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 تجلی رمانتیسم در اشعار سلمان هراتی
 سارا زارع جیرهنده

 دبیر آموزش و پرورش
 چکیده

شعر او بیانگر عشق و دلدادگی . شودمازندرانی دهۀ شصت و از شاعران شعر جنگ محسوب می شاعر( 4992_4963) لمان هراتیس

او به خدا، وطن و طبیعت است نیز دورة زندگی سلمان مصادف با دو فضای متفاوت از هم یعنی شهادت و ایثار گروهی از یك طرف 

دهد و او طرفی دیگر است واین فضا سلمان را سخت تحت تاثیر قرار می خواهی گروهی ازهطلبی و یا زیاداندیشی و عافیتو خود

. دوستی، استکبارگریزی، ساده زیستی، حسرت بر خوبان و بیزاری از بدان آمیخته استهمواره شعر خود را با عاطفۀ غلیظی از وطن

های رمانتیسم در سه دفتر شعری از آسمان ز این رهگذر نشانهنیز شعر او آیینۀ پاکی و خلوص طبیعت و زاللیت و شکوه خدا است ا

در این راستا، ابتدا دربارة جریان رمانتیسم و خاستگاه . سبز، دری به خانۀ خورشید، از این ستاره تا آن ستاره مورد بررسی قرار گرفت

ر ایران و آثار شاعران پرداخته شد و از این های آن مطالبی عنوان شد سپس به بررسی ورود رمانتیسم داولیه و علل ظهور و نشانه

های رمانتیسم فردی و اجتماعی با سه رنگ آشکار گردید که جلوه یبا ذکر شواهدرهگذر شعر سلمان مورد تحلیل قرار گرفت و 

 . رنگ استدر این سه مجموعۀ شعری سلمان پر گراناسیونالیستی و شهودی و طبیعت

 . طبیعت، اجتماع، سلمان، رمانتیسم: هاواژهکلید

 درآمد 

سال پیش در اروپا بعد از دوره  211رمانتیسم، جریان ادبی، هنری و حتی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ای بود که حدود 

کالسیسم و در پی عوامل اجتماعی و سیاسی خاصی ظهور کرد که در پی آن بی اعتنایی به اصول و قواعد و چهارچوب های خشك 

شد و ادیبان و هنرمندان به سوی شعر صمیمانه و فرار از اشعار فاخر و به اصطالح شسته ـ رفته و خرد  و محدود کننده باب

 . محورانه، گرایش پیدا کردند

این جریان چون بر مبانی . تولد این جریان ادبی ـ سیاسی، تاثیراتی عمیق و دراز دامن بر اجتماع و در نتیجه آثار ادبی گذاشت

نهاده شده بود؛ چونان سیلی غیر قابل کنترل به زودی در سایر  ... آزادی، طبیعت گرایی و عاطفه محوری و: ملهفطری انسان ها از ج

لذا . جوامع انسانی روان شد اما در هر اقلیمی با توجه به شکل و شرایط آن جا، تغییر یافت و به اصطالح، بومی آن منطقه گردید

 : م شد و در پی آن نام های مختلفی هم گرفت از جملهرمانتیسم مادر ناگزیر به شاخه هایی تقسی

 انقالبی، فلسفی،–تغزلی، فردی، اجتماعی  (4926:436جعفری،)ی ستیونالیناس ،گرا عتیطبگرا، رمانتیسم احساساتی، اخالق

 (93_4939:21تسلیمی،)سیاه و تلخ، ساده و (436_4934:423خواجات،)یشهود

گیرند لذادر نقد وکنکاش آثار ادبی، یکی از های موجود در اجتماع قرار میجریانهنرمندان مسلما تحت تاثیر شاعران و

های اخیر و در شعر شاعران وص در دهههای ادبی است که به خصها و جریانثر شاعر به لحاظ مکتبرویکردهای مطالعه، بررسی ا

 . معاصر جایگاه خاصی دارد

از یك طرف به لحاظ پرداختن به مفاهیمی چون عاطفه و صمیمیت و  -لاین زاده طبیعت زیبای شما -اشعار سلمان هراتی

های رمانتیسم  فردی است و از طرف دیگر به لحاظ قرار دادن شعر در ادی خواهی و شهود، نمایشگاه جلوهطبیعت دوستی و آز

مهم تر آنکه او . ی را بر می تابدفضای اجتماعی و به چالش کشاندن برخی مسائل و نیزاشعار وطن دوستانه ی او رمانتیسم  اجتماع

شاعر دوران جنگ ایران و عراق است و طبیعتاً جنگ می تواند عامل سوق دادن شاعر به سمت و سوی برخی ویژگی های رمانتیکی 

 . واکاوی اشعار او به لحاظ ویژگی های رمانتیسم ی الزم می نماید، با توجه به این موارد. باشد

  :پژوهش پیشینه

 .«مکتبهای ادبی»ه های رمانتیسم  در آثار شاعران ایران در کتاب هایی که درباره رمانتیسم  بحث کرده اند مثل بررسی جلو

بهزاد خواجات  «رمانتی سیسم ایرانی» منصور ثروت، «آشنایی با مکتب های ادبی»شمیسا و  «مکتبهای ادبی»سید رضا حسینی 

جریان های »نگاشته شده اند نیزلزوما به این امر پرداخته اند؛کتاب هایی چون  کتاب هایی که درباره ی ادبیات معاصر. آمده است
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گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران از علی تسلیمی ؛اما مهمترین کتابی که اساس کار ، از حسین پور چافی «شعری معاصر فارسی

جعفری شاعران رمانتیك . از مسعود جعفری است «رانسیر رمانتیسم در ای»خود را بر بررسی رمانتیسم در آثار ادبای ایران نهاد 

کتابی قدیمی است که به جریان  یکدکن یعیشفاز «ادوار شعر فارسی»کتاب. کندااز عصر مشروطه تا نیما بررسی میایران ر

یافتن رمانتیسم  داند و به خاطر تغییر ماهیتمی« ادبیات عصر رضاشاهی از مسائل عمده وقابل مطالعه»را رمانتیسم می پردازد وآن

 (4921:31شفیعی کدکنی،). در ایران در مقایسه با اروپا آن را با توسع به کار می برد

از دانشگاه ( 4931) یلیاز محسن اسماع (4911_4921)« یدر شعر فارس سمیرمانت یهاجلوه»با عنوان  یدکتر نامهانیپادر

، انهیگرا عتیطب یهاجنبه یبه بررس یلیاسماع یآقا. قرارگرفت یبررسمورد سال  21 در محدوده رمانتیكشعر ،نور مرکز امیپ

 نامه انیپا. کردند هیدوران تک نیا یفارس اتیآن بر ادب ریو تاث سمیمکتب رمانت یباشناسیو ابعاد ز انهیانسان گرا، جامعه شناسانه

 یاشعار مصدق را به لحاظ شاخصه ها، ناز دانشگاه مازندرا یمحمد لیاز راح «مصدق دیدر اشعار حم سمیرمانت»ارشد  یکارشناس

 انیپا. است یفرد سمیرمانت یبه سو یاجتماع سمیکه روند اشعار مصدق از رمانت دندیرس جهینت نیکردند و به ا یبررس سمیرمانت

 یهاصهشاخ یضمن بررس، (4934) اسوجیاز دانشگاه  یااز معصوم بهمه «یتولل دونیدر اشعار فر سمیرمانت»ارشد  یکارشناس نامه

 یو نوآور استاو با زبان فرانسه  ییآشنا لیبه دل سمیاز رمانت یتولل یریپذ ریکه تاث دندیرس جهینت نیبه ا یدر اشعار تولل سمیرمانت

از حسن  «روح نامرئی شعر فارسی» :های مجازی با عناوینهایی در پایگاهعالوه بر آن مقاله. است شتریب گرانیاو نسبت به د یها

واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و ، از علیرضا صدر «جنبش رمانتیسم و سیاست رومانتیك»و . . . زندیه و

نقد، بررسی و تحلیل زندگی و شعر »مقاله ای با عنوان. نیز در این باره می باشد. . . محمد الفیتوری از دکتر امیر حسین رسول نیا و

 اما مقاله ای مستقل درباره. را مورد بررسی قرار دادند ویژگی های زبانی، فکری و ادبی آثار او ،سلیمان زادعباس از« سلمان هراتی

 . های رمانتیسم در اشعار سلمان هراتی تا انجایی که جست جو شد مرجعی یافت نشده استنشانه جلوه و

 های پژوهش پرسش

  :مقاله ی حاضر می خواهد به پرسش های زیر پاسخ دهد

 لمان هراتی به لحاظ ویژگی های رمانتیسم چگونه است؟ شعر س _4

 در شعرسلمان هراتی چه نوع رمانتیسمی دیده می شود؟ _2

 علت بروز جلوه های رمانتیسم  در آثار او چیست ؟  _9

  :حدود پژوهش

این ستاره تا آن ستاره دری به خانه ی خورشید و از ، از آسمان آبی :برای انجام مقاله سه دفتر شعر سلمان هراتی با عناوین

 . مورد مطالعه و فیش برداری قرار گرفته است

 :چهارچوب نظری پژوهش

 (Romantisme)رمانتیسم   _4

موسیقی و قالب پیکره ی یك شعر یا متن ادبی ، عاطفه و احساس یکی از عناصر مهم شعر است که با سایر عناصر یعنی تخیل

هر سخن کز دل بر آید، الجرم بر »اطفه در شعر جایگیر و مالل آور نیست و به مصداق را تشکیل می دهند با این مزیت که غلظت ع

توجه به احساس و عاطفه در سخن هر چند تاریخی را بر نمی تابد؛ چنانکه . کالم دلنشین تر و موثرتر نیز می شود .«دل نشیند

با پیش زمینه  انداما در اساس بودن احساس و عاطفهشاعران پیرو سبك عراقی ما اشعاری با محوریت احساس و درونگرایی داشته 

 . یاد می شود .«مکتب رمانتیسم»ای خاص بر می گردد که از آن با عنوانهای فلسفی به دوره

به دنبال مکتب کالسیسم و در ( 33 :4931، شمیسا) 43اول قرن  و نیمه 42ت در اروپا که در قرن رمانتیسم نام مکتبی اس

در کشورهای رمانتیسم به معنای خاص خود ، مد و بر خالف مکتب کالسیسم که محدود به زمان خود شدمقابل آن به وجود آ

چ کدام از شاید هی، در تاریخ ادب غرب». کنون نیز در آثار شاعران و هنرمندان بسیاری ظهور و بروز داردمختلف فراگیر شد و تا

رمانتیسم تنها مکتبی ادبی نیست بلکه خیزشی  ... ده نبوده باشدمکتب رمانتیسم همه جا گیر و گستر مکاتب ادبی به اندازه

 (31 :4923ثروت، ) .«.شودسیاسی و اقتصادی نیز محسوب می، اجتماعی
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و در آلمان با  Coleridgeکالریج ، Words worthوردزورث ، W. Blakeاین جریان ادبی ابتدا در انگلستان با ویلیام بلیك 

المارتین ظاهر ، شاتوبریان، و سپس در قرن نوزدهم در فرانسه با ویکتور هوگو Holderlinهولدرلین  ،Shillerشیلر ، Goeteگوته 

  (464 :4921، حسینی)می شود 

  :ثروت دو عامل مهم و کلی را در پیدایش این مکتب عنوان می کند

 . خاص خود را می طلبید ویسندهه فرهنگی جدید زایید که نانقالب صنعتی و انقالب کبیر فرانسه ک)عامل اجتماعی  :الف

 .«آشنایی با شرق که در این ایام از جهات علم و هنر و زندگی و مظاهر مادی آن از غرب بسی پیشرفته تر بود :دنیای شرق :ب

  (62_39 :ثروت)

ن در مراد رمانتیسم غیر نظری است که غلظت آ، کندبیان می« دنیای شرق»آنچه را که ثروت در خصوص عامل دوم یعنی 

 . باشدشتر و پیشتر از غرب بود و گرنه خاستگاه رمانتیسم نظری غرب میشرق بی

رمانتیسم خاصه از اوایل قرن نوزدهم اعتراضی بود »رمانتیسم  ماهیتی اعتراضی و انتقادی و یا انتقامی داشت به این معنی که 

ی افسار نی که نتیجه ی مستقیم سیستم اقتصادهای بشری و شئون انساماشینی کردن زندگی و تخریب ارزش که هنرمند به

