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تجلی رمانتیسم در اشعار سلمان هراتی
سارا زارع جیرهنده
دبیر آموزش و پرورش
چکیده
سلمان هراتی ( )4992_4963شاعر مازندرانی دهۀ شصت و از شاعران شعر جنگ محسوب میشود .شعر او بیانگر عشق و دلدادگی
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
و خوداندیشی و عافیتطلبی و یا زیادهخواهی گروهی از طرفی دیگر است واین فضا سلمان را سخت تحت تاثیر قرار میدهد و او
همواره شعر خود را با عاطفۀ غلیظی از وطن دوستی ،استکبارگریزی ،ساده زیستی ،حسرت بر خوبان و بیزاری از بدان آمیخته است.
نیز شعر او آیینۀ پاکی و خلوص طبیعت و زاللیت و شکوه خدا است از این رهگذر نشانههای رمانتیسم در سه دفتر شعری از آسمان
سبز ،دری به خانۀ خورشید ،از این ستاره تا آن ستاره مورد بررسی قرار گرفت .در این راستا ،ابتدا دربارة جریان رمانتیسم و خاستگاه
اولیه و علل ظهور و نشانههای آن مطالبی عنوان شد سپس به بررسی ورود رمانتیسم در ایران و آثار شاعران پرداخته شد و از این
رهگذر شعر سلمان مورد تحلیل قرار گرفت و با ذکر شواهدی آشکار گردید که جلوههای رمانتیسم فردی و اجتماعی با سه رنگ
ناسیونالیستی و شهودی و طبیعتگرا در این سه مجموعۀ شعری سلمان پررنگ است.
کلیدواژهها :رمانتیسم ،سلمان ،طبیعت ،اجتماع.
درآمد
رمانتیسم ،جریان ادبی ،هنری و حتی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ای بود که حدود  211سال پیش در اروپا بعد از دوره
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
و محدود کننده باب شد و ادیبان و هنرمندان به سوی شعر صمیمانه و فرار از اشعار فاخر و به اصطالح شسته ـ رفته و خرد
محورانه ،گرایش پیدا کردند.
تولد این جریان ادبی ـ سیاسی ،تاثیراتی عمیق و دراز دامن بر اجتماع و در نتیجه آثار ادبی گذاشت .این جریان چون بر مبانی
فطری انسان ها از جمله :آزادی ،طبیعت گرایی و عاطفه محوری و  ...نهاده شده بود؛ چونان سیلی غیر قابل کنترل به زودی در سایر
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 .لذا
رمانتیسم مادر ناگزیر به شاخه هایی تقسیم شد و در پی آن نام های مختلفی هم گرفت از جمله:
رمانتیسم احساساتی ،اخالقگرا ،طبیعت گرا ،ناسیونالیستی (جعفری )4926:436،تغزلی ،فردی ،اجتماعی –انقالبی ،فلسفی،
شهودی(خواجات )436_4934:423،و ساده ،سیاه و تلخ(تسلیمی)93_4939:21،
شاعران وهنرمندان مسلما تحت تاثیر جریانهای موجود در اجتماع قرار میگیرند لذادر نقد وکنکاش آثار ادبی ،یکی از
رویکردهای مطالعه ،بررسی اثر شاعر به لحاظ مکتبها و جریانهای ادبی است که به خصوص در دهههای اخیر و در شعر شاعران
معاصر جایگاه خاصی دارد.
اشعار سلمان هراتی -این زاده طبیعت زیبای شمال -از یك طرف به لحاظ پرداختن به مفاهیمی چون عاطفه و صمیمیت و
طبیعت دوستی و آزادی خواهی و شهود ،نمایشگاه جلوههای رمانتیسم فردی است و از طرف دیگر به لحاظ قرار دادن شعر در
فضای اجتماعی و به چالش کشاندن برخی مسائل و نیزاشعار وطن دوستانه ی او رمانتیسم اجتماعی را بر می تابد .مهم تر آنکه او
شاعر دوران جنگ ایران و عراق است و طبیعتاً جنگ می تواند عامل سوق دادن شاعر به سمت و سوی برخی ویژگی های رمانتیکی
باشد .با توجه به این موارد ،واکاوی اشعار او به لحاظ ویژگی های رمانتیسم ی الزم می نماید.
پیشینه پژوهش:
بررسی جلو ه های رمانتیسم در آثار شاعران ایران در کتاب هایی که درباره رمانتیسم بحث کرده اند مثل «مکتبهای ادبی».
سید رضا حسینی «مکتبهای ادبی» شمیسا و «آشنایی با مکتب های ادبی» منصور ثروت« ،رمانتی سیسم ایرانی» بهزاد خواجات
آمده است .کتاب هایی که درباره ی ادبیات معاصر نگاشته شده اند نیزلزوما به این امر پرداخته اند؛کتاب هایی چون «جریان های
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شعری معاصر فارسی» از حسین پور چافی ،گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران از علی تسلیمی ؛اما مهمترین کتابی که اساس کار
خود را بر بررسی رمانتیسم در آثار ادبای ایران نهاد «سیر رمانتیسم در ایران» از مسعود جعفری است .جعفری شاعران رمانتیك
ایران رااز عصر مشروطه تا نیما بررسی میکند .کتاب«ادوار شعر فارسی» ازشفیعی کدکنی کتابی قدیمی است که به جریان
رمانتیسم می پردازد وآن را«از مسائل عمده وقابل مطالعه ادبیات عصر رضاشاهی» میداند و به خاطر تغییر ماهیت یافتن رمانتیسم
در ایران در مقایسه با اروپا آن را با توسع به کار می برد( .شفیعی کدکنی)4921:31،
درپایاننامه دکتری با عنوان «جلوههای رمانتیسم در شعر فارسی» ( )4911_4921از محسن اسماعیلی ( )4931از دانشگاه
پیام نور مرکز ،شعررمانتیك در محدوده  21سال مورد بررسی قرارگرفت .آقای اسماعیلی به بررسی جنبههای طبیعت گرایانه،
جامعه شناسانه ،انسان گرایانه و ابعاد زیباشناسی مکتب رمانتیسم و تاثیر آن بر ادبیات فارسی این دوران تکیه کردند .پایان نامه
کارشناسی ارشد «رمانتیسم در اشعار حمید مصدق» از راحیل محمدی از دانشگاه مازندران ،اشعار مصدق را به لحاظ شاخصه های
رمانتیسم بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که روند اشعار مصدق از رمانتیسم اجتماعی به سوی رمانتیسم فردی است .پایان
نامه کارشناسی ارشد «رمانتیسم در اشعار فریدون توللی» از معصوم بهمهای از دانشگاه یاسوج ( ،)4934ضمن بررسی شاخصههای
رمانتیسم در اشعار توللی به این نتیجه رسیدند که تاثیر پذیری توللی از رمانتیسم به دلیل آشنایی او با زبان فرانسه است و نوآوری
های او نسبت به دیگران بیشتر است .عالوه بر آن مقالههایی در پایگاههای مجازی با عناوین« :روح نامرئی شعر فارسی» از حسن
زندیه و . . .و «جنبش رمانتیسم و سیاست رومانتیك» از علیرضا صدر ،واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و
محمد الفیتوری از دکتر امیر حسین رسول نیا و . . .نیز در این باره می باشد .مقاله ای با عنوان«نقد ،بررسی و تحلیل زندگی و شعر
سلمان هراتی» از سلیمان زادعباس ،ویژگی های زبانی ،فکری و ادبی آثار او را مورد بررسی قرار دادند .اما مقاله ای مستقل درباره
جلوه و نشانههای رمانتیسم در اشعار سلمان هراتی تا انجایی که جست جو شد مرجعی یافت نشده است.
پرسشهای پژوهش
مقاله ی حاضر می خواهد به پرسش های زیر پاسخ دهد:
 _4شعر سلمان هراتی به لحاظ ویژگی های رمانتیسم چگونه است؟
 _2در شعرسلمان هراتی چه نوع رمانتیسمی دیده می شود؟
 _9علت بروز جلوه های رمانتیسم در آثار او چیست ؟
حدود پژوهش:
برای انجام مقاله سه دفتر شعر سلمان هراتی با عناوین :از آسمان آبی ،دری به خانه ی خورشید و از این ستاره تا آن ستاره
مورد مطالعه و فیش برداری قرار گرفته است.
چهارچوب نظری پژوهش:
 _4رمانتیسم ()Romantisme
عاطفه و احساس یکی از عناصر مهم شعر است که با سایر عناصر یعنی تخیل ،موسیقی و قالب پیکره ی یك شعر یا متن ادبی
را تشکیل می دهند با این مزیت که غلظت عاطفه در شعر جایگیر و مالل آور نیست و به مصداق «هر سخن کز دل بر آید ،الجرم بر
دل نشیند» .کالم دلنشین تر و موثرتر نیز می شود .توجه به احساس و عاطفه در سخن هر چند تاریخی را بر نمی تابد؛ چنانکه
شاعران پیرو سبك عراقی ما اشعاری با محوریت احساس و درونگرایی داشته انداما در اساس بودن احساس و عاطفه با پیش زمینه
های فلسفی به دورهای خاص بر می گردد که از آن با عنوان«مکتب رمانتیسم» .یاد می شود.
رمانتیسم نام مکتبی است در اروپا که در قرن  42و نیمه اول قرن ( 43شمیسا )33 :4931 ،به دنبال مکتب کالسیسم و در
مقابل آن به وجود آمد و بر خالف مکتب کالسیسم که محدود به زمان خود شد ،رمانتیسم به معنای خاص خود در کشورهای
مختلف فراگیر شد و تا کنون نیز در آثار شاعران و هنرمندان بسیاری ظهور و بروز دارد« .در تاریخ ادب غرب ،شاید هیچ کدام از
مکاتب ادبی به اندازه مکتب رمانتیسم همه جا گیر و گسترده نبوده باشد  ...رمانتیسم تنها مکتبی ادبی نیست بلکه خیزشی
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی نیز محسوب میشود( .».ثروت)31 :4923 ،
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این جریان ادبی ابتدا در انگلستان با ویلیام بلیك  ،W. Blakeوردزورث  ،Words worthکالریج  Coleridgeو در آلمان با
گوته  ،Goeteشیلر  ،Shillerهولدرلین  Holderlinو سپس در قرن نوزدهم در فرانسه با ویکتور هوگو ،شاتوبریان ،المارتین ظاهر
می شود (حسینی)464 :4921 ،
ثروت دو عامل مهم و کلی را در پیدایش این مکتب عنوان می کند:
الف :عامل اجتماعی (انقالب صنعتی و انقالب کبیر فرانسه که فرهنگی جدید زایید که نویسنده خاص خود را می طلبید.
ب :دنیای شرق :آشنایی با شرق که در این ایام از جهات علم و هنر و زندگی و مظاهر مادی آن از غرب بسی پیشرفته تر بود».
(ثروت)62_39 :
آنچه را که ثروت در خصوص عامل دوم یعنی «دنیای شرق» بیان میکند ،مراد رمانتیسم غیر نظری است که غلظت آن در
شرق بی شتر و پیشتر از غرب بود و گرنه خاستگاه رمانتیسم نظری غرب میباشد.
