ، تهران)ها ها و دوبيتي هاي رباعي گزيده(، در كوچة آفتاب)1363(پور، قيصر امين -2
 .حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي

 .بنيادشهيد گيالن وآه، رشت، انتشارات هاي چاه ، گذاره)1385(مرضارحمدل، غال -3

 .انتشارات برگ: ، اشارات اشك، تهران)1369(سهرابي، محمدرضا -4

 .كتاب زمان: ، غزل خون، تهران)1358(صادقي، عباس -5

، نگاهي به شعر معاصر ايران، آوازهاي نسل سرخ، )1376(كاكائي، عبدالجبار -6
 .ر عروجمؤسسه چاپ و نش: تهران

 .، حماسه خسرو گلسرخي، تهرانك آرمان)تا بي(گلسرخي، خسرو -7

 .1359مجلة سوره، حوزة انديشه و هنر اسالمي،  -8

 . حوزة هنري: ، رجعت سرخ ستاره، تهران)1363(معلّم دامغاني، علي -9

انتشارات حوزة هنري سازمان : آسمان سبز، رشتاز ، )1384(سلمان هراتي، -10
  .تبليغات اسالمي
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