اه های رمانتیسم فریاد اعتراض آمیز هنرمند علیه بندگی انسان آزاد، علیه تبدیل شهرها به اردوگ. کردگسیخته ی آن زمان بود می

آزاد وعده داده بودند  قتصادا های جامعهخوش بینی که تئورسین به عبارت بهتر آن. ها و علیه رقابت آزاد بوداسیران کارخانه فقر زده

معکوس داد، رمانتیسم انعکاس شکست  ر رفاه خواهند زیست، وقتی نتیجهدادند که پس از این فقر از بین رفته و همه دو امید می

ن می بنابراین انقالب صنعتی که محصول بها دادن به عقل و علوم پایه بود، آن آبی را که تشنگا (24 :4913، پرهام) «... آنان بود

رمانتیسم برای تبیین ناتوانی زندگی صنعتی و ماشینی در خوشبختی بشر سر بر آورد بنابراین . نمود، در حد یك سراب باقی گذاشت

انقالب صنعتی باعث زایش رمانتیسم شد  (31 :4923ثروت،) .«ای به مبارزه برخاست که خود مولود آن ها بودسم با پدیدهرمانتی»

 . لیه مادر خود یعنی انقالب صنعتی قیام کرداما بعدها رمانتیسم ع

گرایی افراطی و نگاه ریاضی وار به طبیعت حکومت عقل، حاکمیت ادبیات کالسیسم بود وه بر آن در قرن هفدهم که دورهعال

مردم و ایمان ؛ اشرافی که با نی داشتند قدرت در دست اشراف بودو علوم پایه و فیزیکی که مربوط به تعقل بود، ارزش فراوا. داشت

ها و اصول اخالقی و فرهنگی و سیاسی جهان اندیشه برابری و هم سانی انسانهیجدهم بر روح  عقل باوران سده»بیگانه بودند 

به این معنی که خواهان وضع اصولی مشترک برای تجویز به همگان بودند و از این راه ارزشی برای ( 3 :4923صدرا،). شمول بودند

توجه به عقل و  انقالب صنعتی اروپا که در سایه. ها بودها و قومیتی شدند و این به معنای حذف فرهنگئل نمفردیت و قومیت قا

دل بریدن از روستا و طبیعت . علوم پایه ایجاد شده بود، موجبات روی آوردن نیروی کار از روستاها به شهرهای بزرگ و کوچك شد

. از یکدیگر یك نوع دلزدگی و دلتنگی را نسبت به صنعت در بین مردم ایجاد کرد و فاصله گرفتن از قوم و خویش و حتی خانواده

رشد صنعتی به  (416: 4921حسینی،) .«های مختلف را در هم آمیختاندیشهذوق و ، مهاجرت هایی که روی داد»گذشته از آن 

وضاع وانفسا نگرشی علیه کارایی عقل ظهور کرد و های شهری به معنای عبور اروپا از سنت به مدرنیته بود در این اهمراه سایر جلوه

طبیعت و آزادی و شهود ، ای اندیشید و آن روی آوردن به احساس و عاطفه و ایماندید، چارهشری که خود را در پرتگاه سقوط میب

در مقابل  تیو فرداصالت دادن به احساس و عشق و عاطفه و شهود ، جنبش نیا یژگیو نیتربرجسته. و فطرت و فلسفه ی سفر بود

 دهیمعصوم آفر، بودند چون معتقد بودند انسان، شده بود دهیآنگونه که آفر یعیطب یانسان یها متقاضآن. عقل و محصوالت آن بود

آن بر  زیو تجو انیاز آدم یعده ا تیتعقل و تثب جهیاست که نت یاجتماع یشود نهادها یو بند او م یشده و آنچه که باعث گرفتار

انسان » :دیگویکند و میم انیرا ب كیدموکرات ریغ یآور نهادها انیانسان و نقش ز تیمعصوم روسو مسئله. باشد یم انیمآد ریسا

 شیآال یبود بس ساده و ب ینه درنده خو بود نه منفعت طلب نه عاقل نه حسابگر بلکه موجود ستیزیم یکه در وضع بدو یعیطب

 انیآدم یکند که بهشت گمشده  یکار دیبا  سمیپس رمانت (4929:429، لوگاچ). کردند یم بقا و ترحم بر او حکومت زیکه تنها غرا

در پرتو ظهور رمانتیسم، شاعران از طبقات مختلف مردم برخاستند و قلمرو آثار ادبی گسترش . معصوم دوباره کشف و خلق شود

، نظام سرمایه داری. ر و نهی از اصالت ساقط می شدنظرات فراوانی طرح شد عقل و خرد و قاعده و ام (416 :4921حسینی،)یافت 

. شهود است که نیرویی شبیه به غریزه است، تنها وسیله ی شناخت «برکسن»از نگاه »سلطنت گرایان و  خرد محوران پس افتادند 

  (42:4923، صدرا) .«علم صرفاً به جهان مصنوع تعلق دارد نه به جهان طبیعی «ژرژسورل»از نگاه 
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  :مکتب رمانتیسم عبارت است از اصول کلی

تواند از  یصورت نم نیا ریدر غ رایو اخالق و موهومات برکنار باشد ز نیو قوان یاجتماع یاز فشارها دیهنرمند با:یآزاد _4

 _ 2. گاردبن ایگو یریتصو، بایچه زشت و چه ز، آزاد باشد از هر گوشه اجتماع دیبا اتیادب نیبنابرا. ردیذوق و استعداد خود الهام بگ

 یپرداخت و برا یم یو افکار و اوصاف مشترک انسان «یانسان کل»که به  كیکالس سندهیبر خالف  نو :«من» ای تیبه شخص تیاهم

 ك،یرمانت سندهینو، دیگز یکهن بر م ریافسانه ها و اساط انیرا از م یقهرمان، افکار و اوصاف مشترک نیدر آوردن ا شیبه نما

 یگانگیبه » سمیکالس روانیها در مقابل پ كیرمانت. کرد یخود م یو سروده ها هاود را قهرمان نوشته خ «من» ای شیخو تیشخص

 یفرد بر اساس ارزش ها و استعدادها و اصول اخالق تیشخص یها و اقوام باور داشتند و از رشد آزادانه  تیمل ایافراد  تیشخص

انسان  «روسو»امثال  یکسان :ریوتصو  لیو احساسات  و تخ  جاناتیه به شیگرا _9( 411 :4929لوگاچ،) .«کردند یدفاع م یفرد

با احساس و  یموجود ،بلکه انسان ندیباشد و فقط منافع خود را بب شیبه عقل مصلحت اند یدانستند که متک ینم یرا انسان یعیطب

راهبر ، یعیدر وضع طب»: دیگویم «روسو». ستیتفاوت ن یب شیکند و نسبت به هم نوع خو یم یعاطفه است که آزادانه زندگ

مانع  یزیو حس ترحم به طور غر (4929:424، لوگاچ) .«عشق به خود و حس ترحم است زهیبلکه غر ،یمدن یخو اینه خرد  نانسا

به  كیاز شاعران رمانت یعده ا (همان) .«شود یژرف فقط در پرتو احساس ژرف حاصل م شهیاند»: گفتیم جیجنگ است کولر

و عنصر عاطفه و معنا را  ستندین بندیدر شعر چندان پا ریبه عنصر تصو ،ندیگو یسخن م یکه از من اجتماع ییها كیخصوص رمانت

شود  یم عثبا ادیز ریتصو :گفتیبود که م نیا ریبه تصو جیکالر یاز انتقادها یکی. دهندیآن پوشش م یبه جا یترعیدر حد وس

 (213 :4922 ک ولك،. ر). ردیقلب تحت الشعاع ذهن قرار گ

را از شاعران  یسیانگل یها كیکه رمانت یممتاز یژگیو»دادند یارزش م اریبس «لیتخ»به عنصر  یسیانگل یهاكیرمانت اما

و  «استعداد شاعر بود نیترمهم لیها تخاز نظر آن( 69 :4913، فورست). بود لیدادن به تخ تیاهم، کردیجدا م جدهمیقرن ه

 .ندیآفر یکودک است که عوالم کوچك خود را م یهمان استعداد الوه نیماند ا یخلقت خداوند م له عمکار ب نیا»داشتند  دهیعق

 ریتصو یرویآن ن، لیها از تخو مراد آن(441:4923،یفتوح)"است نهان درون بشر یخالق ،لیتخ" كیاز نظر بل( 4929:11، لوکاچ)

 الیخ شود را در حوزه یو مجاز و استعاره م هیکه منجر به تشب یریتصاو. قائلند تتفاو لیو تخ الیخ نیها ببلکه آن ستین یپرداز

با »سخن گفته است او  اریبس الیآن با خ زیو تما لیتخ درباره جیکالر. کنندیم كیرا به مفهوم شهود نزد لیدهند و تخیم یجا

 الیخ» دیگو یکند و م یم «ر نبوغشعر استعداد و شع نینهادن ب زیشروع به تما، لیو تخ الیکمك گرفتن از دو اصطالح خ

 (64 :برت. ال. آر) .«است خالق یندیفرا لیاست و تخ یبر تداع یمبتن یندیفرآ

 _1 ( 11 :4929، لوکاچ) .«کار خداوند است هیکه شب افتی یخالقانه ا تیدر فعال دیرا با یهست یمعنا»اعتقاد داشت  جیکولر

مبهم دارد و در  یزیچ، نا روشن یزیاسطوره در دل خود چ:به اسطوره شیگرا_3 یقرون وسط یحیمس اتیو ادب تیحیعالقه به مس

است  ندیفرا نیا یظلمات ژرف تمام را که القا کننده یزیچ یعنی ریناپذ انیو ب ینعقال ریغ، ناشناخته زیحال قادر است آن چ نیع

 یزمان ها ایفضاها  یو زمان موجود و فرار به سو طیاز مح یآزردگ: یهم سفر واقع :احتیو س ریو س زیگر_6. بگنجاند یریدر تصاو

 .«هاستكیاز مشخصات آثار رمانت یکی الیخ یبال ها یبر رو ای یسفر واقع، ییایجغراف ای یخیدعوت به سفر تار، گرید

گشت  یبا چراغ هم خیش ید: بوده اند یآرمان یایدن یشاعران در جست و جو:ییو نخبه گرا  ییآرمان گرا_1 ((22 :4923ثروت،)

عقل ، تیدر نها» :گفتمی است که  «روسو»از سخنان معروف :ازعقل زیگر_2   و دد ملولم و انسانم آرزوست ویکز د/ گردشهر 

ها معتقد بودند که رمانتیك: صنعت و نیاز ماش زیگر_ 3 (416 :4929، لوکاچ) .«کند یکه قلب حکم م ردیگیم شیرا پ یراه

شود مخصوصاً از  یم یروسو معتقد است که فساد از تمدن ناش». دنز یهان را بر هم مج یعیمحصوالت علم و عقل حالت طب

انسان ها را دچار حسرت و  جهیشود و در نت یو عدم مساوات م یعدالت یموجب ب تیوضع نیا رایز، ها ییدارا گریو د نیزم تیمالک

که نقاد عقل محض بوده اند، مخالف  انیگرا ذهن:ییذهن گرا_41(  4913:33، فورست) .«کند یحسادت و فساد و انحراف م

به  شیگرا _42به شعر  شیافسون سخن و گرا_44. هم راه شدند سمیجهت با رمانت نیکه خرد باور بودند در آمدند و از ا سمیکالس

با  نکهیو ا و پاک و خالص و سرشار از لطافت است یعیطب، عتیکه طب ییاز آنجا :یبدو یوزندگ عتیبه طب شیگرا _49غم و اندوه 

. هستند عتیبه سبك طب یخواستار زندگ كیاست شاعران رمانت یکه در خود دارد، پر از صفا و صلح و آشت ییتضادها یهمه 

و  ستیدر روستا ماندن ن عتیمراد روسو از بازگشت به طب (116 :4932، گردر نیوستی) .«را روسو راه انداخت عتیبازگشت به طب»
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نوع  كی نیا رایاست ز یو دامپرور یو کشاورز یچوپان جیو ترو عتیبازگشت به دامن طب، عتیازگشت به طبمراد از ب»پنداشت  دینبا

 یاستبداد ریغ یعنی یجمع، یمیساده و صم یبه زندگ یعنیاو  یواقع عتیعودت بشر به اصل و طب یبلکه هدف و. باشد یارتجاع م

را حق  یکشند و کس یاست و در آن، همه زحمت م ییایر یو ب یاز سادگکه پر  یآن نوع از زندگ یعنی. است ییروستا یو استثمار