رمانتیسم ماهیتی اعتراضی و انتقادی و یا انتقامی داشت به این معنی که «رمانتیسم خاصه از اوایل قرن نوزدهم اعتراضی بود
که هنرمند به ماشینی کردن زندگی و تخریب ارزشهای بشری و شئون انسانی که نتیجه ی مستقیم سیستم اقتصادی افسار
گسیخته ی آن زمان بود میکرد .رمانتیسم فریاد اعتراض آمیز هنرمند علیه بندگی انسان آزاد ،علیه تبدیل شهرها به اردوگاه های
فقر زده اسیران کارخانهها و علیه رقابت آزاد بود .به عبارت بهتر آن خوش بینی که تئورسینهای جامعه اقتصاد آزاد وعده داده بودند
و امید میدادند که پس از این فقر از بین رفته و همه در رفاه خواهند زیست ،وقتی نتیجه معکوس داد ،رمانتیسم انعکاس شکست
آنان بود ( »...پرهام )24 :4913 ،بنابراین انقالب صنعتی که محصول بها دادن به عقل و علوم پایه بود ،آن آبی را که تشنگان می
نمود ،در حد یك سراب باقی گذاشت .رمانتیسم برای تبیین ناتوانی زندگی صنعتی و ماشینی در خوشبختی بشر سر بر آورد بنابراین
«رمانتیسم با پدیده ای به مبارزه برخاست که خود مولود آن ها بود»( .ثروت )31 :4923،انقالب صنعتی باعث زایش رمانتیسم شد
اما بعدها رمانتیسم علیه مادر خود یعنی انقالب صنعتی قیام کرد.
عالوه بر آن در قرن هفدهم که دوره حاکمیت ادبیات کالسیسم بود ،عقلگرایی افراطی و نگاه ریاضی وار به طبیعت حکومت
داشت .و علوم پایه و فیزیکی که مربوط به تعقل بود ،ارزش فراوانی داشتند قدرت در دست اشراف بود؛ اشرافی که با مردم و ایمان
بیگانه بودند «عقل باوران سده هیجدهم بر روح اندیشه برابری و هم سانی انسانها و اصول اخالقی و فرهنگی و سیاسی جهان
شمول بودند( .صدرا )3 :4923،به این معنی که خواهان وضع اصولی مشترک برای تجویز به همگان بودند و از این راه ارزشی برای
فردیت و قومیت قائل نمی شدند و این به معنای حذف فرهنگها و قومیتها بود .انقالب صنعتی اروپا که در سایه توجه به عقل و
علوم پایه ایجاد شده بود ،موجبات روی آوردن نیروی کار از روستاها به شهرهای بزرگ و کوچك شد .دل بریدن از روستا و طبیعت
و فاصله گرفتن از قوم و خویش و حتی خانواده از یکدیگر یك نوع دلزدگی و دلتنگی را نسبت به صنعت در بین مردم ایجاد کرد.
گذشته از آن «مهاجرت هایی که روی داد ،ذوق و اندیشههای مختلف را در هم آمیخت»( .حسینی )416 :4921،رشد صنعتی به
همراه سایر جلوه های شهری به معنای عبور اروپا از سنت به مدرنیته بود در این اوضاع وانفسا نگرشی علیه کارایی عقل ظهور کرد و
بشری که خود را در پرتگاه سقوط میدید ،چاره ای اندیشید و آن روی آوردن به احساس و عاطفه و ایمان ،طبیعت و آزادی و شهود
و فطرت و فلسفه ی سفر بود .برجستهترین ویژگی این جنبش ،اصالت دادن به احساس و عشق و عاطفه و شهود و فردیت در مقابل
عقل و محصوالت آن بود .آنها متقاضی انسانی طبیعی آنگونه که آفریده شده بود ،بودند چون معتقد بودند انسان ،معصوم آفریده
شده و آنچه که باعث گرفتاری و بند او می شود نهادهای اجتماعی است که نتیجه تعقل و تثبیت عده ای از آدمیان و تجویز آن بر
سایر آدمیان می باشد .روسو مسئله معصومیت انسان و نقش زیان آور نهادهای غیر دموکراتیك را بیان میکند و میگوید« :انسان
طبیعی که در وضع بدوی میزیست نه درنده خو بود نه منفعت طلب نه عاقل نه حسابگر بلکه موجودی بود بس ساده و بی آالیش
که تنها غرایز بقا و ترحم بر او حکومت می کردند( .لوگاچ )4929:429 ،پس رمانتیسم باید کاری کند که بهشت گمشده ی آدمیان
معصوم دوباره کشف و خلق شود .در پرتو ظهور رمانتیسم ،شاعران از طبقات مختلف مردم برخاستند و قلمرو آثار ادبی گسترش
یافت (حسینی )416 :4921،نظرات فراوانی طرح شد عقل و خرد و قاعده و امر و نهی از اصالت ساقط می شد .نظام سرمایه داری،
سلطنت گرایان و خرد محوران پس افتادند «از نگاه «برکسن» تنها وسیله ی شناخت ،شهود است که نیرویی شبیه به غریزه است.
از نگاه «ژرژسورل» علم صرفاً به جهان مصنوع تعلق دارد نه به جهان طبیعی»( .صدرا)42:4923 ،
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اصول کلی مکتب رمانتیسم عبارت است از:
 _4آزادی:هنرمند باید از فشارهای اجتماعی و قوانین و اخالق و موهومات برکنار باشد زیرا در غیر این صورت نمی تواند از
ذوق و استعداد خود الهام بگیرد .بنابراین ادبیات باید آزاد باشد از هر گوشه اجتماع ،چه زشت و چه زیبا ،تصویری گویا بنگارد_ 2 .
اهمیت به شخصیت یا «من» :بر خالف نویسنده کالسیك که به «انسان کلی» و افکار و اوصاف مشترک انسانی می پرداخت و برای
به نمایش در آوردن این افکار و اوصاف مشترک ،قهرمانی را از میان افسانه ها و اساطیر کهن بر می گزید ،نویسنده رمانتیك،
شخصیت خویش یا «من» خود را قهرمان نوشته ها و سروده های خود می کرد .رمانتیك ها در مقابل پیروان کالسیسم «به یگانگی
شخصیت افراد یا ملیت ها و اقوام باور داشتند و از رشد آزادانه ی شخصیت فرد بر اساس ارزش ها و استعدادها و اصول اخالقی
فردی دفاع می کردند»( .لوگاچ _9 )411 :4929،گرایش به هیجانات و احساسات و تخیل وتصویر :کسانی امثال «روسو» انسان
طبیعی را انسانی نمی دانستند که متکی به عقل مصلحت اندیش باشد و فقط منافع خود را ببیند بلکه انسان ،موجودی با احساس و
عاطفه است که آزادانه زندگی می کند و نسبت به هم نوع خویش بی تفاوت نیست« .روسو» میگوید« :در وضع طبیعی ،راهبر
انسان نه خرد یا خوی مدنی ،بلکه غریزه عشق به خود و حس ترحم است»( .لوگاچ )4929:424 ،و حس ترحم به طور غریزی مانع
جنگ است کولریج میگفت« :اندیشه ژرف فقط در پرتو احساس ژرف حاصل می شود»( .همان) عده ای از شاعران رمانتیك به
خصوص رمانتیك هایی که از من اجتماعی سخن می گویند ،به عنصر تصویر در شعر چندان پایبند نیستند و عنصر عاطفه و معنا را
در حد وسیعتری به جای آن پوشش میدهند .یکی از انتقادهای کالریج به تصویر این بود که میگفت :تصویر زیاد باعث می شود
قلب تحت الشعاع ذهن قرار گیرد( .ر .ک ولك)213 :4922 ،
اما رمانتیكهای انگلیسی به عنصر «تخیل» بسیار ارزش میدادند «ویژگی ممتازی که رمانتیك های انگلیسی را از شاعران
قرن هیجدهم جدا میکرد ،اهمیت دادن به تخیل بود( .فورست )69 :4913 ،از نظر آنها تخیل مهمترین استعداد شاعر بود» و
عقیده داشتند «این کار به عمل خلقت خداوند می ماند این همان استعداد الوهی کودک است که عوالم کوچك خود را می آفریند.
(لوکاچ )4929:11 ،از نظر بلیك "تخیل ،خالقی است نهان درون بشر"(فتوحی)441:4923،و مراد آنها از تخیل ،آن نیروی تصویر
پردازی نیست بلکه آنها بین خیال و تخیل تفاوت قائلند .تصاویری که منجر به تشبیه و مجاز و استعاره می شود را در حوزه خیال
جای میدهند و تخیل را به مفهوم شهود نزدیك میکنند .کالریج درباره تخیل و تمایز آن با خیال بسیار سخن گفته است او «با
کمك گرفتن از دو اصطالح خیال و تخیل ،شروع به تمایز نهادن بین شعر استعداد و شعر نبوغ» می کند و می گوید «خیال
فرآیندی مبتنی بر تداعی است و تخیل فرایندی است خالق»( .آر .ال .برت)64 :
کولریج اعتقاد داشت «معنای هستی را باید در فعالیت خالقانه ای یافت که شبیه کار خداوند است»( .لوکاچ_1 )11 :4929 ،
عالقه به مسیحیت و ادبیات مسیحی قرون وسطی _3گرایش به اسطوره:اسطوره در دل خود چیزی نا روشن ،چیزی مبهم دارد و در
عین حال قادر است آن چیز ناشناخته ،غیر عقالنی و بیان ناپذیر یعنی چیزی را که القا کننده ظلمات ژرف تمامی این فرایند است
در تصاویری بگنجاند_6 .گریز و سیر و سیاحت :هم سفر واقعی :آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی فضاها یا زمان های
دیگر ،دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی ،سفر واقعی یا بر روی بال های خیال یکی از مشخصات آثار رمانتیكهاست».
(ثروت_1 ))22 :4923،آرمان گرایی و نخبه گرایی:شاعران در جست و جوی دنیای آرمانی بوده اند :دی شیخ با چراغ همی گشت
گردشهر  /کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست _2گریز ازعقل :از سخنان معروف«روسو» است که می گفت« :در نهایت ،عقل
راهی را پیش میگیرد که قلب حکم می کند»( .لوکاچ_ 3 )416 :4929 ،گریز از ماشین و صنعت :رمانتیكها معتقد بودند که
محصوالت علم و عقل حالت طبیعی جهان را بر هم می زند« .روسو معتقد است که فساد از تمدن ناشی می شود مخصوصاً از
مالکیت زمین و دیگر دارایی ها ،زیرا این وضعیت موجب بی عدالتی و عدم مساوات می شود و در نتیجه انسان ها را دچار حسرت و
حسادت و فساد و انحراف می کند»( .فورست_41 )4913:33 ،ذهن گرایی:ذهن گرایان که نقاد عقل محض بوده اند ،مخالف
کالسیسم که خرد باور بودند در آمدند و از این جهت با رمانتیسم هم راه شدند_44 .افسون سخن و گرایش به شعر  _42گرایش به
غم و اندوه  _49گرایش به طبیعت وزندگی بدوی :از آنجایی که طبیعت ،طبیعی و پاک و خالص و سرشار از لطافت است و اینکه با
همه ی تضادهایی که در خود دارد ،پر از صفا و صلح و آشتی است شاعران رمانتیك خواستار زندگی به سبك طبیعت هستند.