 و یادآوری خاطرات آن یو دوران کودک به گذشته بازگشت :ینوستالوژ -41( 12 :4923ثروت،) .«ستین یگریبر د یبرتر

 یزندگومانندها  كیطلوب رمانتم یهادهیپر از راز و رمز است از پد، ایکران رو یب تیکه ماه ییآن جا از :ایدادن به رو تیاهم_43

 الطبیعی متافیزیك ودنیای ماور روی کردن به: کشف وشهود_46. برای آنها بود یثانو

رب را در خصوص یکی از دالیل تولد رمانتیسم در غ «ثروت»اگر سخن . مشروطه آغاز ورود رمانتیسم  نظری در ایران است دوره

به خصوص در  باید یاد آور شد که بعدها یعنی در زمان مشروطیت و، شرقی بدانیم ها و دستاوردهایعامل شرق و آشنایی با ارزش

رمانتیسم از غرب به شرق وارد شد آشنایی قشر تحصیل کرده با  ته و مکتبی شدهحکومت رضاخانی شکل پیشرف دوره شانزده ساله

این محصول تکامل یافته را به موطن اصلی خود بر اعزام دانشجو به اروپا ، آثار غربی ترجمه، زبان فرانسه در مدارس زبان خارجی

دالیل عامل غرب به خصوص فرانسه  همی داشت اما عمدههر چند نزدیکی با کشورهای عربی و ترکیه هم در این آشنایی س. گرداند

 . تاثیر نبودنیز در رشد رمانتیسم در ایران بیعوامل اجتماعی داخلی ، عالوه بر عامل خارجی. بود

فردگرایی در عرصه  چه رضاشاه با از بین بردن زمینهاگر »رشد و شکوفایی رمانتیسم در ایران است  خان دورهدوره رضا

، اقتصادی، های سیاسیبدون شك اقدامات جدی او در زمینه، اجتماعی و سیاسی مانع از بروز تجلیات رمانتیك در روزگار خود شد

های فکری و ساز جنبهانقالب مشروطه را زمینهدر واقع . های بعد بوددر سالور انفجاری عوارض رمانتیك فرهنگی زمینه ساز ظه

  (499: 4931، زندیه) .«توان دانستهای اجتماعی آن میا زمینه ساز جنبهتئوریك رمانتیسم و عصر رضاشاه ر

و آزادی مورد نظر  دوره ای پر خفقان و تك صدایی که فردیت، است «فشردگی نیروهای اجتماعی»دوره ی رضاشاه دوره ی 

عشایر ملزم به سکونت می ، نهادهای اجتماعی و هیئت حاکم در راس بر عموم فرمان می رانند. رمانتیك ها در آن جایگاهی ندارد

راه های ارتباطی به سرعت گسترش می یابند و ایران کم کم پا به دنیای مدرن ماشینی و صنعتی می ، شوند و کارخانه های صنعتی

کوچ مردم از روستا به شهر برای گرداندن . نتیجه همان سرنوشت اروپای صنعتی قرن هیجدهم در ایران تکرار می شوددر . گذارد

دلتنگ طبیعت و صفای روستا شود و از طرف ، چرخ صنایع و آمیختگی شهری و روستایی باعث می شود که از یك طرف روستایی

 . دیگر شهری با صمیمیت و خلوص روستایی آشنا گردد

. و پای نهادن به دنیایی که دغدغه های خودش را داشت. این تحوالت سریع اقتصادی و اجتماعی سرآغاز عبور از سنت بود

فردیت که  (3/331 :4912، لنگرودی) .«رشد کرده بود «فردگرایی»ظهوری به نام عامل نو، در انقالب مشروطه»تر از این البته بیش

ه مدتی محدود آزادی را برای صاحبان قلم به ارمغان آورده بود و صاحبان قلم طعم آزادی را در حد از آرمان های رمانتیسم ها بود، ب

فردیت گریز و قاعده محور و زندگی ریاضی وار رضاخانی به  با انرژی بیشتری در مقابل جامعهچشیدن تجربه کرده بودند و لذا 

های شخصی و عاطفی خود پرداختند و ها و تجربهای به بیان خواستهد عدهبرگزیدندر این میان شاعران دو راه را . اعتراض برخاستند

، حسین پور چافی) .«.را باید نماینده تمام عیار این جریان شمرد( 4961_4232)فریدون توللی »، رمانتیسم فردی را برگزیدند

در سه  و فروغ فرخزاد( 4966-4919)مهدی سهیلی ( 4913 -4911)فریدون مشیری  (4912 -4912)نادر نادر پور ( 491: 4929

عده ای دیگر رمانتیسم اجتماعی . های اسیر و دیوار و عصیان نیز نمایندگان دیگر رمانتیسم فردی هستنددفتر اول شعری خود با نام

شخصی و  شاعر به جای سخن گفتن از من( 433 :4921حسین پور،) .«جامعه گرا و انقالبی»در رمانتیسم اجتماعی یا . را برگزیدند

، فقر، آزادی :غم گرایی به طرح دغدغه های جمعی نظیر، درون نگری، تخیل، خصوصی خود با همان ویژگی های احساس گرایی

 . می پردازد. . . فساد و بی عدالتی و خیانت و

روهی از در شعر فارسی رخ نمود و گ 4992مرداد  22سی خاصه پس از کودتای  این همان چیزی است که در نیمه اول دهه»

های رمانتیسم فردی و عاشقانه را داراست با این تفاوت که نتیسم اجتماعی تقریبا همان ویژگیرما. . . شاعران را تحت تاثیر قرار داد

مشکالت و مسائل اجتماع و ملت خود ، هاآرمان، غم ها، از دردها، های شخصیدرد و دریغ، هاعشق، شاعر در کنار احساسات، در آن

زند و خود را از دام معشوق زمینی نجات گاه نیز شاعر عشق زمینی را پس می( 464 :4921، حسین پور).«.سخن می دهدنیز داد 

مورد تاکید ، بی اعتنایی به اصول و موازین، به طور کلی. پردازدتر میشود و به مسائل عمیقدهد و نسبت به او بی اعتنا میمی
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از هوشنگ ابتهاج  «دیر است گالیا»شعر . معشوق را هم گرفت در رمانتیسم  اجتماعی ایران یقهها بود که این بی اعتنایی رمانتیسم

 . نمونه ای از آن است

قالب شعر توسط نیما و چند تن دیگر هم رایج شد و همان طور که در اروپا مرگ  دوران رضاخانی نو اندیشی دربارهدر 

شاعر هنوز ذهنیتی غنایی و »، اما درمحتوا. یران نیز این شباهت تکرار شدکالسیك مساوی با رواج قالب های نو شده بود در ا

الجرم سخن گفتن او از ، او صورت نگرفته روان و شخصیت و اندیشه، رمانتیك دارد و تحول و دگردیسی و دگرسانی اساسی در روح

این نوع شعر کمتر به تنویر  ... دا می کنددردهای مردم نیز صورتی احساسی و هیجانی و دور از تعمق و تامل و اندیشه ورزی پی

 ( 462 :4921پور،حسین) .«افکار مردم منجر می شود بلکه بیشتر حالت تسکین و تخدیر دارد

راهکار هم نمی دهد بلکه ، گویدعلت بروز مشکل را نمی، زندمعه به مبارزه ای شاعرانه دست میهای جاشاعر با طرح پلیدی

 ( 29 :رسول نیا). هم نام داده اند «خاموش مبارزه»بارزه ای که برخی به آن مبارزه ی زبانی می کند م

  :جعفری انواع رمانتیسم را به لحاظ محتوا در دو دوره چنین تقسیم می کند

رضاشاه که رمانتیسم طبیعت گرا  دوره دوم یعنی دوره. اجتماعی غالب استمشروطه که رمانتیسم  یعنی دورهاول  دوره

  (4926:436، جعفری)و رمانتیسم احساساتی و اخالق گرا حضور دارد  ناسیونالیستی

نوعی رمانتیسم اجتماعی مایوس وسرخورده رشد می کنداز شاعران 4992وبعداز کودتای مرداد یدرعصر محمدرضا پهلو

میعاد در »ام های مشهور آن می توان ازنادر نادر پور، حسن هنرمندی، کارو و نصرت رحمانی در سه دفتر شعری آخر خود با ن

 . نام برد. . . سیمین بهبهانی و «درو»و  «حریق باد»، «لجن

. چیزی نگذشت که ایران با جنگی غیر منتظره مواجه شد، 4931بعد از حکومت پهلوی و پیروزی انقالب اسالمی در سال 

قدرت های جهانی در شهریور  ری داشت به پشتیبانی سودجویانهعراق کشوری که از جهات مختلف نسبت به ایران پایگاه فروت

ایران بعد از فائق آمدن بر  های جهان از او و وضعیت کم بنیهتهور و گستاخی عراق و جانبداری قدرت . به ایران حمله کرد 4933

برانگیختگی غیرت و خروش می  روح دلسوزانه ای را به خصوص بر جوانان حاکم ساخته بود که موجب، نیروی داخلی و نظام پهلوی

 . شدوب حفظ میگوهری بود که باید تحت لوای امام محب انقالب به مثابه. شد

شصت خود را ملزم به بیان وضع جامعه و دردهای اجتماع آن روزها  ای از شاعران دههدر بحبوحه این عوامل فشار دسته

 . حسن حسینی و سلمان هراتی از آن دسته اندسید ، قیصر امین پور، حمید سبزواری :نمودند شاعرانی چون

 سلمان هراتی  _1

در خانواده ای . در روستای زیبای مزردشت از توابع تنکابن در استان مازندران به دنیا آمد 4992سلمان هراتی در فروردین ماه 

در رشته ی هنر دانشگاه تربیت معلم ، ادبی مقطع ابتدایی و متوسطه در رشته بالید بعد از اتمام، معمولی که شغلشان کشاورزی بود

پا به  32-34شعر از سال های ». جنگ ایران و عراق رخ داد، تهران پذیرفته شد و رهسپار تهران شد و در بیست و یك سالگی شاعر

ار تاثیر محیط دانشگاه و آشنایی با دوستان و هم کالسی ها و فضای هنری موجود بر او بسی (4912، هراتی) .«خلوت سلمان گذاشت

پس از پایان دانشگاه برای چند سال اول خدمت معلمی به یکی از . در همین سال ها بود که با قیصر امین پور آشنا شد. گذاشت

سالگی در راه رفتن  21در سن  4963سرانجام عصر جمعه نهم آبان . روستاهای شهر لنگرود در استان گیالن به خدمت مشغول شد

از »به نام  61اولین دفتر شعر سلمان در سال . نی بوس در شهر رودسر جان عاریت را به جانان سپردبه مدرسه در تصادف دو می

 دری به خانه»یعنی دو سال بعد از رحلت او توسط قیصر امین پور به نام  61دفتر دوم شعر او در سال . به چاپ رسید «آسمان سبز

پس از مرگ ، هم که برای سنین نوجوانان سروده شده است «تا آن ستاره از این ستاره»به چاپ رسید نیز مجموعه اشعار  «خورشید

 . معرفی شد 4913سلمان جز پانزده شاعر برگزیده بیست سال جنگ است که در سال . او به یاری قیصر به چاپ رسید

فروغ نمایان است با این در ال به الی اشعار او رد پای شعرهای سهراب و گاه . دوره شاعری سلمان حدود ده ـ دوازده سال بود

او در محتوا توانست حماسه و ادبیات مقاومت را . حال شاعر جوان هم در محتوا و اندیشه و هم در قالب و تصویر نوگرایی داشته است

 نگاه معنوی و، وارد فضای عاشقانه ی غزل نماید و گاه مسائل اجتماعی را با دنیای انتزاعی پیوند دهد و به موضوعات اجتماعی

بیشترین . رمانتیك داشته باشد و در قالب هم عالوه بر چهارچوب سنتی از دو نوع قالب رایج شعر نیمایی و شعر سپید استفاده کند

ساده ، بخشی از اشعار طبیعت گرایی. اشعار او در قالب شعر سپید است مضامین اشعار او را می توان در دو دسته ی جداگانه قرار داد
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ماشین و عرفان و شهود را نشان می دهند که می توان رنگ شخصی و فردی به آن ها داد و بخش دیگر از زیستی و دلزدگی از 

سلمان در شعر خویش سه نوع درد را فریاد می . شعرها که اغلب در قالب شعر سپید جای می گیرند به بیان درد جمعی می پردازد