«بازگشت به طبیعت را روسو راه انداخت»( .یوستین گردر )116 :4932 ،مراد روسو از بازگشت به طبیعت در روستا ماندن نیست و
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نباید پنداشت «مراد از بازگشت به طبیعت ،بازگشت به دامن طبیعت و ترویج چوپانی و کشاورزی و دامپروری است زیرا این یك نوع
ارتجاع می باشد .بلکه هدف وی عودت بشر به اصل و طبیعت واقعی او یعنی به زندگی ساده و صمیمی ،جمعی یعنی غیر استبدادی
و استثماری روستایی است .یعنی آن نوع از زندگی که پر از سادگی و بی ریایی است و در آن ،همه زحمت می کشند و کسی را حق
برتری بر دیگری نیست»( .ثروت -41 )12 :4923،نوستالوژی :بازگشت به گذشته و دوران کودکی و یادآوری خاطرات آن
_43اهمیت دادن به رویا :از آن جایی که ماهیت بی کران رویا ،پر از راز و رمز است از پدیدههای مطلوب رمانتیك ها ومانندزندگی
ثانوی برای آنها بود_46 .کشف وشهود :روی کردن به متافیزیك ودنیای ماورالطبیعی
دوره مشروطه آغاز ورود رمانتیسم نظری در ایران است .اگر سخن «ثروت» در خصوص یکی از دالیل تولد رمانتیسم در غرب را
عامل شرق و آشنایی با ارزشها و دستاوردهای شرقی بدانیم ،باید یاد آور شد که بعدها یعنی در زمان مشروطیت و به خصوص در
دوره شانزده ساله حکومت رضاخانی شکل پیشرفته و مکتبی شده رمانتیسم از غرب به شرق وارد شد آشنایی قشر تحصیل کرده با
زبان فرانسه در مدارس زبان خارجی ،ترجمه آثار غربی ،اعزام دانشجو به اروپا این محصول تکامل یافته را به موطن اصلی خود بر
گرداند .هر چند نزدیکی با کشورهای عربی و ترکیه هم در این آشنایی سهمی داشت اما عمده دالیل عامل غرب به خصوص فرانسه
بود .عالوه بر عامل خارجی ،عوامل اجتماعی داخلی نیز در رشد رمانتیسم در ایران بیتاثیر نبود.
دوره رضاخان دوره رشد و شکوفایی رمانتیسم در ایران است «اگر چه رضاشاه با از بین بردن زمینه فردگرایی در عرصه
اجتماعی و سیاسی مانع از بروز تجلیات رمانتیك در روزگار خود شد ،بدون شك اقدامات جدی او در زمینههای سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی زمینه ساز ظهور انفجاری عوارض رمانتیك در سالهای بعد بود .در واقع انقالب مشروطه را زمینهساز جنبههای فکری و
تئوریك رمانتیسم و عصر رضاشاه را زمینه ساز جنبههای اجتماعی آن میتوان دانست»( .زندیه)499 :4931 ،
دوره ی رضاشاه دوره ی «فشردگی نیروهای اجتماعی» است ،دوره ای پر خفقان و تك صدایی که فردیت و آزادی مورد نظر
رمانتیك ها در آن جایگاهی ندارد .نهادهای اجتماعی و هیئت حاکم در راس بر عموم فرمان می رانند ،عشایر ملزم به سکونت می
شوند و کارخانه های صنعتی ،راه های ارتباطی به سرعت گسترش می یابند و ایران کم کم پا به دنیای مدرن ماشینی و صنعتی می
گذارد .در نتیجه همان سرنوشت اروپای صنعتی قرن هیجدهم در ایران تکرار می شود .کوچ مردم از روستا به شهر برای گرداندن
چرخ صنایع و آمیختگی شهری و روستایی باعث می شود که از یك طرف روستایی ،دلتنگ طبیعت و صفای روستا شود و از طرف
دیگر شهری با صمیمیت و خلوص روستایی آشنا گردد.
این تحوالت سریع اقتصادی و اجتماعی سرآغاز عبور از سنت بود .و پای نهادن به دنیایی که دغدغه های خودش را داشت.
البته بیشتر از این «در انقالب مشروطه ،عامل نوظهوری به نام «فردگرایی» رشد کرده بود»( .لنگرودی )331/3 :4912 ،فردیت که
از آرمان های رمانتیسم ها بود ،ب ه مدتی محدود آزادی را برای صاحبان قلم به ارمغان آورده بود و صاحبان قلم طعم آزادی را در حد
چشیدن تجربه کرده بودند و لذا با انرژی بیشتری در مقابل جامعه فردیت گریز و قاعده محور و زندگی ریاضی وار رضاخانی به
اعتراض برخاستند .در این میان شاعران دو راه را برگزیدند عدهای به بیان خواستهها و تجربههای شخصی و عاطفی خود پرداختند و
رمانتیسم فردی را برگزیدند« ،فریدون توللی ( )4961_4232را باید نماینده تمام عیار این جریان شمرد( .».حسین پور چافی،
 )491 :4929نادر نادر پور ( )4912 -4912فریدون مشیری ( )4913 -4911مهدی سهیلی ( )4966-4919و فروغ فرخزاد در سه
دفتر اول شعری خود با نامهای اسیر و دیوار و عصیان نیز نمایندگان دیگر رمانتیسم فردی هستند .عده ای دیگر رمانتیسم اجتماعی
را برگزیدند .در رمانتیسم اجتماعی یا «جامعه گرا و انقالبی»( .حسین پور )433 :4921،شاعر به جای سخن گفتن از من شخصی و
خصوصی خود با همان ویژگی های احساس گرایی ،تخیل ،درون نگری ،غم گرایی به طرح دغدغه های جمعی نظیر :آزادی ،فقر،
فساد و بی عدالتی و خیانت و . . .می پردازد.
«این همان چیزی است که در نیمه اول دهه سی خاصه پس از کودتای  22مرداد  4992در شعر فارسی رخ نمود و گروهی از
شاعران را تحت تاثیر قرار داد . . .رمانتیسم اجتماعی تقریبا همان ویژگیهای رمانتیسم فردی و عاشقانه را داراست با این تفاوت که
در آن ،شاعر در کنار احساسات ،عشقها ،درد و دریغهای شخصی ،از دردها ،غم ها ،آرمانها ،مشکالت و مسائل اجتماع و ملت خود
نیز داد سخن می دهد(.».حسین پور )464 :4921 ،گاه نیز شاعر عشق زمینی را پس میزند و خود را از دام معشوق زمینی نجات
میدهد و نسبت به او بی اعتنا میشود و به مسائل عمیقتر میپردازد .به طور کلی ،بی اعتنایی به اصول و موازین ،مورد تاکید
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رمانتیسمها بود که این بی اعتنایی در رمانتیسم اجتماعی ایران یقه معشوق را هم گرفت .شعر «دیر است گالیا» از هوشنگ ابتهاج
نمونه ای از آن است.
در دوران رضاخانی نو اندیشی درباره قالب شعر توسط نیما و چند تن دیگر هم رایج شد و همان طور که در اروپا مرگ
کالسیك مساوی با رواج قالب های نو شده بود در ایران نیز این شباهت تکرار شد .اما درمحتوا« ،شاعر هنوز ذهنیتی غنایی و
رمانتیك دارد و تحول و دگردیسی و دگرسانی اساسی در روح ،روان و شخصیت و اندیشه او صورت نگرفته ،الجرم سخن گفتن او از
دردهای مردم نیز صورتی احساسی و هیجانی و دور از تعمق و تامل و اندیشه ورزی پیدا می کند  ...این نوع شعر کمتر به تنویر
افکار مردم منجر می شود بلکه بیشتر حالت تسکین و تخدیر دارد»( .حسینپور)462 :4921،
شاعر با طرح پلیدیهای جامعه به مبارزه ای شاعرانه دست میزند ،علت بروز مشکل را نمیگوید ،راهکار هم نمی دهد بلکه
مبارزه ی زبانی می کند مبارزه ای که برخی به آن «مبارزه خاموش» هم نام داده اند( .رسول نیا)29 :
جعفری انواع رمانتیسم را به لحاظ محتوا در دو دوره چنین تقسیم می کند:
دوره اول یعنی دوره مشروطه که رمانتیسم اجتماعی غالب است .دوره دوم یعنی دوره رضاشاه که رمانتیسم طبیعت گرا
ناسیونالیستی و رمانتیسم احساساتی و اخالق گرا حضور دارد (جعفری)4926:436 ،
درعصر محمدرضا پهلوی وبعداز کودتای مرداد4992نوعی رمانتیسم اجتماعی مایوس وسرخورده رشد می کنداز شاعران
مشهور آن می توان ازنادر نادر پور ،حسن هنرمندی ،کارو و نصرت رحمانی در سه دفتر شعری آخر خود با نام های «میعاد در
لجن»« ،حریق باد» و «درو» سیمین بهبهانی و . . .نام برد.
بعد از حکومت پهلوی و پیروزی انقالب اسالمی در سال  ،4931چیزی نگذشت که ایران با جنگی غیر منتظره مواجه شد.
عراق کشوری که از جهات مختلف نسبت به ایران پایگاه فروتری داشت به پشتیبانی سودجویانه قدرت های جهانی در شهریور
 4933به ایران حمله کرد .تهور و گستاخی عراق و جانبداری قدرت های جهان از او و وضعیت کم بنیه ایران بعد از فائق آمدن بر
نیروی داخلی و نظام پهلوی ،روح دلسوزانه ای را به خصوص بر جوانان حاکم ساخته بود که موجب برانگیختگی غیرت و خروش می
شد .انقالب به مثابه گوهری بود که باید تحت لوای امام محبوب حفظ میشد.
در بحبوحه این عوامل فشار دستهای از شاعران دهه شصت خود را ملزم به بیان وضع جامعه و دردهای اجتماع آن روزها
نمودند شاعرانی چون :حمید سبزواری ،قیصر امین پور ،سید حسن حسینی و سلمان هراتی از آن دسته اند.
 _1سلمان هراتی
سلمان هراتی در فروردین ماه  4992در روستای زیبای مزردشت از توابع تنکابن در استان مازندران به دنیا آمد .در خانواده ای
معمولی که شغلشان کشاورزی بود ،بالید بعد از اتمام مقطع ابتدایی و متوسطه در رشته ادبی ،در رشته ی هنر دانشگاه تربیت معلم
تهران پذیرفته شد و رهسپار تهران شد و در بیست و یك سالگی شاعر ،جنگ ایران و عراق رخ داد« .شعر از سال های  32-34پا به
خلوت سلمان گذاشت»( .هراتی )4912 ،محیط دانشگاه و آشنایی با دوستان و هم کالسی ها و فضای هنری موجود بر او بسیار تاثیر
گذاشت .در همین سال ها بود که با قیصر امین پور آشنا شد .پس از پایان دانشگاه برای چند سال اول خدمت معلمی به یکی از
روستاهای شهر لنگرود در استان گیالن به خدمت مشغول شد .سرانجام عصر جمعه نهم آبان  4963در سن  21سالگی در راه رفتن
به مدرسه در تصادف دو می نی بوس در شهر رودسر جان عاریت را به جانان سپرد .اولین دفتر شعر سلمان در سال  61به نام «از
آسمان سبز» به چاپ رسید .دفتر دوم شعر او در سال  61یعنی دو سال بعد از رحلت او توسط قیصر امین پور به نام «دری به خانه
خورشید» به چاپ رسید نیز مجموعه اشعار «از این ستاره تا آن ستاره» هم که برای سنین نوجوانان سروده شده است ،پس از مرگ
او به یاری قیصر به چاپ رسید .سلمان جز پانزده شاعر برگزیده بیست سال جنگ است که در سال  4913معرفی شد.
دوره شاعری سلمان حدود ده ـ دوازده سال بود .در ال به الی اشعار او رد پای شعرهای سهراب و گاه فروغ نمایان است با این
حال شاعر جوان هم در محتوا و اندیشه و هم در قالب و تصویر نوگرایی داشته است .او در محتوا توانست حماسه و ادبیات مقاومت را
وارد فضای عاشقانه ی غزل نماید و گاه مسائل اجتماعی را با دنیای انتزاعی پیوند دهد و به موضوعات اجتماعی ،نگاه معنوی و
رمانتیك داشته باشد و در قالب هم عالوه بر چهارچوب سنتی از دو نوع قالب رایج شعر نیمایی و شعر سپید استفاده کند .بیشترین
اشعار او در قالب شعر سپید است مضامین اشعار او را می توان در دو دسته ی جداگانه قرار داد .بخشی از اشعار طبیعت گرایی ،ساده
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زیستی و دلزدگی از ماشین و عرفان و شهود را نشان می دهند که می توان رنگ شخصی و فردی به آن ها داد و بخش دیگر از
شعرها که اغلب در قالب شعر سپید جای می گیرند به بیان درد جمعی می پردازد .سلمان در شعر خویش سه نوع درد را فریاد می
زند یکی درد خراب شدن وطن و ستاره هایی که هر روز قربانی این جنگ می شوند و دیگری درد حکمرانی توسط کدخدایان ناالیق
دنیا و له شدن ارزش ها و سوم درد تاب آوردن عظمت عشق و ایثار یاران و دوستان خود را .این قسم از اشعار او رنگ غیر شخصی و
اجتماعی دارند.
سلمان از این رهگذر یا به تخریب بیگانگان و دشمنان خودی و غیر خودی می پردازد و یا از وارستگان عاشق و مبارزان وطن
دوست تمجید می کند و به احوال آن ها غبطه می خورد .گاه چونان پرنده ای دلزده از زمستان می شود و هوای کوچ به سرش می
زند کوچی درونی به مقصد بهار همیشگی ،از تنگی قفس بیقرار و سرگشته می شود ،از یك طرف عاشق طبیعت و حکومت آزادی و
صمیمیت بی ریای روستاست و از طرف دیگر دلنگران میهن و پرپر شدن جوانان آرزومند روستای وطن است و نمی تواند مثل
سهراب یکسره پرواز به درون کند ،بند تعهد اجتماعی پایش را نگه داشته و بالش را از پرواز باز می دارد .سوسوی شهود ،سفر،
عاطفه و احساس و طبیعت دوستی و بدوی گرایی و ساده زیستی ،ماشین زدگی از یك طرف و وطن دوستی و خوش بینی به آینده
ی وطن و امید و دستیابی به پیروزی ،اعتراض به فقر و بی عدالتی و قربانی شدن ارزش ها باعث شد که جلوه های مکتب رمانتیسم
فردی و اجتماعی را در اشعار او ببینیم.
 _9جلوههای فردگرایانه رمانتیسم در شعر سلمان:
در رمانتیسم فردگرا از احساسات فردی سخن به میان می آید .نمودهای فردگرایانه ی رمانتیسم در شعر سلمان با برجسته
کردن مفاهیمی چون سفر ،بازگشت به طبیعت و خلوص و سادگی ،نوستالوژی به گذشته ،دلزدگی از شهر و عناصر شهری ،عاطفه و
احساس گرایی ،پیروی از مذهب شهود آشکار می شود.
 _4_9سفر
مهمترین جلوه غیر اجتماعی رمانتیسمی در شعر او مفهوم سفر است.
قطعههای زیادی از اشعار او به مضمون سفر و کوچ پرداختهاند .سلمان حتی نام دو قطعه از شعر خود را با نام «سفر» و
«مسافر» نهاده است .و اسامی دیگری هم که تداعی کننده مفهوم سفر است کم نیست مثل« :شوق رهایی»« ،تا کومههای آبی
دریا»« ،پرندگان می آیند»« ،تو مرا خواهی برد» و. . .
سفر سلمان فرا زمینی ،ذهنی و با بوی عرفان و معرفت است به عبارت صریح تر سلمان عاشق پرواز است پروازی پرستو وار،
سفری بی بازگشت و صعودی.
_ چشم سفر به رفتن ما باز مانده است  /باید به سمت خلوت پروانه ها گریخت  /تا فهم لحظه های عدم در حریم عشق  /از
ابتذال ممتد کاشانه ها گریخت /چونان پرندگان مهاجر در این سفر  /تا لحظه های ناب رسیدن خطر کنیم  /جاری تر از اراده ی
سیال جویبار  /تا کومه های آبی دریا سفر کنیم( . . .از آسمان سبز ،تا کومه های آبی دریا)
_ از لحظه های ساکت گرداب وار خویش  /چون چشم از سکوت بیابان گریختم  /مثل عبور ساعقه در آسمان ابر  /با بادپای
سرکش طوفان گریختم( . . .همان)
_ مثل یك ناگهان  /شهاب کالی  /در آسمان شکفت و رفت و پیامش این بود که زندگی لحظه ای بیش نیست  /و آن یك
لحظه را هم باید با شکفتن سر کنیم (دری به خانه ی خورشید ،حرف)
سفر در شعر او تند و سریع تصویر می شود ،فعل گریختم و واژه های صاعقه ،باد و طوفان و شهاب ،گویای آنند.
در شعر «تو مرا خواهی برد ؟»( .از مجموعه اشعار دری به خانه خورشید )233 ،چندین مرتبه این سوال را از شخصیتهای
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
راهنما و همراهی نمی یابد ،پایان شعر هم هم چنان این سوال که عطش رفتن را می رساند باقی میماند.
_ قلب من مانده زیر حجابی  /زیر یك پرده از جنس آهن  /کاشکی میتوانستم این پرده ها را بدرم  /بعد از آن از شکاف تن
پرده تا دورها پر بگیرم( . . .از آسمان سبز ،دست جادوگر آب)429 :
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شاعر با بیان اینکه حجابی قلبش را فرا گرفته ،علت سفر خود را بیان می کند و وجهه درونی سفر را پر رنگ می کند و در
جای دیگر علت خیزش و سفر را «تاثیر سایه گناه اضطراب آور خود میداند و به روش سهراب در سفر «کفش هایم کو ؟» .یك
سوال برای ابتدای حرکت خود میپرسد:
سجاده ام کجاست ؟  /می خواهم از همیشه این اضطراب برخیزم  /این دل گرفتگی مداوم شاید  /تاثیر سایه ی من است  /که
این سان  /گستاخ و سنگوار  /بین خدا و دلم ایستاده ام  /سجاده ام کجاست ؟( . . .از آسمان سبز ،کسوف دل)
پرواز با قالیچه سجاده ،آرامش روح است.
و یا – سارغم را بدهید  /توشه را بردارید  /باید از خانه گریخت  /باد باید شد و از صحرا رفت  /رود باید شد و تا دریا خواند /
قاصد پاک سحر آمده است»( .دری به خانه خورشید ،سفر)
در سایر موارد می گوید:
_ برای رفتن از اینجا میان سینه تنگ  /دلی به پاکی بال کبوتری داریم (دری به خانه خورشید ،خواهش شکستن) و نهیب
می زند به آنانی که غبار وار بر جاده می مانند:
_ . . .چه مانده ای به تماشای تیرگی و غبار  /همیشه هست غبار و سوار می گذرد  /تمام چشمه دالن از کنار ما رفتند  /اگر نه
سنگدلی جویبار می گذرد( .». . .دری به خانه خورشید ،شوق رهایی)
در شعر از «بیخطی تا خط مقدم» از مجموعه اشعار «از آسمان سبز» مفهوم سفر را به تکرار بیان میکند اسم شعر نیز به
طور زیرکانهای نوعی سکون و حرکت و رسیدن را بیان می کند« .بیخطی» سکون و ابتدا است «خط مقدم» انتها و مقصد است و
«تا» .نمایانگر فاصله است.
سلمان آن رفتنی را دوست دارد که آخرش برنگشتن باشد:
به همراهم گفتم / :ما با کدام کاروان  /به مقصد می رسیم ؟  /گفت / :کاروانی که از مذهب باطل تسلسل پیروی نمی کند و به
نیت برنگشتن می رود( .».از آسمان سبز ،از بی خطی تا خط مقدم)
برای شاعر رمانتیك نماد اهمیت بسیار دارد و او از هر چیزی که استعداد آن را داشته باشد که مفاهیم درونی اش را به وضوح
بیان کند نماد می سازد چنانکه سلمان بهار را نماد کوچ میبیند :بهار فلسفه سادهای است /برای آنکه بدانیم زمین عرصه کوچ است.
(از آسمان سبز ،ترانههای بهشت سبز)
 _1_9بازگشت به طبیعت و پاکی و خلوص و سادگی
سلمان که در طبیعت شمال به صدای چشمه و آبشار و نغمه برگها و شکوفههای بهار نارنج عشق و دلدادگی دیرینه داشت،
به خوبی راز محبوبیت کوه و دریا را میدانست .عشق به طبیعت همچون میراثی به او رسیده است :او با افتخار میگوید« :پدرم
کارگر است  /به مزرعه می آید  /با آخرین ستاره از آسمان صبح  /و باز می گردد  /با اولین ستاره  /در آسمان شب  /پدرم خورشید
است (از این ستاره تا آن ستاره) به راستی اگر واژگان مربوط به طبیعت را از دیوان شعر او بگیریم ،در واقع چیز قابل مالحظه ای
باقی نمی ماند .نگاه او به طبیعت سطحی نیست وقتی از طبیعت می گوید خواننده را با خود به عمق می کشاند و چیزی آن سوی
طبیعت را در طبیعت جست و جو می کند .سلمان خودش را مانند سایر جلوههای طبیعی ،رها در طبیعت و همراه آن ها می بیند با
همان سادگی و اصالت و پاکی از حیوانات و گیاهان اقلیم خود نام میبرد .نام بردن از مکان ها و گیاهان محلی یا اشاره به آداب و
رسوم عامیانه در شعر یکی از نشانههای مهم در رمانتیك دانستهاند .چنانکه «ام .اچ .آبرامز» این پدیده را «وصف توام با رنگ محلی»
می نامد.
_ الک پشت های مزرعه مرا می شناسد  /من بر بالشی از علف می خوابیدم  /قورباغه ها برایم الالیی می خواندند  /مادرم از
مزرعه که بر می گشت  /سبدش از دو بیتی سرریز بود (از آسمان سبز ،آب در سماور کهنه)
_ مادرم ساده و سبز مثل وَلگان (بروزی زنجان نوعی نیلوفر جنگلی) بود( .همان)
سلمان می خواهد ،طبیعت معلمش باشد و آنچه را که باعث زنده ماندن می شود ،به او یاد بدهد .رمانتیك ها"طبیعت را
ماد رواستاد خویش می خوانده اند و همچون فرزند در دامن مادر مدهوش می افتندوبسان شاگردی بی اختیاراز حضوراستاد الهام می
گیرند(" .فتوحی)429:4923،
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_ آه ای رود شوریده !  /آوازهایت را یادم بده  /نزدیك است  /سنگ بمیرم( .دری به خانه ی خورشید ،نیایش واره ها)
در شعر او عناصر طبیعت و انسان گاه یکی می شوند" .یگانگی انسان وطبیعت در شعر ونثر رمانتیك وحتی در نقاشی رمانتیك
کامال عادی ومرسوم است ،خصوصا در مواقعی که محیط طبیعی ،شباهت تامی با حالت ووضعیت روح وذهن فرد پیدا می کند.
"(فورست)39 :4913،
_ و تعجب نمی کنم  /اگر ببینم ماه  /با بچههای کوهستان  /گل گاوزبان می چیند ؟»( .دری به خانه خورشید ،همان) (در سه
نمونه ی باال تاثیر شعر سهراب بر او واضح است)
سلمان از دریچه چشم گذشتگان به طبیعت نمینگرد ،خودش می بیند لذا نگاه تازه او به پیچك که بیتعارف و تکلف میآید و
هدایت ذهن به سوی شخصیتی یا فرا شخصیتی شبه پیچك ،زیبا جلوه میکند:
_ گاهی که معین نیست  /مثل یك پیچك خودمانی  /از پنجره می آیی  /و جای شعرهای من می نشینی  /و من هیچ کلمه
ندارم (همان)
طبیعت،طبیب او هم هست ،پناه بردن از خستگی روز به طبیعت ،عالج اضطراب و زدودن دغدغه هاست و سلمان گاهی
دست دلش می گیرد و به این طبیب مراجعه میکند:
روزی پر از جستجو رنگ می باخت  /شب مثل یك خستگی بر تن کوچه می ریخت  /باغ خیال خیابان  /آرامش خیس خود را
 /مدیون باران و مه بود  /من دست دلم را گرفتم  /از همهمه در گذشتیم  /بیرون آبادی آنجا چپر بود  /پشت سکوت غریبی نشستیم
 /باران می آمد به تندی  /هر قطره اسم خدا بود  /عشق آمد آنجا پی ما (از آسمان سبز ،مهمان ناخوانده)
سلمان برای برجسته کردن طبیعت دوستی و اصیل گرایی خود گاه از نمادهای ناب روستایی استفاده می کند« .گالش»،.