نی این جنگ می شوند و دیگری درد حکمرانی توسط کدخدایان ناالیق زند یکی درد خراب شدن وطن و ستاره هایی که هر روز قربا

این قسم از اشعار او رنگ غیر شخصی و . دنیا و له شدن ارزش ها و سوم درد تاب آوردن عظمت عشق و ایثار یاران و دوستان خود را

 . اجتماعی دارند

ی می پردازد و یا از وارستگان عاشق و مبارزان وطن سلمان از این رهگذر یا به تخریب بیگانگان و دشمنان خودی و غیر خود

گاه چونان پرنده ای دلزده از زمستان می شود و هوای کوچ به سرش می . دوست تمجید می کند و به احوال آن ها غبطه می خورد

کومت آزادی و از یك طرف عاشق طبیعت و ح، از تنگی قفس بیقرار و سرگشته می شود، زند کوچی درونی به مقصد بهار همیشگی

صمیمیت بی ریای روستاست و از طرف دیگر دلنگران میهن و پرپر شدن جوانان آرزومند روستای وطن است و نمی تواند مثل 

، سفر، سوسوی شهود. بند تعهد اجتماعی پایش را نگه داشته و بالش را از پرواز باز می دارد، سهراب یکسره پرواز به درون کند

ماشین زدگی از یك طرف و وطن دوستی و خوش بینی به آینده ، دوستی و بدوی گرایی و ساده زیستی عاطفه و احساس و طبیعت

اعتراض به فقر و بی عدالتی و قربانی شدن ارزش ها باعث شد که جلوه های مکتب رمانتیسم  ، ی وطن و امید و دستیابی به پیروزی

 . فردی و اجتماعی را در اشعار او ببینیم

  :رمانتیسم  در شعر سلمان دگرایانههای فرجلوه _9

نمودهای فردگرایانه ی رمانتیسم  در شعر سلمان با برجسته . دیآ یم انیسخن به م یاز احساسات فرد گرافرد سمیدر رمانت

عاطفه و ، دلزدگی از شهر و عناصر شهری نوستالوژی به گذشته،، بازگشت به طبیعت و خلوص و سادگی، کردن مفاهیمی چون سفر

 . پیروی از مذهب شهود آشکار  می شود، اس گراییاحس

 سفر  _4_9

 . غیر اجتماعی رمانتیسمی در شعر او مفهوم سفر است ترین جلوهمهم

و  «سفر»قطعه از شعر خود را با نام سلمان حتی نام دو . اندو به مضمون سفر و کوچ پرداختههای زیادی از اشعار اقطعه

های آبی تا کومه»، «شوق رهایی»: کننده مفهوم سفر است کم نیست مثلگری هم که تداعی و اسامی دی. نهاده است «مسافر»

 . . . و «تو مرا خواهی برد»، «پرندگان می آیند»، «دریا

، ذهنی و با بوی عرفان و معرفت است به عبارت صریح تر سلمان عاشق پرواز است پروازی پرستو وار، سفر سلمان فرا زمینی

 . و صعودیسفری بی بازگشت 

از / تا فهم لحظه های عدم در حریم عشق / باید به سمت خلوت پروانه ها گریخت / چشم سفر به رفتن ما باز مانده است  _

جاری تر از اراده ی / تا لحظه های ناب رسیدن خطر کنیم / چونان پرندگان مهاجر در این سفر / ابتذال ممتد کاشانه ها گریخت

 ( تا کومه های آبی دریا، از آسمان سبز). . . ای آبی دریا سفر کنیمتا کومه ه/ سیال جویبار 

با بادپای / مثل عبور ساعقه در آسمان ابر / چون چشم از سکوت بیابان گریختم / از لحظه های ساکت گرداب وار خویش  _

 ( همان). . . سرکش طوفان گریختم

و آن یك / یامش این بود که زندگی لحظه ای بیش نیست در آسمان شکفت و رفت و پ/ شهاب کالی / مثل یك ناگهان  _

 ( حرف، دری به خانه ی خورشید)لحظه را هم باید با شکفتن سر کنیم 

 . گویای آنند، باد و طوفان و شهاب، فعل گریختم و واژه های صاعقه، سفر در شعر او تند و سریع تصویر می شود

های ندین مرتبه این سوال را از شخصیتچ( 233، خورشید ر دری به خانهاز مجموعه اشعا) .«تو مرا خواهی برد ؟»در شعر 

آرمانی خود می پرسد مقصد دریاست اما تقاضای خود را در حضور هر کس که فریاد می زند چون بر آورده نمی شود و او هیچ 

 . ماندی میکه عطش رفتن را می رساند باقپایان شعر هم هم چنان این سوال ، راهنما و همراهی نمی یابد

بعد از آن از شکاف تن / توانستم این پرده ها را بدرم کاشکی می/ ر یك پرده از جنس آهن زی/ قلب من مانده زیر حجابی  _

 ( 429 :دست جادوگر آب، از آسمان سبز). . . پرده تا دورها پر بگیرم
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درونی سفر را پر رنگ می کند و در ند و وجهه سفر خود را بیان می کعلت ، شاعر با بیان اینکه حجابی قلبش را فرا گرفته

یك  .«کفش هایم کو ؟»ب در سفر داند و به روش سهرامیگناه اضطراب آور خود  تاثیر سایه»علت خیزش و سفر را جای دیگر 

 : پرسدسوال برای ابتدای حرکت خود می

که / تاثیر سایه ی من است / ی مداوم شاید این دل گرفتگ/ این اضطراب برخیزم  می خواهم از همیشه/ ام کجاست ؟ سجاده 

  (از آسمان سبز، کسوف دل). . . سجاده ام کجاست ؟/ بین خدا و دلم ایستاده ام / گستاخ و سنگوار / این سان 

 . آرامش روح است، سجاده پرواز با قالیچه

/ رود باید شد و تا دریا خواند / از صحرا رفت  باد باید شد و/ باید از خانه گریخت / توشه را بردارید / سارغم را بدهید  –و یا 

  (سفر، خورشید دری به خانه) .«اک سحر آمده استقاصد پ

  :در سایر موارد می گوید

و نهیب ( خواهش شکستن، خورشید دری به خانه)بال کبوتری داریم  دلی به پاکی/ تنگ  برای رفتن از اینجا میان سینه _

  :ر جاده می مانندمی زند به آنانی که غبار وار ب

اگر نه / تمام چشمه دالن از کنار ما رفتند / همیشه هست غبار و سوار می گذرد / چه مانده ای به تماشای تیرگی و غبار . . . _

  (شوق رهایی، خورشید دری به خانه) .«. . .سنگدلی جویبار می گذرد

کند اسم شعر نیز به مفهوم سفر را به تکرار بیان می «از آسمان سبز»از مجموعه اشعار  «خطی تا خط مقدمبی»در شعر از 

انتها و مقصد است و  «خط مقدم»سکون و ابتدا است  «خطیبی». ای نوعی سکون و حرکت و رسیدن را بیان می کندطور زیرکانه

 . نمایانگر فاصله است .«تا»

  :سلمان آن رفتنی را دوست دارد که آخرش برنگشتن باشد

کاروانی که از مذهب باطل تسلسل پیروی نمی کند و به /  :گفت/ به مقصد می رسیم ؟ / ما با کدام کاروان /  :به همراهم گفتم

 ( از بی خطی تا خط مقدم، از آسمان سبز) .«.نیت برنگشتن می رود

ی اش را به وضوح برای شاعر رمانتیك نماد اهمیت بسیار دارد و او از هر چیزی که استعداد آن را داشته باشد که مفاهیم درون

. کوچ است برای آنکه بدانیم زمین عرصه/ تای اسبهار فلسفه ساده :بیندنانکه سلمان بهار را نماد کوچ میبیان کند نماد می سازد چ

 ( های بهشت سبزاز آسمان سبز، ترانه)

 بازگشت به طبیعت و پاکی و خلوص و سادگی _1_9

، های بهار نارنج عشق و دلدادگی دیرینه داشتها و شکوفهشار و نغمه برگال به صدای چشمه و آبسلمان که در طبیعت شم

پدرم » :گویداو با افتخار می :عشق به طبیعت همچون میراثی به او رسیده است. دانستبی راز محبوبیت کوه و دریا را میبه خو

پدرم خورشید / در آسمان شب / با اولین ستاره /  و باز می گردد/ با آخرین ستاره از آسمان صبح / به مزرعه می آید / کارگر است 

در واقع چیز قابل مالحظه ای ، به راستی اگر واژگان مربوط به طبیعت را از دیوان شعر او بگیریم (از این ستاره تا آن ستاره)است 

ی کشاند و چیزی آن سوی نگاه او به طبیعت سطحی نیست وقتی از طبیعت می گوید خواننده را با خود به عمق م. باقی نمی ماند

رها در طبیعت و همراه آن ها می بیند با ، های طبیعیسلمان خودش را مانند سایر جلوه. طبیعت را در طبیعت جست و جو می کند

 نام بردن از مکان ها و گیاهان محلی یا اشاره به آداب و. بردوانات و گیاهان اقلیم خود نام میهمان سادگی و اصالت و پاکی از حی

 «وصف توام با رنگ محلی»این پدیده را  «آبرامز. اچ. ام»چنانکه . اندهای مهم در رمانتیك دانستهنشانهرسوم عامیانه در شعر یکی از 

 . می نامد

مادرم از / قورباغه ها برایم الالیی می خواندند / من بر بالشی از علف می خوابیدم / الک پشت های مزرعه مرا می شناسد  _

 ( آب در سماور کهنه، از آسمان سبز)سبدش از دو بیتی سرریز بود / بر می گشت  مزرعه که

 (همان). بود (بروزی زنجان نوعی نیلوفر جنگلی)مادرم ساده و سبز مثل وَلگان  _

طبیعت را "رمانتیك ها. به او یاد بدهد، طبیعت معلمش باشد و آنچه را که باعث زنده ماندن می شود، سلمان می خواهد

رواستاد خویش می خوانده اند و همچون فرزند در دامن مادر مدهوش می افتندوبسان شاگردی بی اختیاراز حضوراستاد الهام می ماد

 (429:4923فتوحی،)". گیرند
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 ( نیایش واره ها، دری به خانه ی خورشید). سنگ بمیرم/ نزدیك است / آوازهایت را یادم بده ! / آه ای رود شوریده  _

یگانگی انسان وطبیعت در شعر ونثر رمانتیك وحتی در نقاشی رمانتیك ". ناصر طبیعت و انسان گاه یکی می شونددر شعر او ع

. شباهت تامی با حالت ووضعیت روح وذهن فرد پیدا می کند، خصوصا در مواقعی که محیط طبیعی، کامال عادی ومرسوم است

 (39:  4913فورست،)"

در سه ( )خورشید، همان دری به خانه) .«گل گاوزبان می چیند ؟/ های کوهستان با بچه/  اگر ببینم ماه/ می کنم و تعجب ن _

 (نمونه ی باال تاثیر شعر سهراب بر او واضح است

آید و تعارف و تکلف میبه پیچك که بی او خودش می بیند لذا نگاه تازه، نگردسلمان از دریچه چشم گذشتگان به طبیعت نمی

  :کندزیبا جلوه می، خصیتی یا فرا شخصیتی شبه پیچكهدایت ذهن به سوی ش

و من هیچ کلمه / و جای شعرهای من می نشینی / از پنجره می آیی / مثل یك پیچك خودمانی / گاهی که معین نیست  _

 ( همان)ندارم 

سلمان گاهی عالج اضطراب و زدودن دغدغه هاست و ، پناه بردن از خستگی روز به طبیعت، طبیعت،طبیب او هم هست  

  :کندمی گیرد و به این طبیب مراجعه میدست دلش 

آرامش خیس خود را / باغ خیال خیابان / شب مثل یك خستگی بر تن کوچه می ریخت / روزی پر از جستجو رنگ می باخت 

شت سکوت غریبی نشستیم پ/ بیرون آبادی آنجا چپر بود / از همهمه در گذشتیم / من دست دلم را گرفتم / مدیون باران و مه بود / 

 ( مهمان ناخوانده، از آسمان سبز)عشق آمد آنجا پی ما / هر قطره اسم خدا بود / باران می آمد به تندی / 

، .«گالش». سلمان برای برجسته کردن طبیعت دوستی و اصیل گرایی خود گاه از نمادهای ناب روستایی استفاده می کند

زندگی او است که با دستاوردهای شهری بیگانه است و آنچه دارد خلوص است و صفا و  های حوزهپان ساده زیست کوهستانچو