چوپان ساده زیست کوهستانهای حوزه زندگی او است که با دستاوردهای شهری بیگانه است و آنچه دارد خلوص است و صفا و
سادگی:
من مست لحظه های بی ریای توام گالش !  /آن دورها با که در آمیختی  /که نسترن  /با اشاره ی دست های تو می شکفد. . .
 /در زالل کدام چشمه وضو می سازی  /و در سایه ی کدام خلوت نماز می گزاری  /که مثل آینه صافی  /با ما بگو  /آویشن کدام بهار
 /در سبد دست های تو گل ریخت ؟/ . . .با ما بگو  /وقتی که در نماز می ایستی  /پشت حصار ترس هجوم گرگ  /چه می کاری ؟ /
و رمه ات را در امنیت کدام بیابان به چرا می فرستی( .». . .از آسمان سبز ،گالش)
 _9_9دلزدگی از شهر و عناصر شهری
سلمان به شیوه رمانتیك ها بارها دستاوردهای ماشینی و عناصر شهر نشینی را از اعتبار می اندازد و چه بسا قدرت یك دست
و یك لبخند را از ماهواره بیشتر می داند:
ماهواره ها از چشم آسمان خواهند افتاد  /زیرا  /سایبان دست تو سرسرایی است سبز  /که می توان در مقابل خدا گریست  /و
شکوه کرد  /و لبخندت گذرگاهی است که می توان به فتح پی برد و سقوط ماهواره ها را تماشا کرد (از آسمان سبز)19 :
او دلزده از شهر و دستآوردهای شهری است و خواهان ارزشهای کیفی و اصیل ما قبل از جامعه ی سرمایه داری و صنعتی
است .شاعر به سبب آشنایی با رشته هنر ،قضاوت می کند که بهار بهترین نقاشی روی زمین و از بهترین گلدوزی هاست:
_ فصل ها در شهر یکسان است  /زندگی در شهر ماشینی است  /بستگی دارد به بنزین  /بستگی دارد به نفت  /زندگی در
روستا اما  /بستگی دارد به اسب  /ساده و خوش رنگ  /بستگی دارد به باران  /بستگی دارد به خورشید و درخت  /بستگی دارد به
فصل  /بستگی دارد به کار  /روستا ،زیباترین نقاشی روی زمین  /بهترین گلدوزی فصل بهار
دلزدگی سلمان از عناصر صنعتی و مصنوعات گویا احساس خفگی و دلتنگی به او می دهد«اینجا زیر نور تئون آسمان پیدا
نیست( .».از آسمان سبز ،در خلوت بعد از یك تشییع)
شاعر اوج ترس از ماشین و صنعتی شدن را در شعر «من هم می میرم» نشان داده است .شعر عالوه بر این که مصداقی برای
دلزدگی از ماشین است ،جنبه پیش بینی مرگ شاعر را هم دارد .شاعر فضایی را توصیف می کند که همه به مرگ طبیعی می
میرند اما در انتها ،مرگ خود را جدای از همه مرگهای طبیعی و در هالهای از سردی و ترس و خشونت به وسیله ماشین حدس
میزند:
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من هم می میرم اما نه مثل غالمعلی  /که از درخت به زیر افتاد  /پس گاوان از گرسنگی ماغ کشیدند  /و با غیظ ساقه های
خشك را جویدند  /چه کسی برای گاوها علوفه می ریزد ؟  /من هم می میرم  /اما نه مثل گل بانو  /که سر ز ایمان مرد  /پس صغری
مادر برادر کوچکش شد  /و مدرسه نرفت  /چه کسی جاجیم می بافد ؟  / . . ./من هم می میرم اما در خیابانی شلوغ  /در برابر بی
تفاوتی چشم های تماشا  /زیر چرخ های بی رحم ماشین  /ماشین یك پزشك عصبانی  /وقتی که از بیمارستان دولتی بر می گردد /
پس دو روز بعد  /در ستون تسلیت روزنامه  /زیر یك عکس  6×1خواهند نوشت  /ای آنکه رفته ای  /چه کسی سطل های زباله را پر
می کند ؟ (دری به خانه خورشید ،من هم می میرم)
 _1_9عاطفه و احساس گرایی وانعکاس فردیت شاعر در شعر
عاطفه در شعر شاعران رمانتیك یکی از اصلیترین عناصر است .شاعران با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی و ویژگی های
شخصی جلوه های عاطفی مختلفی را در شعر خود هویدا می کنند از جمله عاطفه تنهایی ،افسوس ،غم و اضطراب و دل تنگی و ...
در پرتو ظهور این احساس فردی است که "فردیت" ،مشخصه مهم شعر رمانتیك ها ،بروزمی کند .در این میان عاطفه تنهایی
فرصتی است که شاعر بیشتر در درون خود فرو رود و به دلیل بی حضوری دیگران ،مثل طبیعت بی تعارف باشد.
 _4_1_9تنهایی
سلمان بارها از تنهایی سروده است اما تنهایی او رعب آور و سقوط دهنده نیست «اگر چه تنهایم» های او با «ولی» همراه می
شود و پرتوی از امید با خود به همراه دارد .گاه تنهایی برای او اتاق خلوتی است تا او را به یاد فاصله ی او تا رسیدن بیندازد:
_ اگر چه سینه من شوره زار تنهایی است  /ولی نگاه ترم آشنای باران است( . . .دری به خانه خورشید ،دوام باغچه)
_ ابر تنهایی در سینه من می بارد  /و نگاهم چو پر خسته یك مرغابی  /میل دارد که بیاساید در برکه چشم( . . .دری به خانه
ی خورشید ،تو مرا خواهی برد؟)
دلم گرفته از این روزها دلم تنگ است  /میان ما و رسیدن هزار فرسنگ است. . .
سلمان از «مه» .نماد بسیار زیبایی میسازد برای تعریف تنهایی:
 . . .مه ،مهربانی مبهمی است  /تا خود را تنها تصور کنیم  /تنهایی راز بزرگی است  /در تنهایی بیتعارف  /مهمان دلمان
خواهیم بود( .از آسمان سبز)21 :
تشخص بخشی به دل و خطاب قرار دادن دل ،از جلوههای احساسگرایی است که میتواند با مفهوم تنهایی یا سرزنش به کار
رود:
من دست دل را گرفتم  /از همهمه درگذشتیم  /پشت سکوت غریبی نشستیم( . . .از آسمان سبز ،مهمان ناخوانده)
 _1_1_9سرزنش:
سلمان مفهوم سرزنش را در جهت کسب معنویات قرار می دهد:
آه ای دل ،دل من  /چرا حسرت دیدگان ترم را  /تا تماشای غوغای طوفان نبردی ؟ /آه آواره من  /چرا ره به دریا نبردی
از آنجایی که روح حاکم بر شعر سلمان ،ادبیات جبهه است هر جا که مجالی دست دهد ،شاعر ،سخن را به آن سمت و سو می
کشاند چنانکه در نمونه اخیر گویا مراد او از طوفان ،هیاهوی نبرد و مراد از دریا ،جبهه یا مقصد مقدسی است که از این راه نصیب
می شود ،باشد.
 _9_1_9عاطفه غم:
یکی دیگر از عاطفه های جاری در شعر سلمان ،عاطفه غم است .غم او نه غم خود و نداشتههای دنیایی است بلکه غم دیگران
و غم از دست رفتن ارزشها است .شاعر گاه غم را برای ماندگار شدن در دل صدا میزند و مقدم این مهمان را برای جان پریشان
خود مفید میداند .گریههای او در تنهایی و تاریکی است :بالش من سنگین بود از اشكهای من  /با گوشه زمخت لحافم  /اشكهایم
را میستردم /بر دامن مادرم اگر گندم میپاشیدیم  /سبز میشد  /از بس گریسته بود (از آسمان سبز ،آب در سماور کهنه)
_ ای مانده در نهان درختان و آفتاب  /چون غم میان سینه من ماندگار شو (دری به خانه خورشید ،معصیت بودن)
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_ تاریك کوچه های مرا آفتاب کن  /با داغ های تازه دلم را مجاب کن  /ابری غریب در دل من رخنه کرده است  /بر من بتاب
چشم مرا غرق آب کن( . . .دری به خانه ی خورشید ،محض رضای عشق)
 _1_1_9ترس
شاعر با کمك گرفتن از فضای شغلی خود یعنی مدرسه و دانش آموز و جریمه ،خود را در مقابل خدا بی بضاعت می نماید و
ابراز ترس می کند:
هراس من این است  /فردا که زنگ حساب آمد  /با این کمینه چنین خواهند گفت / :باید هزار بار  /در شعله های آتش دوزخ
فرو روی  /اینست جریمه برو ! (از آسمان سبز ،در کوچه های گریه و هیچ)
 _0_1_9افسوس
حس تحسر شاعر زمانی است که از بهره بردن غفلت نموده است:
_ کاش آن دم که باران می آمد  /خستگی دلم را به آرامش آبی آب ها می سپردم  /کاشکی دست جادوگر آب را می فشردم /
کاشکی من نمیمردم از ترس مردن (از آسمان سبز ،آب در سماور کهنه)
_ کاش میشد که پریشان تو باشم( . . .از آسمان سبز ،آرزو)
_ بهار آمد از کوه انبوه /شکفتن شد آغاز /دریغا که من چون زمستان سردی /به پایان رسیدم (دری به خانه خورشید ،بهار)
 _0_9نوستالوژی به گذشته وآینده
نوستالوژی را به لحاظ تقدم و تاخر ،به نوستالوژی گذشته گرا و نوستالوژی آیندهگرا تقسیم کرده اند(رک غنی پور ملکشاه و. . .
 )4934:422،نوستالوژی گذشتهگرا ،یادآوری دوران خوش گذشته و نوستالوژی آیندهگرا یادکرد از آرمانها و ابَر مرد یا ابَرمردهایی
است که در آینده ظهور خواهند کرد وجهان را پر از صلح وآشتی خواهند نمود سلمان در نمونههای زیر از نوستالوژی گذشتهگرا
استفاده می کند:
_ من نبودم  /مادرم یتیم شد  /من نبودم  /درختان بی شکوفه نشستند  /من نبودم  /گنجشك ها برگ و پایشان را بستند  /و
از بهار گذشته ( . . ./از آسمان سبز ،آب در سماور کهنه)
_ قدم زنان در ساحل خاکستری مه  /دنبال سادگی پسرکی می گردم  /که کودکی من بود و یك روز از تشنج تنگدستی  /به
اینجا آمده و( . . .دری به خانه خورشید ،نیایش واره ها)
شعرسلمان از آنجایی که با لطف شهود ومهر به آسمانیها و پاکیها از جمله عشق به امام زمان (عج)سرشته است ،نمونههای زیادی
ازنوستالوژی آینده گرا نیزدارد .سلمان این نوع از نوستالوژی رادر فرهنگ عاشورایی ،در فرهنگ روستایی ،در جبهه ،درمیان مردم
عامه و در میان ملل ستمدیده جهان باز می تاباند .چند نمونه از آن چنین است:
_او را پشت غروب های روستا دیدم/همراه مردان بیدار/مردان مزرعه و کار/وقتی که «بالو».بر دوش/از ابتدای آفتاب برمی گشتند/او
را بر بوریای محقر مردم دیدم( . . .نوستالوژی آینده گرا با فرهنگ روستایی است)
_برای بچههای جبهه /او در جبهه هست/با بچه ها فشنگ خالی می کند/و صلوات می فرستد/او همه جا هست( . . .نوستالوژی آینده
گرا با جبهه است)(غنی پور ملکشاه و)423_422 :4934، . . .