  :سادگی

. . . با اشاره ی دست های تو می شکفد/ که نسترن / آن دورها با که در آمیختی ! / من مست لحظه های بی ریای توام گالش 

آویشن کدام بهار / با ما بگو / که مثل آینه صافی / ی گزاری و در سایه ی کدام خلوت نماز م/ در زالل کدام چشمه وضو می سازی / 

/ چه می کاری ؟ / پشت حصار ترس هجوم گرگ / وقتی که در نماز می ایستی / با ما بگو /. . . در سبد دست های تو گل ریخت ؟/ 

 ( از آسمان سبز، گالش) .«. . .و رمه ات را در امنیت کدام بیابان به چرا می فرستی

 زدگی از شهر و عناصر شهری دل _9_9

رمانتیك ها بارها دستاوردهای ماشینی و عناصر شهر نشینی را از اعتبار می اندازد و چه بسا قدرت یك دست  سلمان به شیوه

 : خند را از ماهواره بیشتر می داندو یك لب

و / که می توان در مقابل خدا گریست / سایبان دست تو سرسرایی است سبز / زیرا / ماهواره ها از چشم آسمان خواهند افتاد 

  (19 :از آسمان سبز)و لبخندت گذرگاهی است که می توان به فتح پی برد و سقوط ماهواره ها را تماشا کرد / شکوه کرد 

های کیفی و اصیل ما قبل از جامعه ی سرمایه داری و صنعتی آوردهای شهری است و خواهان ارزشاو دلزده از شهر و دست

 : قضاوت می کند که بهار بهترین نقاشی روی زمین و از بهترین گلدوزی هاست، هنر عر به سبب آشنایی با رشتهشا. است

زندگی در / بستگی دارد به نفت / بستگی دارد به بنزین / زندگی در شهر ماشینی است / فصل ها در شهر یکسان است  _

بستگی دارد به / بستگی دارد به خورشید و درخت / گی دارد به باران بست/ ساده و خوش رنگ / بستگی دارد به اسب / روستا اما 

 بهترین گلدوزی فصل بهار / زیباترین نقاشی روی زمین ، روستا/ بستگی دارد به کار / فصل 

اینجا زیر نور تئون آسمان پیدا »دلزدگی سلمان از عناصر صنعتی و مصنوعات گویا احساس خفگی و دلتنگی به او می دهد

 ( در خلوت بعد از یك تشییع، از آسمان سبز) .«.نیست

شعر عالوه بر این که مصداقی برای . نشان داده است «من هم می میرم»شاعر اوج ترس از ماشین و صنعتی شدن را در شعر 

ی شاعر فضایی را توصیف می کند که همه به مرگ طبیعی م. پیش بینی مرگ شاعر را هم دارد جنبه، دلزدگی از ماشین است

ونت به وسیله ماشین حدس ای از سردی و ترس و خشطبیعی و در هالههای از همه مرگمیرند اما در انتها، مرگ خود را جدای 

 : زندمی
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و با غیظ ساقه های / پس گاوان از گرسنگی ماغ کشیدند / که از درخت به زیر افتاد / من هم می میرم اما نه مثل غالمعلی 

پس صغری / که سر ز ایمان مرد / اما نه مثل گل بانو / من هم می میرم / برای گاوها علوفه می ریزد ؟ چه کسی / خشك را جویدند 

در برابر بی / من هم می میرم اما در خیابانی شلوغ / . . . /چه کسی جاجیم می بافد ؟ / و مدرسه نرفت / مادر برادر کوچکش شد 

/ وقتی که از بیمارستان دولتی بر می گردد / ماشین یك پزشك عصبانی / ین زیر چرخ های بی رحم ماش/ تفاوتی چشم های تماشا 

چه کسی سطل های زباله را پر / ای آنکه رفته ای / خواهند نوشت  6×1زیر یك عکس / در ستون تسلیت روزنامه / پس دو روز بعد 

 (من هم می میرم، خورشید خانهدری به )می کند ؟ 

 کاس فردیت شاعر در شعرعاطفه و احساس گرایی وانع _1_9

شاعران با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی و ویژگی های . ترین عناصر استاصلی عاطفه در شعر شاعران رمانتیك یکی از

 ... غم و اضطراب و دل تنگی و، افسوس، شخصی جلوه های عاطفی مختلفی را در شعر خود هویدا می کنند از جمله عاطفه تنهایی

تنهایی  در این میان عاطفه. مهم شعر رمانتیك ها، بروزمی کند مشخصه ،"فردیت"ین احساس فردی است که در پرتو ظهور ا

 . مثل طبیعت بی تعارف باشد، فرصتی است که شاعر بیشتر در درون خود فرو رود و به دلیل بی حضوری دیگران

 تنهایی  _4_1_9

همراه می  «ولی»های او با « اگر چه تنهایم»ور و سقوط دهنده نیست سلمان بارها از تنهایی سروده است اما تنهایی او رعب آ

 :گاه تنهایی برای او اتاق خلوتی است تا او را به یاد فاصله ی او تا رسیدن بیندازد. شود و پرتوی از امید با خود به همراه دارد

 ( خورشید، دوام باغچه دری به خانه). . . ولی نگاه ترم آشنای باران است/ من شوره زار تنهایی است  سینه اگر چه _

دری به خانه ). . . چشم میل دارد که بیاساید در برکه/  یك مرغابی و نگاهم چو پر خسته/ ن می بارد م ابر تنهایی در سینه _

 ( تو مرا خواهی برد؟، ی خورشید

 . . . میان ما و رسیدن هزار فرسنگ است/ دلم گرفته از این روزها دلم تنگ است 

  :سازد برای تعریف تنهایینماد بسیار زیبایی می .«مه»ان از سلم

مهمان دلمان / تعارف در تنهایی بی/ یی راز بزرگی است تنها/ تا خود را تنها تصور کنیم / مهربانی مبهمی است ، مه. . . 

 ( 21 :از آسمان سبز). خواهیم بود

تواند با مفهوم تنهایی یا سرزنش به کار گرایی است که میسهای احساجلوه تشخص بخشی به دل و خطاب قرار دادن دل، از

  :رود

 (مهمان ناخوانده، از آسمان سبز). . . پشت سکوت غریبی نشستیم/ گذشتیم از همهمه در/ ن دست دل را گرفتم م 

 :سرزنش _1_1_9

 :سلمان مفهوم سرزنش را در جهت کسب معنویات قرار می دهد

 چرا ره به دریا نبردی / من  آه آواره/ غوغای طوفان نبردی ؟تا تماشای / دیدگان ترم را چرا حسرت / دل من ، آه ای دل

سخن را به آن سمت و سو می ، شاعر، ادبیات جبهه است هر جا که مجالی دست دهد، از آنجایی که روح حاکم بر شعر سلمان

جبهه یا مقصد مقدسی است که از این راه نصیب ، اد از دریاهیاهوی نبرد و مر، اخیر گویا مراد او از طوفان نمونهکشاند چنانکه در 

 . باشد، می شود

 :غم عاطفه _9_1_9

های دنیایی است بلکه غم دیگران غم او نه غم خود و نداشته. غم است عاطفه، یکی دیگر از عاطفه های جاری در شعر سلمان

را برای جان پریشان  زند و مقدم این مهمانن در دل صدا میا برای ماندگار شدشاعر گاه غم ر. ها استز دست رفتن ارزشو غم ا

هایم اشك/ ه زمخت لحافم با گوش/ های من بالش من سنگین بود از اشك: های او در تنهایی و تاریکی استهگری. داندخود مفید می

 ( آب در سماور کهنه، سمان سبزاز آ)از بس گریسته بود / شد سبز می/ پاشیدیم اگر گندم می بر دامن مادرم/ ستردمرا می

  (معصیت بودن، خورشید دری به خانه)چون غم میان سینه من ماندگار شو / تان و آفتاب ای مانده در نهان درخ _
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بر من بتاب / ابری غریب در دل من رخنه کرده است / با داغ های تازه دلم را مجاب کن / تاریك کوچه های مرا آفتاب کن  _

  (دری به خانه ی خورشید، محض رضای عشق). . . کنچشم مرا غرق آب 

  ترس _1_1_9

خود را در مقابل خدا بی بضاعت می نماید و ، شاعر با کمك گرفتن از فضای شغلی خود یعنی مدرسه و دانش آموز و جریمه

  :ابراز ترس می کند

در شعله های آتش دوزخ / باید هزار بار  / :با این کمینه چنین خواهند گفت/ فردا که زنگ حساب آمد / هراس من این است 

 ( از آسمان سبز، در کوچه های گریه و هیچ)! اینست جریمه برو / فرو روی 

 افسوس  _0_1_9

 :حس تحسر شاعر زمانی است که از بهره بردن غفلت نموده است

/ ر آب را می فشردم ت جادوگکاشکی دس/ خستگی دلم را به آرامش آبی آب ها می سپردم / کاش آن دم که باران می آمد  _

  (آب در سماور کهنه، از آسمان سبز)مردم از ترس مردن کاشکی من نمی

 ( از آسمان سبز، آرزو). . . شد که پریشان تو باشمکاش می _

 ( بهار، خورشید دری به خانه)به پایان رسیدم / دریغا که من چون زمستان سردی/ شکفتن شد آغاز/ مد از کوه انبوهبهار آ _

 نوستالوژی به گذشته وآینده  _0_9

. . . پور ملکشاه و یرک غن)کرده اند میگرا تقسندهیآ یشته گرا و نوستالوژذگ ینوستالوژ به ،را به لحاظ تقدم و تاخر ینوستالوژ

ر مرد یا ابَرمردهایی ها و ابَگرا یادکرد از آرمانذشته و نوستالوژی آیندهآوری دوران خوش گیاد، گرانوستالوژی گذشته( 4934:422،

 گرای گذشتهاز نوستالوژ ریز یهاسلمان در نمونه است که در آینده ظهور خواهند کرد وجهان را پر از صلح وآشتی خواهند نمود

 : استفاده می کند

و / تند گنجشك ها برگ و پایشان را بس/ من نبودم / درختان بی شکوفه نشستند / من نبودم / مادرم یتیم شد / من نبودم  _

  (آب در سماور کهنه، از آسمان سبز). . . /از بهار گذشته 

به / که کودکی من بود و یك روز از تشنج تنگدستی / دنبال سادگی پسرکی می گردم / قدم زنان در ساحل خاکستری مه  _

  (نیایش واره ها، خورشید دری به خانه). . . اینجا آمده و

های زیادی نمونه، سرشته است(عج)ها از جمله عشق به امام زمان ها و پاکید ومهر به آسمانیی که با لطف شهوشعرسلمان از آنجای

درمیان مردم  در جبهه، در فرهنگ روستایی، سلمان این نوع از نوستالوژی رادر فرهنگ عاشورایی،. ازنوستالوژی آینده گرا نیزدارد

 :مونه از آن چنین استچند ن. جهان باز می تاباند و در میان ملل ستمدیده عامه

او /از ابتدای آفتاب برمی گشتند/بر دوش.«بالو»وقتی که /مردان مزرعه و کار/همراه مردان بیدار/او را پشت غروب های روستا دیدم_

 (نوستالوژی آینده گرا با فرهنگ روستایی است). . . را بر بوریای محقر مردم دیدم

 ندهیآ ینوستالوژ). . . او همه جا هست/و صلوات می فرستد/ه ها فشنگ خالی می کندبا بچ/او در جبهه هست/ های جبههبرای بچه_

 (423_422 :4934،. . . پور ملکشاه و یغن)(است جبهه باگرا 

 پیروی از مذهب آزاد و شهود  _6_9

هبی زندگی می کرد سلمان  در کودکی در روستایی با فضای نسبتاً مذ :پدر چنین می گوید درباره، فرزند سلمان، رسول هراتی

اما با هجرت و سفر و »نیز پدر به دلیل آشنایی نزدیك خانوادگی با دو شخصیت بزرگ مذهبی روستا بسیار تحت تاثیر آنها بود 

دریافت که این با دیدگاه سنتی شاید آن چیزی نیست که او وهم ساالنش می خواستند بنابراین تحت تاثیر ، دیدن دنیای پیرامون

دست به روایتی از این شد که به جریان نو اندیشی دین مشهور شد که سردمداران آن ، امعه و تسلط تفکرات چپجو حاکم بر ج

  (Googleیادداشت فرزند سلمان در پایگاه مجازی ) .«.کسانی مانند شریعتی بودند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

448 
 

جوید بلکه خدای  شیوه سلمان در مذهب، شهودی و شخصی است سلمان خدا را نه از طریق عقل و نه از طریق سنت می

این حال و هوا به خوبی  «نیایش واره ها»داستان مثنوی در  «شبانِ»خدایی از جنس خدای . شاعرانه و هنری را شهود می کند

   :کیفیت عشق خود را می نمایاند «تشنگی»سلمان با لفظ . محسوس است

دری به ) .«می خواهم از تو سرشار باشم/ چیست ؟  تقدیر/ آیا تشنگی مرا پایان می دهی ؟ / ای آفریننده ی شبنم و ابر » _

 (نیایش واره ها، خانه ی خورشید

 (ازآسمان سبز،اندر مذمت تکلف). . . بی تکلف ورها/سینه چاک وساکت وغریب/من همان شبان عاشقم_

 تخیل و تصویر _6_1

. ساختن تصویر مسامحه می کندچندان به تصویر اهمیت نمی دهد و تصور می رود در »سلمان اهل خیال پردازی نیست 

ی او در قطعه های تصاویر مهم و تازه (32 :4916، کاکایی)اصلی شعر معتقد نبود  تصویر سازی صرف به عنوان جوهره شاید هم به

ش پای دیگر عمده ترین تصاویر اشعار سلمان زمانی بروز می کند که یك پای او در طبیعت و. تابداست که رمانتیسم فردی را بر می

، یفتوح) .«عتیاحساس شاعر و طب انیاست م یدر حکم پل ریتصو» سمیچنانکه گفته اند در رمانتدر عالم انتزاعی خویش است 

4923:421)  

احساسات اوست  سایه»به رنگ شعور و شهود او و تصاویر سلمان  ؛نی سلمان را نمی شود نادیده گرفتبا این وجود تصویر آفری

 :4923، فتوحی) .«.دارد (Expressive)بنابراین نقش تعبیر کننده . خصیت هنری او را فراهم می آوردو امکان نمایش فردیت و ش

عناصر طبیعت را به  چیزی شهود می کند و سپس در طبیعت دنبال آن وجود ذهنی یا کشف درونی می رود و او در درون( 411

گویا . این به اشعار او رنگ رمانتیسم شهودی می بخشد می گیرد وای برای انعکاس روحیات و عواطف درونی خود به کار عنوان آینه

 . آفریندمی خواهد،تمرین آزادی می کند و هر آنچه می او با هر آفرینشی وبا هر تخیلی در وسعت بیکران درون،

واند به کشف هر یك از شعرای رمانتیك متقاعد بود که می ت»چنانکه . سلمان با شعر خود به کشف های مهمی نایل می آید

 (  4929:13، لوکاچ) .«.مهمی نایل آید و شعر کلیدی در اختیار او می گذارد که دیگران از آن محرومند

  (هانیایش واره، خورشید دری به خانه)ب از تو لبریز است ش، کنار شب می ایستم _

 (همان) دیچش یام نمك م یکه پنجره از شاد یبود كیآن قدر نزد شبید _

که / و درختان تجسم استفهامی سبز / درنگ کن / رو به روی این شگفت / در چشم های خاک / ب سبزی ست بهار تعج»_

 .«سال را چگونه سر آوردی

 (نیایش واره ها، خورشید دری به خانه)ایستاده اند ، به جای این که بنشینند/ و آیه ها در آن / قرآن مصور است ، جهان _

. بخواهیم در اشعار سلمان بجوییم با دستی پر بر خواهیم گشت، رای تصویر رمانتیك بر شمردهاگر چهار ویژگی را که فتوحی ب

 _1پویایی و تحرک تصویر  _9سایه واری و ابهام پدیده ها در تصویر  _2شاعر در طبیعت  استحاله -4»  :آن چهار ویژگی عبارتند از

شاعر در طبیعت و انعکاس فردیت  استحاله»زیر دو ویژگی  نمونهدر سه ( 429 :4923، فتوحی) .«انعکاس فردیت شاعر در تصویر

  :شاعر در تصویر محرز است

  (نیایش واره ها، خورشید دری به خانه)آواز می خواند / د قلبم با سوسن های سپی _

  (همان)گالبی می شود ، من آبستن یك شکوفه ام که همین تابستان _

تن تو از رطوبت کدام ! / ای مه / صدایش می زنم / من با یك لفظ صمیمی / ا لمس پایین می آید ت/ وقتی ابر صمیمی شد  _

  (همان)بخشش آسمان خیس است ؟ 

 . شودکند و جزئی از طبیعت میدهد به عنوان عنصری در طبیعت حلول میشاعر ضمن اینکه احساسات فردی خود را بروز می

  :پویایی و تحرک تصویر در شعر سلمان

به استثنای اشعار اجتماعی او پر از تحرک و پویایی است؛ طبیعتی که او ترسیم می کند سرشار از هوش و حواس شعر سلمان 

ها کند و مجذوب شعور و شخصیت آنمی ای خود روح طبیعت را حساست همه چیز طبیعت زنده است و او مثل نیاکان اسطوره

 . می شود

  :نیماز میان انبوه نمونه ها به اندک بسنده می ک
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از آسمان )کند زند و دل قطره را پر از جستجو میگیر تشر میهای زمینرهاند و به تاالبزمین را در اطراف باران می، بهار _

  (از بهار، سبز

  (دیدار لحظه، خورشید دری به خانه)زند ند میچندین هزار پنجره لبخ _

 ( تدفین مادر بزرگ، خورشید خانه دری به)روی شعور برگ و درخت آرمیده بود / حرص و ولع  _

 :سایه واری در شعر سلمان

اما او در  در روز امری طبیعی است «پرسیاوشان»چیدن : افتدب و سایه و فضاهای مبهم اتفاق میتصاویر شعر سلمان گاه در ش

 : کندشب این کار را می

 ( پندار نیك، از آسمان سبز)ندم و برای این دل مسموم جوشا/ دیشب یك سبد پرسیاوشان از باغ تو چیدم  _

  (همان)بی آنکه سایه ای سنگینمان کند / توان رو به روی تو ایستاد چگونه می/ نور ، ای نور _

  (های بعثت سبزترانه، از آسمان سبز)از ته مجهول دره ها برخاست / ابری عظیم  _

  (عشقمحض رضای ، خورشید دری به خانه)تاریك کوچه های مرا آفتاب کن  _

آفریند برای اثبات حس درون کند بلکه از طبیعت دلیلی مینمی کند و از طبیعت هم تقلیدسلمان طبیعت را توصیف نمی

 . خود

توصیف دقیق طبیعت مهم نیست بلکه سرایندگان این سبك در پی این هستند که درک درون ، در شعر رمانتیك»کما اینکه  

چنانکه  (4922، بسمل). های طبیعی را با احساس خود همراه و هماهنگ کنندتمام پدیدهز طبیعت ارائه دهند و گرایانه ای ا

    (4921:14، هیث)اندیشه است و جهان همان رسوبات ذهن است  طبیعت صورت تجسم یافته» :گویدامرسون می

 جلوه های رمانتیسم اجتماعی در اشعار سلمان  _1

زیست با مشکالت ای که سلمان در آن میدوره. دیگویم ی سخنل اجتماعاز مسائ ،احساسه مدد ب یاجتماع سمیرمانت

تعهد در داخل به او اجازه نمی داد یکسره به و دیدن مردم بی درد و مرفهین بی جنگ با عراق از خارج. اجتماعی خاصی همراه بود

عیارهایشان فقط دنیایی است و جز خود حس بیزاری سلمان از کسانی که م. ستایش طبیعت و پاکی و شهود درونی خویش بپردازد

های هایی که مولد فقر و احتکار و قربانی ارزشاندیشند، همانلش جامعه فقط به جیب و دل خود میرا نمی بینند و در اوج چا

د و روح امی. رمانتیسم اجتماعی او مایوس کننده نیست. رمانتیسم اجتماعی شعر او را رونق بخشیده است صبغه، واقعی هستند

رد و سلمان به شیوه ایده گرایی داآلیستی و نخبهایده ی است از این جهت اشعار او جنبهنشاط و باور در اشعار اجتماعی او جار

، .«ای پاسخ سپید»، «صبح انعکاس لبخند توست»دارد در شعرهای مختلفی از جمله ا انسان برتر را همواره گرامی میهآلیست

من در ستایش تو و جنگل مرددم : نوازدستاید نیز در شعر میرزا و جنگل، میرزا کوچك خان را میمام را میا .«سجاده و باد و باران»

، در نگاه رمانتیکی سلمان (از آسمان سبز، میرزا و جنگل)مردی / زیبایی جنگل  زهو تو به اندا/ جنگل به حد شرافت تو زیباست / 

ان های زمینی را می شناساند و ستارگان آسمان از روشنایی شاست که ستارهای جنگ، نه تنها وحشت آور نیست بلکه پروسه

از آسمان سبز، در کوچه های )او دوست دارد به تماشای طوفان برود  (خورشید، شرح موارد حساس دری به خانه)شرمنده می شوند 

ای به وطن و فرهنگ و سرزمین صمیمانهسلمان گرایش . های شعر اوستنگاه رمانتیك به جنگ و طوفان از مشخصه (گریه و هیچ

ایران و ایرانی سخن  ست هر چند عادت ندارد از پیشینهگوید، منظور ایران دوران خود اسلمان وقتی از وطن سخن می، خویش دارد

یسم  ناسیونالیستی این قسم از اشعار او را می توان رمانت. داندتر میبگوید گویا ایران را در آن برهه از زمان از همیشه جالب توجه

اشعار اجتماعی سلمان به خصوص در قالب سپید، نسبت به اشعار غیر اجتماعی او از تصاویر کم بهره است و چنان که گاه . نامید

 . شود و در این بین آنچه می چربد معنا و مفهوم استشود و از غنای ادبی و هنری کالم کاسته میسخن، به رئالیست نزدیك می

 رایی وطن گ _4_1

خوار ، جنگ. ای با توجه به عوامل اجتماعی و سیاسی متفاوت بوده استعلت وطن دوستی و وصف به سرزمین در هر دوره

. تواند علل انگیزش شاعر به سوی وطن باشندمی ... حاکمان خودی که وطن فروشی می کنند و، داشت کشور توسط بیگانگان

عراق با حمایت های پنهان و آشکار ابرقدرت ها، . ه سرزمین کهن و بزرگ خود استسلمان شاهد هجوم بی اساس دشمن دون پایه ب

شاعر . عربده می کشد و کار را با ابزار علم یعنی اسلحه های پیشرفته پیش می برد و این طرف آنچه هست ابزار عشق و ایمان است
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مانتیکی خود وطن را مخاطب قرار می دهد و با او به درد احساس تعهد می کند و سکوت و آرامش را برخود روا نمی دارد او با نگاه ر

 . دل می نشیند

 : او وطن را مساوی عشق می خواند و از وطن می خواهد که او را به تماشای طوفان جنگ ببرد

م ا ایستاده/ ای از من دورتر مثل آسمان و زمین / جان من از بی دردی درد می کند / ای ازدحام درد / ای وطن من ای عشق 

می / تنهایم من / مشتاق کن / مرا به تماشای طوفان / ای عشق / ای وطن من . . . /آفتاب و لجن  در فاصله/ با روحی سرگردان / 

 ( های گریه و هیچر کوچهد، از آسمان سبز)با تو تقسیم می کنم / خویش را  و باقی مانده/ آیم 

کشد که بسی ن عدالت و صلح دنیا را به نقد میمداران و مدعیاسرد، های فرهنگی وطن خودشاعر ضمن افتخار به جلوه

  :ای می بیندل را در دست ناالیقان چون خرمهرهنوب ت و نگاه مغرضانه دارند و جایزهقضاوت نادرس

و / ای آفتاب شمایل دریا دل / تو را دوست می دارم / ای تواناترین مظلوم ! / وطن من / ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم 

و بیش از آنکه من خوف تبر / و تو آن درخت گردوی کهنسالی / دنیا دوزخ اشباح هولناک است / . . . مرگ در کنار تو زندگی است

و هم به / و گفت کی می توان از سادگی ت/ آفتاب را / دریا را / آن گونه که عشق را / دوست دارم تو را / . . . تو ایستاده ای/ را نگرانم 

که هیچ / مثل تو ساده / و نه پیپ می کشم / نه پاپیون می زنم / من فرزند مظلوم توام / نایل آمد  .«نوبل» ر مهرهدریافت خ