 _6_9پیروی از مذهب آزاد و شهود
رسول هراتی ،فرزند سلمان ،درباره پدر چنین می گوید :سلمان در کودکی در روستایی با فضای نسبتاً مذهبی زندگی می کرد
نیز پدر به دلیل آشنایی نزدیك خانوادگی با دو شخصیت بزرگ مذهبی روستا بسیار تحت تاثیر آنها بود «اما با هجرت و سفر و
دیدن دنیای پیرامون ،دریافت که این با دیدگاه سنتی شاید آن چیزی نیست که او وهم ساالنش می خواستند بنابراین تحت تاثیر
جو حاکم بر جامعه و تسلط تفکرات چپ ،دست به روایتی از این شد که به جریان نو اندیشی دین مشهور شد که سردمداران آن
کسانی مانند شریعتی بودند( .».یادداشت فرزند سلمان در پایگاه مجازی )Google
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شیوه سلمان در مذهب ،شهودی و شخصی است سلمان خدا را نه از طریق عقل و نه از طریق سنت می جوید بلکه خدای
شاعرانه و هنری را شهود می کند .خدایی از جنس خدای «شبانِ» داستان مثنوی در «نیایش واره ها» این حال و هوا به خوبی
محسوس است .سلمان با لفظ «تشنگی» کیفیت عشق خود را می نمایاند:
_ «ای آفریننده ی شبنم و ابر  /آیا تشنگی مرا پایان می دهی ؟  /تقدیر چیست ؟  /می خواهم از تو سرشار باشم»( .دری به
خانه ی خورشید ،نیایش واره ها)
_من همان شبان عاشقم/سینه چاک وساکت وغریب/بی تکلف ورها( . . .ازآسمان سبز،اندر مذمت تکلف)
 _6_1تخیل و تصویر
سلمان اهل خیال پردازی نیست « چندان به تصویر اهمیت نمی دهد و تصور می رود در ساختن تصویر مسامحه می کند.
شاید هم به تصویر سازی صرف به عنوان جوهره اصلی شعر معتقد نبود (کاکایی )32 :4916 ،تصاویر مهم و تازه او در قطعه هایی
است که رمانتیسم فردی را بر میتابد .عمده ترین تصاویر اشعار سلمان زمانی بروز می کند که یك پای او در طبیعت و پای دیگرش
در عالم انتزاعی خویش است چنانکه گفته اند در رمانتیسم «تصویر در حکم پلی است میان احساس شاعر و طبیعت»( .فتوحی،
)4923:421
با این وجود تصویر آفرینی سلمان را نمی شود نادیده گرفت؛ تصاویر سلمان به رنگ شعور و شهود او و «سایه احساسات اوست
و امکان نمایش فردیت و شخصیت هنری او را فراهم می آورد .بنابراین نقش تعبیر کننده ( )Expressiveدارد( .».فتوحی:4923 ،
 )411او در درون چیزی شهود می کند و سپس در طبیعت دنبال آن وجود ذهنی یا کشف درونی می رود و عناصر طبیعت را به
عنوان آینهای برای انعکاس روحیات و عواطف درونی خود به کار می گیرد و این به اشعار او رنگ رمانتیسم شهودی می بخشد .گویا
او با هر آفرینشی وبا هر تخیلی در وسعت بیکران درون ،تمرین آزادی می کند و هر آنچه میخواهد ،میآفریند.
سلمان با شعر خود به کشف های مهمی نایل می آید .چنانکه «هر یك از شعرای رمانتیك متقاعد بود که می تواند به کشف
مهمی نایل آید و شعر کلیدی در اختیار او می گذارد که دیگران از آن محرومند( .».لوکاچ)4929:13 ،
_ کنار شب می ایستم ،شب از تو لبریز است (دری به خانه خورشید ،نیایش وارهها)
_ دیشب آن قدر نزدیك بودی که پنجره از شادی ام نمك می چشید (همان)
_«بهار تعجب سبزی ست  /در چشم های خاک  /رو به روی این شگفت  /درنگ کن  /و درختان تجسم استفهامی سبز  /که
سال را چگونه سر آوردی».
_ جهان ،قرآن مصور است  /و آیه ها در آن  /به جای این که بنشینند ،ایستاده اند (دری به خانه خورشید ،نیایش واره ها)
اگر چهار ویژگی را که فتوحی برای تصویر رمانتیك بر شمرده ،بخواهیم در اشعار سلمان بجوییم با دستی پر بر خواهیم گشت.
آن چهار ویژگی عبارتند از -4« :استحاله شاعر در طبیعت  _2سایه واری و ابهام پدیده ها در تصویر  _9پویایی و تحرک تصویر _1
انعکاس فردیت شاعر در تصویر»( .فتوحی )429 :4923 ،در سه نمونه زیر دو ویژگی «استحاله شاعر در طبیعت و انعکاس فردیت
شاعر در تصویر محرز است:
_ قلبم با سوسن های سپید  /آواز می خواند (دری به خانه خورشید ،نیایش واره ها)
_ من آبستن یك شکوفه ام که همین تابستان ،گالبی می شود (همان)
_ وقتی ابر صمیمی شد  /پایین می آید تا لمس  /من با یك لفظ صمیمی  /صدایش می زنم  /ای مه !  /تن تو از رطوبت کدام
بخشش آسمان خیس است ؟ (همان)
شاعر ضمن اینکه احساسات فردی خود را بروز میدهد به عنوان عنصری در طبیعت حلول میکند و جزئی از طبیعت میشود.
پویایی و تحرک تصویر در شعر سلمان:
شعر سلمان به استثنای اشعار اجتماعی او پر از تحرک و پویایی است؛ طبیعتی که او ترسیم می کند سرشار از هوش و حواس
است همه چیز طبیعت زنده است و او مثل نیاکان اسطورهای خود روح طبیعت را حس میکند و مجذوب شعور و شخصیت آنها
می شود.
از میان انبوه نمونه ها به اندک بسنده می کنیم:
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_ بهار ،زمین را در اطراف باران میرهاند و به تاالبهای زمینگیر تشر میزند و دل قطره را پر از جستجو میکند (از آسمان
سبز ،از بهار)
_ چندین هزار پنجره لبخند میزند (دری به خانه خورشید ،لحظه دیدار)
_ حرص و ولع  /روی شعور برگ و درخت آرمیده بود (دری به خانه خورشید ،تدفین مادر بزرگ)
سایه واری در شعر سلمان:
تصاویر شعر سلمان گاه در شب و سایه و فضاهای مبهم اتفاق میافتد :چیدن «پرسیاوشان» در روز امری طبیعی است اما او در
شب این کار را میکند:
_ دیشب یك سبد پرسیاوشان از باغ تو چیدم  /و برای این دل مسموم جوشاندم (از آسمان سبز ،پندار نیك)
_ ای نور ،نور  /چگونه میتوان رو به روی تو ایستاد  /بی آنکه سایه ای سنگینمان کند (همان)
_ ابری عظیم  /از ته مجهول دره ها برخاست (از آسمان سبز ،ترانههای بعثت سبز)
_ تاریك کوچه های مرا آفتاب کن (دری به خانه خورشید ،محض رضای عشق)
سلمان طبیعت را توصیف نمیکند و از طبیعت هم تقلید نمیکند بلکه از طبیعت دلیلی میآفریند برای اثبات حس درون
خود.
کما اینکه «در شعر رمانتیك ،توصیف دقیق طبیعت مهم نیست بلکه سرایندگان این سبك در پی این هستند که درک درون
گرایانه ای از طبیعت ارائه دهند و تمام پدیدههای طبیعی را با احساس خود همراه و هماهنگ کنند( .بسمل )4922 ،چنانکه
امرسون میگوید« :طبیعت صورت تجسم یافته اندیشه است و جهان همان رسوبات ذهن است (هیث)4921:14 ،
 _1جلوه های رمانتیسم اجتماعی در اشعار سلمان
رمانتیسم اجتماعی به مدد احساس ،از مسائل اجتماعی سخن میگوید .دورهای که سلمان در آن میزیست با مشکالت
اجتماعی خاصی همراه بود .جنگ با عراق از خارج و دیدن مردم بی درد و مرفهین بیتعهد در داخل به او اجازه نمی داد یکسره به
ستایش طبیعت و پاکی و شهود درونی خویش بپردازد .حس بیزاری سلمان از کسانی که معیارهایشان فقط دنیایی است و جز خود
را نمی بینند و در اوج چالش جامعه فقط به جیب و دل خود میاندیشند ،همانهایی که مولد فقر و احتکار و قربانی ارزشهای
واقعی هستند ،صبغه رمانتیسم اجتماعی شعر او را رونق بخشیده است .رمانتیسم اجتماعی او مایوس کننده نیست .روح امید و
نشاط و باور در اشعار اجتماعی او جاری است از این جهت اشعار او جنبه ایدهآلیستی و نخبهگرایی دارد و سلمان به شیوه ایده
آلیستها انسان برتر را همواره گرامی میدارد در شعرهای مختلفی از جمله «صبح انعکاس لبخند توست»« ،ای پاسخ سپید»،.
«سجاده و باد و باران» .امام را میستاید نیز در شعر میرزا و جنگل ،میرزا کوچك خان را مینوازد :من در ستایش تو و جنگل مرددم
 /جنگل به حد شرافت تو زیباست  /و تو به اندازه زیبایی جنگل  /مردی (از آسمان سبز ،میرزا و جنگل) در نگاه رمانتیکی سلمان،
جنگ ،نه تنها وحشت آور نیست بلکه پروسهای است که ستارههای زمینی را می شناساند و ستارگان آسمان از روشنایی شان
شرمنده می شوند (دری به خانه خورشید ،شرح موارد حساس) او دوست دارد به تماشای طوفان برود (از آسمان سبز ،در کوچه های
گریه و هیچ) نگاه رمانتیك به جنگ و طوفان از مشخصههای شعر اوست .سلمان گرایش صمیمانهای به وطن و فرهنگ و سرزمین
خویش دارد ،سلمان وقتی از وطن سخن میگوید ،منظور ایران دوران خود است هر چند عادت ندارد از پیشینه ایران و ایرانی سخن
بگوید گویا ایران را در آن برهه از زمان از همیشه جالب توجهتر میداند .این قسم از اشعار او را می توان رمانتیسم ناسیونالیستی
نامید .اشعار اجتماعی سلمان به خصوص در قالب سپید ،نسبت به اشعار غیر اجتماعی او از تصاویر کم بهره است و چنان که گاه
سخن ،به رئالیست نزدیك میشود و از غنای ادبی و هنری کالم کاسته میشود و در این بین آنچه می چربد معنا و مفهوم است.
 _4_1وطن گرایی
علت وطن دوستی و وصف به سرزمین در هر دورهای با توجه به عوامل اجتماعی و سیاسی متفاوت بوده است .جنگ ،خوار
داشت کشور توسط بیگانگان ،حاکمان خودی که وطن فروشی می کنند و  ...میتواند علل انگیزش شاعر به سوی وطن باشند.
سلمان شاهد هجوم بی اساس دشمن دون پایه به سرزمین کهن و بزرگ خود است .عراق با حمایت های پنهان و آشکار ابرقدرت ها،
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 .شاعر
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احساس تعهد می کند و سکوت و آرامش را برخود روا نمی دارد او با نگاه رمانتیکی خود وطن را مخاطب قرار می دهد و با او به درد
دل می نشیند.