  (دوزخ و درخت گردو، از آسمان سبز). . . / کنفرانس رسمی او را نمی پذیرد 

ارد و پذیرای بارش رحمت بی های تنفس جهان را دهاست و بیشترین پنجرهها و خوبیظر او مجمع الجزایر گلوطن از ن

  (43 :همان)منتهای خداست چنانکه گویی خدا تشنه تر از وطن او جایی نیافته است 

عاشقی راضی و . خوردهای پیشرفته و دلفریب کشورهای صنعتی و اَبَر شهرهای مدرن افسوس نمیاو هیچ گاه به جلوه

  :خوشبخت است

و تصویری از / آلوده بود / در پاکتی که به تمبری از آسمان خراش های واشنگتن / ای و در نامه/ تعارف کردی دوستمان داری 

اما اینجا آسمان /  «فرانك»مثل یك گاو مقدس در هندوستان خوشبختی و دو صفحه از / ای در پارک با پالکی نقره/ با لبخند / تو 

 . . . وطن پیراهن تابستانی در بر دارد/ آبی است 

آفرنیند دنیای آرمانی سلمان در خود دنیای آرمانی دیگر می، یل دلزده بودن از دنیای موجود و عصیان آدم هارمانتیك ها به دل

آنهایی که نماد ایثارند و ، میهن حضور دارند های جوان سر از پا ناشناختهشود که نمادهای عشق و گلآن قسمت از وطن ساخته می

 . های نایاب وطنی، محو می شوندن با وجود این گلهای واشنگتشهادت و بدین گونه آسمان خراش

در دایره المعارف گلها نیست / که نامشان / شکوفند و مرتب گل هایی می/ که تا کنون نشنیده ایم / اینجا همیشه آوازی هست

  (پاسخ یك نامه، خورشید دری به خانه)ها چیست؟ این گل خدایا اسم :پرسدو بهار با تعجب می/ 

 بینی و امید به پیروزی و منجی خوش _1_1

هنرمند رمانتیك » (411 :ک حسین پور چافی. ر). دلخوش بودن به پیروزی یکی از مشخصه های رمانتیسم اجتماعی است

هنر خود را با مبالغه می آمیزد یعنی . تخیل و امید و آرزو و معجزه را جانشین حقیقت می سازد و پیش از تقلید پایبند تصور است

 ( 22 :4923ثروت، ) .«بحث می کند، ه هست نمی گوید بلکه از آنچه باید باشدآنچه ک

  :سلمان بدون در نظر گرفتن آنچه که هست با نگاه آرمانی و رمانتیك خود اطمینان می دهد که پیروزی از آن کشور اوست

خورشید، پرندگان  دری به خانه) .«پرندگان می آیند/ تحقق آفتاب حتمی است  :با تمام حنجره های تشنه فریاد می زنم _

 ( می آیند

شاعر رمانتیك اغلب به آینده خوش بین است و چون با احساس و عاطفه به دورها نگاه می کند تعقل گرایانه و عمیق قضاوت 

می برند به و احساساتی را برای این دسته از شاعران به کار ( 4923، رحمدل) «حضور روح زنانه»شاید اینکه عده ای لفظ . نمی کند

  (424 :4929، لوکاچ)می نامد  «زنانه»طبیعت روح رمانتیك را  «بنه دتوگروچه»همین علت باشد 

من ردپای / ای فرو خواهی ریخت به نیش پشه/ که خنده دار تر از مرگ نمرود / زنم فردا را روشن تر از سحر حدس می _

  (زمستان قرن بیستم، خورشید دری به خانه). . . های برفی تو می رفتبر شانه/ فروردین را دیدم 

 (پیام، از این ستاره تا آن ستاره) .«شویمپیروز می»/ درنگ نوشتیم همواره بی/ ما با گچ فشنگ  _
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 (ای جویبار، از این ستاره تا آن ستاره)از راه آفتاب / فردا به شهر نور می آیی از راه روستا  _

  :شکوه از دردهای اجتماع _9_1

یسم اجتماعی شعرخود رمانت وجهه. . . خیالی وبی، بی عدالتی، احتکار، خود از جمله فقر با پرداختن به مشکالت جامعه مانسل

که گمان  یادر زمانه». تا به گوش عوام وخواص برسد گویدت جامعه را با زبانی همه فهم میاو مسائل و معضال. کندرا برجسته می

 یاتنها بر زبان طبقه ایو  ابندیخاص آن را در یشود که تنها قشر انیب یبا زبان ستیبا ینو، الزاما م اتیها و نظردهیا انیرود ب یم

. کندیم انیبا زبان روان ب یخود را در قالب اشعار یگراو انسان یبا زبان ساده افکار اسالم یخاص از جامعه منطبق باشد؛ هرات

 .«.برخورداند یو انسان یشناختجامعه ،یفلسف یگاهیحال از جا نیع را ندارند و در یکه تکلفات مرسوم فلسف یاشعار

  :شودای نمونه به برخی شواهد اشاره میبر (4931:4برکتی،)

 شکوه از فقر  _4_9_1

 . تر نشان دهدیر می کند تا درد فقرا را برجستهسلمان عید را در دو نگاه فقیرانه و مرفهانه کنار هم تصو

 :عید در نگاه اول

  .که در پیراهن می گنجم/ و من آن قدر بزرگ می شوم / زند آن را به قد من کوک می/ که مادر / باباست  تن پوش کهنه عید

  :عید در نگاه دوم

/ عید / که انواع پوشیدنی ها در آن هست / بوتیکی است / عید / ها در آن هست سوپرمارکتی است که انواع خوردنی عید

 (عید در دو نگاه، خورشید دری به خانه! )به خیر دوست من  شب/ که من با پیانو می نوازم / ملودی مبارک باد است 

 شکوه از شبهه افکنان و نا دوستان وطنی  _1_9_1

آنقدر که از تو / دیگران  ای حنجره/ شیپورهای کذب / ایعه دمندگان شیپورهای ش/ ای بانیان غبارهای شبهه و وحشت 

 (شرح موارد حساس، خورشید دری به خانه)هرگز / ا و آهن ها هاز توافق دست / بیمناکم 

 (همان)شایعه را گردبادی مسموم می داند که باور باغ را مچاله می کند ، و در جای دیگر

 داری و ارباب محوری شکوه از بی عدالتی و شیوه سرمایه _9_9_1

هر شب چند خوک سر مزرعه می / عبداهلل با داس / رود  اما چرا هنوز کیومرث خان خرش می/ ما در مقابل آمریکا ایستادیم 

آیا او / ؟ ا او درختان مزرعه را دوست نداردآی/ ؟ آیدچرا عبداهلل به شهر می/ کند اما وقتی ارباب می آید مجبور است تعظیم / کشد 

  (جویبار درس به خانه خورشید، زمزمه)نمی خواهد ؟ ، گندم ها را که با عرق او سبز شده اند

ارباب گویا تصویر مدرن و کریه گالش و چوپان را . به طور ضمنی ارباب را به خوک تشبیه کرده است، سلمان در این قطعه

تصویری که نشان می دهد یکی در راس است و بر دیگران فرمان می راند، گالشی که با گالش نمونه ی پیشین . تداعی می کند

 . بسیار تفاوت دارد

آن ها / خیلی دیر شده است ، مرگ بر فئودال پنج بخشه بنویس :به عبداهلل گفتم/ چرا ؟ ، داری عبداهللچرا سواد ن :گفتم _

  (همان)جویبارها به خاطر تو زمزمه دارند / اما تو برخیز و یاد بگیر / و کسالت را دامن می زنند / روزنامه می نویسند 

اما شهال هر ماه برای خرید به اروپا / تواند به زیارت امام رضا برود  چرا خدیجه نمی/ چرا خدیجه نمی داند تهران کجاست ؟  _

چرا سهم عبداهلل . . . چرا شهال این قدر خاطر جمع است/ با دهن کجی از خیابان انقالب می گذرد / وقتی هم بر می گردد / می رود 

 زمزمه ، خورشید دری به خانه). . . ستراحتهکتار هکتار محصول است و ا/ و سهم ناصر خان / جریب جریب زحمت است و حسرت 

  (جویبار

 :شکوه از بیگانگان خودی و محتکران _1_9_1

 :دردی به مراتب کشنده تر بر پیکر جامعه فرود می آورند، بیگانگان خودی

ین درد را وقتی ا/ بیگانگان خودی رقم زده بودند / منشور امنیت بیگانه را / غریب وار تکیه به کنجی / ما در والیت خویش  _

  (آخرین ماه بهار دری به خانه خورشید، در نیمه)چکه چکه فرو ریخت / آهی کشید و / به کوه گفتم 
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بحران  ه محتکر که آفت آن روزهای جامعه ب، از مجموعه شعر از آسمان سبز «قربتاً الی اهلل، یك قلم ناسزا به محتکر»در شعر 

 . می تازد، زده ی ایران بود

  :بیهوده است، وه از بها ندادن به ارزش ها و سرگرم بودن به اموری که در وضعیت بحرانی وطنشک _0_9_1

  :سراسر عاطفه اجتماعی خود را بیان می کند .«از بی خطی تا خط مقدم»در شعر 

چه شتابی دارد / ط آدم برای سقو/ آه خدایا / به قیمت گزافی فروختند / ته سیگارهای چرچیل را / امروز در روزنامه خواندم  _

  (از بی خطی تا خط مقدم، از آسمان سبز! )

به / اینها که در صف ایستاده اند / توزیع می کنند  «متکا»و  «مرغ»/ گویا / چه همهمه ای می آید / این دریچه را باز کن  _

و برای زدودن / بهانه می شود  خود/ در صف ایستادن / وقتی بهانه ای برای بودن نداشته باشی / خوردن و خوابیدن معتادند 

  (همان). . . چقدر به نظرت جالب می آید/ تمبر  «کلکسیون»ورق زدن یك / خستگی بعد از صف 

-له می کند و چنین ابراز عاطفه میسلمان آن دسته از آدم هایی که خوشبختی را در بهره مندی از ظواهر غربی می دانند گ

  :نماید

مردان / های مرتب مصنوعیاز زیر سایه/ گشتیمبه خانه بر می /پرسه زنان/ های مالیم خوشبختی هاز زیر سای/ یك روز وقتی  _

  (11 :همان)وقتی که عزم تو مانده باشد / ماندن چقدر حقارت آور است/ زدندچرت می/ در صف کراوات/ را دیدم  .«آرشیتکت»

 شکوه از حاکمان جهان  _6_9_1

ن خارج از ویی و بی دردی و خود باختگی عده ای در وطن و بی عدالتی و ظلم حاکمان جهاسود ج، جنگ و خیانت و دورویی

دشمن آزادی و فردیت و ، گرای قرن هیجدهمهان را مثل دیکتاتورهایی اشرافیتاو حاکمان ج. آزردوطن روح حساس او را می

 . انسانی می بیند عاطفه

 . کرده و موجبات خود بزرگ بینی زورگوییشان را فراهم آورده است ها را از انسانیت تهیدستاوردهای علمی مدرن، آن

 : شاعر از حکومت حاکمان جهان سخت اندوهناک است و مدیریت جهان را با کوچك گردانی به سخره می گیرد

ساس اح، کرمی که در خاطرات امپراطوری خویش، مهتر جهان/ شود های جهان سوم مدیر میو جل وزغی بویناک در کارخانه

زمستان قرن  خورشید، دری به خانه). . . ، هایی از چرک و گازوئیل انباشته کردهاست که پهلو «فربهی فلزین»/ کند خوشبختی می

  (بیستم

و  493انسان » ها را کنار نهاده و به حمایت حیوانات چسبیده اند وست که دنیا داران حمایت از انسانشاعر به خاطر آن ا گریه

 . یادآور تصاویر مردم در کشورهای کمونیستی است .«لوزینیم دایره و 

اما / انجمن حمایت از حیوانات دارد / و دنیایی که / بل برای عاطفه ای که نیست ! نه نه نه / نه برای تو / بگذار گریه کنم »

سوگوار انقراض نسل / تیکش برای دنیایی که زیست شناسان رمان/ و درزکام دفن می شود / پا برهنه و عریان می رود / انسان 

انسان کج و / انسان لوزی /  493برای انسان / بگذار گریه کنم / دنیایی که در حمایت از نوع خویش گاو شده است / دایناسورند 

 ( دوزخ و درخت گردو، از آسمان سبز). . . معوج و

ر و تزویر را کفتر بازان سیاست پیشه ای می نامد حاکمان زو «از آسمان سبز»از مجموعه اشعار  «دنیا در باتالق تقلب»در شعر 

به لبنان فرصت »چون ، گویدطنز و طعنه دست مریزاد می ها به شیوهواز می دهند و به آنکه کفترهای کاغذی را در آسمان دنیا پر

از آسمان ) .«جهان سوم بخشیدندبه / به رسم یادگاری / و روشنفکر مونتاژ را / تا کشته هایش را دفن کند و صنعت مونتاژ را / دادند 

 ( دنیا در باتالق تقلب، سبز

  :سپس از لغزیدن آزادی در سرزمین مدعی آزادی می گوید

مطبوعات یکسره در مدح و / و در روسیه / پوست موز می گذارند / زیر پای دموکراسی / در خیابان شانزه لیزه / من دیدم 

در کشور متبوع / از حضور طبقه / ض در سیبری بر می گیرد و حزب کمونیست روسیه اعترا کنند اما جنازهستایش قلم فرسایی می

بر سفره / ای نان سروهای مطبق را گردن می زنند و سیا به ج/ برای رفع شبهه / و بلشویك های شعار باز / خویش رنج می برد 

 (همان)دنیا می گذارند  نقشه/ هایشان 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

453 
 

درختان از موریانه ، آفرینند و پس از بمباران ناکازاکی و هیروشیماقرن بیستم را میان زمست، بمب افکن های مخوف، از نظر او

 (، زمستان قرن بیستمدری به خانه خورشید). شوندمی انباشته

 براده ، نیزه، اشغال، مخوف، ، نعرهمرگبار: ونیعنی واژگان خشن چ، هار کنار هم نهادن دو گروه از واژهسلمان در این شعر با د

های زبانی رمانتیك ها را عیان می به خوبی یکی از ویژگی، پرندگان، مزرعه، ترانه، ، درختآسمان: و اتم و واژگانی نرم چونآهن 

روحیه ای نرم و لطیف دارد، وقتی بخواهد از حوادثی خشن بسراید، ناگزیر است  با دو گونه ، از آن جایی که شاعر رمانتیك. کند

 . گویدواژگان نرم و خشن سخن ب

 شکوه ازآسوده خفتگان در یک اجتماع دردمند  _7_9_1

 ییرها یاست برا یفرصت یجنگ در نگاه هرات». خفتن و مصرف زدگی در یك زندگی مردابی، بسیار مورد نفرت سلمان است

جامعه  یها ییانابه سمت شناخت تو یاو جنگ را گام. شده است یکه مبتال به تکرار و راحت طلب یامردم جامعه ییاز مصرف گرا

 (4931:4برکتی،).«.داند یم یا

نگاه می کردی ؟ / از پنجره به دریا / برای حل کدام جدول بغرنج / تو در ویالی شمالی ات / بمباران کردند / وقتی جنوب را  _

  (32 :از آسمان سبز)

کالهت را بردار / هان ورزشی می خواند و فقط کی/ که آدامس می جود / او یك بی تفاوت هیجده ساله است / نگاه کن  _ :و یا

 دری به خانه )باغ رخنه کرده است که در / بوی زمستانی را / تا بشنوی / با من بیا به خیابان / من عابری برهنه پایم و عریان / 

  (296 :خورشید

از )با قیمت نازل پیدا کنند طوفانزده تنها به فکر این هستند که جنسی را در بازار سیاه  سلمان از آنانی که در یك جامعه

دیگر به من / عطش را می خشکاند / وقتی یك جرعه آب صلواتی »می نالد و خود را از آن ها جدا می کند چون ( 21 :آسمان سبز

  (23 :از آسمان سبز)چه کوکا خوشمزه تر از پپسی است 

 شکوه از غفلت و خود فراموشی انسان ها  _3_9_1

خود می آورد و شعرش رنگ فلسفه می  اتر از اجتماع خود می رود و همه انسان ها را در دایرهسلمان گاه فر حوزه عاطفه

  :نگران انسان عصر خود است و می گوید، شاعر. گیرد

در / و انسانی که / انسان واژگون / انسان کج و معوج / انسان لوزی / انسان نیم دایره /  493برای انسان / بگذار گریه کنم 

انسانی که راه کوره های / جاهل است / و سقوط را با همان لبخندی که بر سرسره می نشیند / جنایت هورا می کشد بزرگداشت 

و در مه غلیظی از / به خواب می رود  «والیوم»برای دنیایی که با / های دلش را نمی شناسد کوچه/ اما هنوز / را شناخته است مریخ 

از آسمان )قی کرده است  «کاپیتالسیم» در سطل زباله/ قلب خود را / یش که چند صد سال پدنیایی / دست و پا می زند / نسیان 

  (دوزخ و درخت گردو، سبز

  :کوتاه بینانی که اصل را رها کرده و به قلب و دغل چسبیده اند و ظاهر پرستان و کم عمق و خوش باور روح شاعر را می آزاد

در حرارت / و گل های گلخانه / به تعبیر بهار بنشینند / لود بعد از ظهر زمستان در آفتاب مه آ/ های خرد گنجشك/ بگذار 

بهار آن است که / . . . بهاری برای شکفتن دارند/ که در پنهان خویش / سالم بر آنان / به پیشواز بهاری مصنوعی بشکفند / ولرم والر 

  (تظار بهار حقیقیدر ان، خورشید دری به خانه)آنکه تقویم بگوید  نه/ خود ببوید 

 :گیرینتیجه

رمانتیسم   (ستاره تا آن ستاره نیاز ا، دیخورش انهبه خ یدر، از آسمان سبز)سه دفتر شعری سلمان هراتی  با توجه به مطالعه

 و بازگشت به طبیعت سفر، :سلمان در رمانتیسم فردگرا،به اصولی چون. به دو صورت فردگرا و اجتماعی در اشعار سلمان آشکار شد

نوستالوژی به گذشته وآینده،پیروی از مذهب  تخیل و تصویر، عاطفه واحساس گرایی، پاکی وخلوص،دلزدگی از شهر و عناصر شهری،

زندگی . رمانتیسم فردگرایانه ی اوست ب، فرا زمینی است ومهمترین جلوهسفراو اغلب به سبك سهرا. آزاد وشهود می پردازد

رس، ت سرزنش، تنهایی، غم، در شعر او عاطفه. مهم طبیعت گرایی سلمان می توان دانست درطبیعت ناب وروستایی را ازدالیل

 . اندطف با رویکرد غیر زمینی و عرفانیاین عوا حسرت بسیار برجسته است و همه
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به  در بُعد رمانتیسم اجتماعی می توان گفت که رمانتیسم او مایوس کننده و سرخورده نیست سلمان در این قسم از اشعارش

وطن گرایی،خوش بینی و امید به پیروزی ومنجی، شکوِه از فقر وشبهه افکنی واحتکارو بی . مضامین رایج ودرد روزگارخودمی پردازد

تنفرازخفتگان وآسودگان،حاکمان بی کفایت جهان وابراز نگرانی از خود فراموشی انسان ها بحث های مطرح  عدالتی و ارباب محوری،

احتمال می رودحضور . گرا داردبا این وجوداشعاراو صبغه ی ناسیونالیستی و شهودی و طبیعت. ای اوینددر این بخش از شعر ه

شمالی است و با نمادهای ناب روستایی  آنجایی که سلمان یك روستا زاده ؛ ازاقلیمی _4 :رمانتیسم در اشعار او به این دالیل باشد 

را در او پرورش  «خودمانی بودن»وح طبیعت گرایی و بدوی دوستی و به اصطالح آشناست، طبیعت پیرامون او، ر. . . مثل گالش و

از آنجایی که هرگاه مشکلی . جنگ ایران و عراق و مشکالت ناشی از آن است زمان زندگی سلمان دوره؛ اجتماعی _2. داده است

  .این شاخك های حساس اجتماع، را هم می لرزاند، شاعران، عمده بر جامعه تحمیل شود

این گمان را  قیصر امین پور می تواند افزون بر این تاثیر پذیرفتن سلمان از شاعران احساس گرایی چون سهراب سپهری و_9

 . تقلیدی داشته باشد ه یافته است و رمانتیسم او صبغهرمانتیسم با تقلید از آثار این شاعران در شعر او را تقویت کند که جلوه

 :منابع

 مرکز  :تهران، ی، ترجمه مسعود جعفرلیتخ (4922)برت . ال. آر_

  لین :تهران، اتیدر ادب سمیو ضد رئال سمیرئال (4913) (ترایدکتر م) روسیپرهام، س_

 نشر اختران: تهران ،رانیمعاصر ا اتیدر ادب ییگزاره ها( 4939)ی، علیمیتسل _

 سخن: ، تهرانیادب یبا مکتب ها ییآشنا (4923)ثروت، منصور_

 مرکز: ، تهرانسیر رمانتیسم در ایران( 4926)ود جعفری، مسع _

 مرکز: ، تهرانسیر رمانتیسم  در اروپا( 4912) ___________

 امیرکبیر: تهران ،یمعاصر فارس یشعر یها انیجر (4921)ی، علیپور چاف نیحس_

 بامداد نو :تهران ،یرانیا سمیس یرمانت(4934)بهزاد خواجات،_

 نگاه: ، تهرانیادب یامکتب ه (4921)، رضا ینیحس دیس_

 قطره: ، تهرانیادب یمکتب ها (4931)روسی، سسایشم_

 سخن: تهران ،تا سقوط سلطنت تیازمشروط یادوارشعرفارس(4921) محمدرضا ،یکدکن یعیشف_

 سخن  :تهران ،ریبالغت تصو (4923)، محمودیفتوح _

 مرکز  :تهران ،ی، ترجمه مسعود جعفرسمیرمانت (4913) انیلیفورست، ل_

 عروج: ، تهرانبه شعر معاصر ینگاه (4916)عبدالجبار ،ییکاکا_ 

  لوفرین :تهران ، ترجمه حسن کامشاد،یسوف یایدن (4932) نیوستیگردر، _

 مرکز: ، تهرانشعر نو یلیتحل خیتار (4912)، شمسیلنگرود_

 هنگ ارشاد اسالمیوزارت فر :، تهران2ارغنون ، (مجموعه مقاالت) سمیرمانت (4929). . . لوکاچ، گئورک و_

 نیلوفر: ، تهرانیرانیارباب ش دیسع ، ترجمهجلد دوم دینقد جد خیتار (4913)ولك، رنه، _

   دفتر شعر جوان :، تهرانمجموعه کامل شعرهای سلمان هراتی( 4921)هراتی، سلمان_

 شیرازه: رمانتیسم، ترجمه کامران سپهران، تهران( 4921)هیث، دانکن _

 مقاالت  

 :، پایگاه مجازییجامعه شناسانه به اشعار سلمان هرات ینگاه چوک، فصلنامه ،(4922)نیحس ،یبرکت

http://www. chouk. ir/maghaleh_naghd_gotogoo/2393_2012_08_05_05_24_08. html 
 436_423صص ،4، شمارهیفارس اتیزبان و ادب ی، فصلنامه تخصصعتیبه طب ماین انهیانسان گرا کردیرو، . . . بسمل، محبوبه و _

صص ، 21، شماره یفارس اتی، کاوش نامه زبان و ادبیشعر سلمان هرات یریو تصو ییمحتوا یبررس (4923)رحمدل، غالمرضا _
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 اتیادب هی، نشریتوریجامعه گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد الف سمیرمانت یواکاو(4934). . . و نیرحسیام ا،یرسول ن _

 31_13صص، ،6باهنر کرمان، سال سوم، شماره  دیدانشگاه شه یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یقیتطب

 ،سمیبر فراز و فرود رمانت یعصر پهلو یو اجتماع یاسیس یعامل ها ریتاث، یشعر فارس یروح نامرئ (4931). . . حسن و ه،یزند _
 433_421، سال دوم، شماره اول، صص یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 یدانشگاه آزاد اسالم یالملل نیو ب یاسیس قاتی، فصلنامه تحقكیرومانت استیو س  سمیجنبش رمانت (4923). . . و رضایعل صدرا، _

 43_4صص واحد شهرضا، شماره سوم،

ه اول، ، فصلنامه ادبیات دینی، شمارنوستالوژی آینده گرا دراشعار سلمان هراتی(عج)امام زمان، . . . غنی پور ملکشاه، احمدو_

 496_442صص

 :ینترنتیا گاهیپا ،94_91صص 12، شماره 4912هراتی، محمد، ادبستان فرهنگ و هنر، آذر  _

http://www. noormags. ir/view/fa/articlepage/307505  
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