او وطن را مساوی عشق می خواند و از وطن می خواهد که او را به تماشای طوفان جنگ ببرد:
ای وطن من ای عشق  /ای ازدحام درد  /جان من از بی دردی درد می کند  /ای از من دورتر مثل آسمان و زمین  /ایستاده ام
 /با روحی سرگردان  /در فاصله آفتاب و لجن  . . ./ای وطن من  /ای عشق  /مرا به تماشای طوفان  /مشتاق کن  /من تنهایم  /می
آیم  /و باقی مانده خویش را  /با تو تقسیم می کنم (از آسمان سبز ،در کوچههای گریه و هیچ)
شاعر ضمن افتخار به جلوههای فرهنگی وطن خود ،سردمداران و مدعیا ن عدالت و صلح دنیا را به نقد میکشد که بسی
قضاوت نادرست و نگاه مغرضانه دارند و جایزه نوبل را در دست ناالیقان چون خرمهرهای می بیند:
ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم  /وطن من !  /ای تواناترین مظلوم  /تو را دوست می دارم  /ای آفتاب شمایل دریا دل  /و
مرگ در کنار تو زندگی است / . . .دنیا دوزخ اشباح هولناک است  /و تو آن درخت گردوی کهنسالی  /و بیش از آنکه من خوف تبر
را نگرانم  /تو ایستاده ای / . . .دوست دارم تو را  /آن گونه که عشق را  /دریا را  /آفتاب را  /کی می توان از سادگی تو گفت  /و هم به
دریافت خر مهره «نوبل» .نایل آمد  /من فرزند مظلوم توام  /نه پاپیون می زنم  /و نه پیپ می کشم  /مثل تو ساده  /که هیچ
کنفرانس رسمی او را نمی پذیرد ( . . . /از آسمان سبز ،دوزخ و درخت گردو)
وطن از نظر او مجمع الجزایر گلها و خوبیهاست و بیشترین پنجرههای تنفس جهان را دارد و پذیرای بارش رحمت بی
منتهای خداست چنانکه گویی خدا تشنه تر از وطن او جایی نیافته است (همان)43 :
او هیچ گاه به جلوه های پیشرفته و دلفریب کشورهای صنعتی و اَبَر شهرهای مدرن افسوس نمیخورد .عاشقی راضی و
خوشبخت است:
تعارف کردی دوستمان داری  /و در نامهای  /در پاکتی که به تمبری از آسمان خراش های واشنگتن  /آلوده بود  /و تصویری از
تو  /با لبخند  /با پالکی نقرهای در پارک  /مثل یك گاو مقدس در هندوستان خوشبختی و دو صفحه از «فرانك»  /اما اینجا آسمان
آبی است  /وطن پیراهن تابستانی در بر دارد. . .
رمانتیك ها به دلیل دلزده بودن از دنیای موجود و عصیان آدم ها ،خود دنیای آرمانی دیگر میآفرنیند دنیای آرمانی سلمان در
آن قسمت از وطن ساخته میشود که نمادهای عشق و گلهای جوان سر از پا ناشناخته میهن حضور دارند ،آنهایی که نماد ایثارند و
شهادت و بدین گونه آسمان خراشهای واشنگتن با وجود این گلهای نایاب وطنی ،محو می شوند.
اینجا همیشه آوازی هست /که تا کنون نشنیده ایم  /و مرتب گل هایی میشکوفند  /که نامشان  /در دایره المعارف گلها نیست
 /و بهار با تعجب میپرسد :خدایا اسم این گلها چیست؟ (دری به خانه خورشید ،پاسخ یك نامه)
 _1_1خوش بینی و امید به پیروزی و منجی
دلخوش بودن به پیروزی یکی از مشخصه های رمانتیسم اجتماعی است( .ر .ک حسین پور چافی« )411 :هنرمند رمانتیك
تخیل و امید و آرزو و معجزه را جانشین حقیقت می سازد و پیش از تقلید پایبند تصور است .هنر خود را با مبالغه می آمیزد یعنی
آنچه که هست نمی گوید بلکه از آنچه باید باشد ،بحث می کند»( .ثروت)22 :4923 ،
سلمان بدون در نظر گرفتن آنچه که هست با نگاه آرمانی و رمانتیك خود اطمینان می دهد که پیروزی از آن کشور اوست:
_ با تمام حنجره های تشنه فریاد می زنم :تحقق آفتاب حتمی است  /پرندگان می آیند»( .دری به خانه خورشید ،پرندگان
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
نمی کند .شاید اینکه عده ای لفظ «حضور روح زنانه» (رحمدل )4923 ،و احساساتی را برای این دسته از شاعران به کار می برند به
همین علت باشد «بنه دتوگروچه» طبیعت روح رمانتیك را «زنانه» می نامد (لوکاچ)424 :4929 ،
_ فردا را روشن تر از سحر حدس میزنم  /که خنده دار تر از مرگ نمرود  /به نیش پشهای فرو خواهی ریخت  /من ردپای
فروردین را دیدم  /بر شانههای برفی تو می رفت( . . .دری به خانه خورشید ،زمستان قرن بیستم)
_ ما با گچ فشنگ  /همواره بیدرنگ نوشتیم « /پیروز میشویم»( .از این ستاره تا آن ستاره ،پیام)
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_ فردا به شهر نور می آیی از راه روستا  /از راه آفتاب (از این ستاره تا آن ستاره ،ای جویبار)
 _9_1شکوه از دردهای اجتماع:
سلمان با پرداختن به مشکالت جامعه خود از جمله فقر ،احتکار ،بی عدالتی ،بیخیالی و . . .وجهه رمانتیسم اجتماعی شعرخود
را برجسته میکند .او مسائل و معضالت جامعه را با زبانی همه فهم میگوید تا به گوش عوام وخواص برسد« .در زمانهای که گمان
می رود بیان ایدهها و نظریات نو ،الزاما می بایست با زبانی بیان شود که تنها قشری خاص آن را دریابند و یا تنها بر زبان طبقهای
خاص از جامعه منطبق باشد؛ هراتی با زبان ساده افکار اسالمی و انسانگرای خود را در قالب اشعاری با زبان روان بیان میکند.
اشعاری که تکلفات مرسوم فلسفی را ندارند و در عین حال از جایگاهی فلسفی ،جامعهشناختی و انسانی برخورداند.».
(برکتی )4931:4،برای نمونه به برخی شواهد اشاره میشود:
 _4_9_1شکوه از فقر
سلمان عید را در دو نگاه فقیرانه و مرفهانه کنار هم تصویر می کند تا درد فقرا را برجستهتر نشان دهد.
عید در نگاه اول:
عید تن پوش کهنه باباست  /که مادر  /آن را به قد من کوک میزند  /و من آن قدر بزرگ می شوم  /که در پیراهن می گنجم.
عید در نگاه دوم:
عید سوپرمارکتی است که انواع خوردنیها در آن هست  /عید  /بوتیکی است  /که انواع پوشیدنی ها در آن هست  /عید /
ملودی مبارک باد است  /که من با پیانو می نوازم  /شب به خیر دوست من ! (دری به خانه خورشید ،عید در دو نگاه)
 _1_9_1شکوه از شبهه افکنان و نا دوستان وطنی
ای بانیان غبارهای شبهه و وحشت  /دمندگان شیپورهای شایعه  /شیپورهای کذب  /ای حنجره دیگران  /آنقدر که از تو
بیمناکم  /از توافق دست ها و آهن ها  /هرگز (دری به خانه خورشید ،شرح موارد حساس)
و در جای دیگر ،شایعه را گردبادی مسموم می داند که باور باغ را مچاله می کند (همان)
 _9_9_1شکوه از بی عدالتی و شیوه سرمایهداری و ارباب محوری
ما در مقابل آمریکا ایستادیم  /اما چرا هنوز کیومرث خان خرش می رود  /عبداهلل با داس  /هر شب چند خوک سر مزرعه می
کشد  /اما وقتی ارباب می آید مجبور است تعظیم کند  /چرا عبداهلل به شهر میآید؟  /آیا او درختان مزرعه را دوست ندارد؟  /آیا او
گندم ها را که با عرق او سبز شده اند ،نمی خواهد ؟ (درس به خانه خورشید ،زمزمه جویبار)
سلمان در این قطعه ،به طور ضمنی ارباب را به خوک تشبیه کرده است .ارباب گویا تصویر مدرن و کریه گالش و چوپان را
تداعی می کند .تصویری که نشان می دهد یکی در راس است و بر دیگران فرمان می راند ،گالشی که با گالش نمونه ی پیشین
بسیار تفاوت دارد.
_ گفتم :چرا سواد نداری عبداهلل ،چرا ؟  /به عبداهلل گفتم :مرگ بر فئودال پنج بخشه بنویس ،خیلی دیر شده است  /آن ها
روزنامه می نویسند  /و کسالت را دامن می زنند  /اما تو برخیز و یاد بگیر  /جویبارها به خاطر تو زمزمه دارند (همان)
_ چرا خدیجه نمی داند تهران کجاست ؟  /چرا خدیجه نمی تواند به زیارت امام رضا برود  /اما شهال هر ماه برای خرید به اروپا
می رود  /وقتی هم بر می گردد  /با دهن کجی از خیابان انقالب می گذرد  /چرا شهال این قدر خاطر جمع است . . .چرا سهم عبداهلل
جریب جریب زحمت است و حسرت  /و سهم ناصر خان  /هکتار هکتار محصول است و استراحت( . . .دری به خانه خورشید ،زمزمه
جویبار)
 _1_9_1شکوه از بیگانگان خودی و محتکران:
بیگانگان خودی ،دردی به مراتب کشنده تر بر پیکر جامعه فرود می آورند:
_ ما در والیت خویش  /غریب وار تکیه به کنجی  /منشور امنیت بیگانه را  /بیگانگان خودی رقم زده بودند  /این درد را وقتی
به کوه گفتم  /آهی کشید و  /چکه چکه فرو ریخت (دری به خانه خورشید ،در نیمه آخرین ماه بهار)
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در شعر «یك قلم ناسزا به محتکر ،قربتاً الی اهلل» از مجموعه شعر از آسمان سبز ،به محتکر که آفت آن روزهای جامعه بحران
زده ی ایران بود ،می تازد.
 _0_9_1شکوه از بها ندادن به ارزش ها و سرگرم بودن به اموری که در وضعیت بحرانی وطن ،بیهوده است:
در شعر «از بی خطی تا خط مقدم» .سراسر عاطفه اجتماعی خود را بیان می کند:
_ امروز در روزنامه خواندم  /ته سیگارهای چرچیل را  /به قیمت گزافی فروختند  /آه خدایا  /آدم برای سقوط  /چه شتابی دارد
! (از آسمان سبز ،از بی خطی تا خط مقدم)
_ این دریچه را باز کن  /چه همهمه ای می آید  /گویا « /مرغ» و «متکا» توزیع می کنند  /اینها که در صف ایستاده اند  /به
خوردن و خوابیدن معتادند  /وقتی بهانه ای برای بودن نداشته باشی  /در صف ایستادن  /خود بهانه می شود  /و برای زدودن
خستگی بعد از صف  /ورق زدن یك «کلکسیون» تمبر  /چقدر به نظرت جالب می آید( . . .همان)
سلمان آن دسته از آدم هایی که خوشبختی را در بهره مندی از ظواهر غربی می دانند گله می کند و چنین ابراز عاطفه می-
نماید:
_ یك روز وقتی  /از زیر سایههای مالیم خوشبختی  /پرسه زنان /به خانه بر میگشتیم /از زیر سایههای مرتب مصنوعی /مردان
«آرشیتکت» .را دیدم  /در صف کراوات /چرت میزدند /ماندن چقدر حقارت آور است /وقتی که عزم تو مانده باشد (همان)11 :
 _6_9_1شکوه از حاکمان جهان
جنگ و خیانت و دورویی ،سود ج ویی و بی دردی و خود باختگی عده ای در وطن و بی عدالتی و ظلم حاکمان جهان خارج از
وطن روح حساس او را میآزرد .او حاکمان جهان را مثل دیکتاتورهایی اشرافیتگرای قرن هیجدهم ،دشمن آزادی و فردیت و
عاطفه انسانی می بیند.
دستاوردهای علمی مدرن ،آنها را از انسانیت تهی کرده و موجبات خود بزرگ بینی زورگوییشان را فراهم آورده است.
شاعر از حکومت حاکمان جهان سخت اندوهناک است و مدیریت جهان را با کوچك گردانی به سخره می گیرد:
و جل وزغی بویناک در کارخانههای جهان سوم مدیر میشود  /مهتر جهان ،کرمی که در خاطرات امپراطوری خویش ،احساس
خوشبختی میکند « /فربهی فلزین» است که پهلوهایی از چرک و گازوئیل انباشته کرده( . . . ،دری به خانه خورشید ،زمستان قرن
بیستم)
گریه شاعر به خاطر آن است که دنیا داران حمایت از انسانها را کنار نهاده و به حمایت حیوانات چسبیده اند و «انسان  493و
نیم دایره و لوزی» .یادآور تصاویر مردم در کشورهای کمونیستی است.
«بگذار گریه کنم  /نه برای تو  /نه نه نه ! بل برای عاطفه ای که نیست  /و دنیایی که  /انجمن حمایت از حیوانات دارد  /اما
انسان  /پا برهنه و عریان می رود  /و درزکام دفن می شود  /برای دنیایی که زیست شناسان رمانتیکش  /سوگوار انقراض نسل
دایناسورند  /دنیایی که در حمایت از نوع خویش گاو شده است  /بگذار گریه کنم  /برای انسان  / 493انسان لوزی  /انسان کج و
معوج و( . . .از آسمان سبز ،دوزخ و درخت گردو)
در شعر «دنیا در باتالق تقلب» از مجموعه اشعار «از آسمان سبز» حاکمان زور و تزویر را کفتر بازان سیاست پیشه ای می نامد
که کفترهای کاغذی را در آسمان دنیا پرواز می دهند و به آنها به شیوه طنز و طعنه دست مریزاد میگوید ،چون «به لبنان فرصت
دادند  /تا کشته هایش را دفن کند و صنعت مونتاژ را  /و روشنفکر مونتاژ را  /به رسم یادگاری  /به جهان سوم بخشیدند»( .از آسمان
سبز ،دنیا در باتالق تقلب)
سپس از لغزیدن آزادی در سرزمین مدعی آزادی می گوید:
من دیدم  /در خیابان شانزه لیزه  /زیر پای دموکراسی  /پوست موز می گذارند  /و در روسیه  /مطبوعات یکسره در مدح و
ستایش قلم فرسایی میکنند اما جنازه اعتراض در سیبری بر می گیرد و حزب کمونیست روسیه  /از حضور طبقه  /در کشور متبوع
خویش رنج می برد  /و بلشویك های شعار باز  /برای رفع شبهه  /سروهای مطبق را گردن می زنند و سیا به جای نان  /بر سفره
هایشان  /نقشه دنیا می گذارند (همان)
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از نظر او ،بمب افکن های مخوف ،زمستان قرن بیستم را میآفرینند و پس از بمباران ناکازاکی و هیروشیما ،درختان از موریانه
انباشته میشوند( .دری به خانه خورشید ،زمستان قرن بیستم)
سلمان در این شعر با د ر کنار هم نهادن دو گروه از واژهها ،یعنی واژگان خشن چون :مرگبار ،نعره ،مخوف ،اشغال ،نیزه ،براده
آهن و اتم و واژگانی نرم چون :آسمان ،درخت ،ترانه ،مزرعه ،پرندگان ،به خوبی یکی از ویژگیهای زبانی رمانتیك ها را عیان می
کند .از آن جایی که شاعر رمانتیك ،روحیه ای نرم و لطیف دارد ،وقتی بخواهد از حوادثی خشن بسراید ،ناگزیر است با دو گونه
واژگان نرم و خشن سخن بگوید.
 _7_9_1شکوه ازآسوده خفتگان در یک اجتماع دردمند
خفتن و مصرف زدگی در یك زندگی مردابی ،بسیار مورد نفرت سلمان است« .جنگ در نگاه هراتی فرصتی است برای رهایی
از مصرف گرایی مردم جامعهای که مبتال به تکرار و راحت طلبی شده است .او جنگ را گامی به سمت شناخت توانایی های جامعه
ای می داند(.».برکتی)4931:4،
_ وقتی جنوب را  /بمباران کردند  /تو در ویالی شمالی ات  /برای حل کدام جدول بغرنج  /از پنجره به دریا  /نگاه می کردی ؟
(از آسمان سبز)32 :
و یا _ :نگاه کن  /او یك بی تفاوت هیجده ساله است  /که آدامس می جود  /و فقط کیهان ورزشی می خواند  /کالهت را بردار
 /من عابری برهنه پایم و عریان  /با من بیا به خیابان  /تا بشنوی  /بوی زمستانی را  /که در باغ رخنه کرده است (دری به خانه
خورشید)296 :
سلمان از آنانی که در یك جامعه طوفانزده تنها به فکر این هستند که جنسی را در بازار سیاه با قیمت نازل پیدا کنند (از
آسمان سبز )21 :می نالد و خود را از آن ها جدا می کند چون «وقتی یك جرعه آب صلواتی  /عطش را می خشکاند  /دیگر به من
چه کوکا خوشمزه تر از پپسی است (از آسمان سبز)23 :
 _3_9_1شکوه از غفلت و خود فراموشی انسان ها
حوزه عاطفه سلمان گاه فراتر از اجتماع خود می رود و همه انسان ها را در دایره خود می آورد و شعرش رنگ فلسفه می
گیرد .شاعر ،نگران انسان عصر خود است و می گوید:
بگذار گریه کنم  /برای انسان  / 493انسان نیم دایره  /انسان لوزی  /انسان کج و معوج  /انسان واژگون  /و انسانی که  /در
بزرگداشت جنایت هورا می کشد  /و سقوط را با همان لبخندی که بر سرسره می نشیند  /جاهل است  /انسانی که راه کوره های
مریخ را شناخته است  /اما هنوز  /کوچههای دلش را نمی شناسد  /برای دنیایی که با «والیوم» به خواب می رود  /و در مه غلیظی از
نسیان  /دست و پا می زند  /دنیایی که چند صد سال پیش  /قلب خود را  /در سطل زباله «کاپیتالسیم» قی کرده است (از آسمان
سبز ،دوزخ و درخت گردو)
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:
بگذار  /گنجشكهای خرد  /در آفتاب مه آلود بعد از ظهر زمستان  /به تعبیر بهار بنشینند  /و گل های گلخانه  /در حرارت
ولرم والر  /به پیشواز بهاری مصنوعی بشکفند  /سالم بر آنان  /که در پنهان خویش  /بهاری برای شکفتن دارند / . . .بهار آن است که
خود ببوید  /نه آنکه تقویم بگوید (دری به خانه خورشید ،در انتظار بهار حقیقی)
نتیجهگیری:
با توجه به مطالعه سه دفتر شعری سلمان هراتی (از آسمان سبز ،دری به خانه خورشید ،از این ستاره تا آن ستاره) رمانتیسم
به دو صورت فردگرا و اجتماعی در اشعار سلمان آشکار شد .سلمان در رمانتیسم فردگرا،به اصولی چون :سفر ،بازگشت به طبیعت و
پاکی وخلوص،دلزدگی از شهر و عناصر شهری ،عاطفه واحساس گرایی ،تخیل و تصویر ،نوستالوژی به گذشته وآینده،پیروی از مذهب
آزاد وشهود می پردازد .سفراو اغلب به سبك سهراب ،فرا زمینی است ومهمترین جلوه رمانتیسم فردگرایانه ی اوست .زندگی
درطبیعت ناب وروستایی را ازدالیل مهم طبیعت گرایی سلمان می توان دانست .در شعر او عاطفه غم ،تنهایی ،سرزنش ،ترس،
حسرت بسیار برجسته است و همه این عواطف با رویکرد غیر زمینی و عرفانیاند.
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در بُعد رمانتیسم اجتماعی می توان گفت که رمانتیسم او مایوس کننده و سرخورده نیست سلمان در این قسم از اشعارش به
مضامین رایج ودرد روزگارخودمی پردازد .وطن گرایی،خوش بینی و امید به پیروزی ومنجی ،شکوِه از فقر وشبهه افکنی واحتکارو بی
عدالتی و ارباب محوری ،تنفرازخفتگان وآسودگان،حاکمان بی کفایت جهان وابراز نگرانی از خود فراموشی انسان ها بحث های مطرح
در این بخش از شعر های اویند .با این وجوداشعاراو صبغه ی ناسیونالیستی و شهودی و طبیعتگرا دارد .احتمال می رودحضور
رمانتیسم در اشعار او به این دالیل باشد  _4 :اقلیمی؛ از آنجایی که سلمان یك روستا زاده شمالی است و با نمادهای ناب روستایی
مثل گالش و . . .آشناست ،طبیعت پیرامون او ،روح طبیعت گرایی و بدوی دوستی و به اصطالح «خودمانی بودن» را در او پرورش
داده است _2 .اجتماعی؛ زمان زندگی سلمان دوره جنگ ایران و عراق و مشکالت ناشی از آن است .از آنجایی که هرگاه مشکلی
عمده بر جامعه تحمیل شود ،شاعران ،این شاخك های حساس اجتماع ،را هم می لرزاند.
 _9افزون بر این تاثیر پذیرفتن سلمان از شاعران احساس گرایی چون سهراب سپهری و قیصر امین پور می تواند این گمان را
تقویت کند که جلوه رمانتیسم با تقلید از آثار این شاعران در شعر او راه یافته است و رمانتیسم او صبغه تقلیدی داشته باشد.
منابع:
_آر .ال .برت ( )4922تخیل ،ترجمه مسعود جعفری ،تهران :مرکز
_پرهام ،سیروس (دکتر میترا) ( )4913رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات ،تهران :نیل
_ تسلیمی ،علی( )4939گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران ،تهران :نشر اختران
_ثروت ،منصور( )4923آشنایی با مکتب های ادبی ،تهران :سخن
_ جعفری ،مسعود ( )4926سیر رمانتیسم در ایران ،تهران :مرکز
___________ ( )4912سیر رمانتیسم در اروپا ،تهران :مرکز
_حسین پور چافی ،علی( )4921جریان های شعری معاصر فارسی ،تهران :امیرکبیر
_خواجات ،بهزاد()4934رمانتی سیسم ایرانی ،تهران :بامداد نو
_سید حسینی ،رضا ( )4921مکتب های ادبی ،تهران :نگاه
_شمیسا ،سیروس( )4931مکتب های ادبی ،تهران :قطره
_شفیعی کدکنی ،محمدرضا ()4921ادوارشعرفارسی ازمشروطیت تا سقوط سلطنت ،تهران :سخن
_ فتوحی ،محمود( )4923بالغت تصویر ،تهران :سخن
_فورست ،لیلیان ( )4913رمانتیسم ،ترجمه مسعود جعفری ،تهران :مرکز
_کاکایی ،عبدالجبار( )4916نگاهی به شعر معاصر ،تهران :عروج
_گردر ،یوستین ( )4932دنیای سوفی ،ترجمه حسن کامشاد ،تهران :نیلوفر
_لنگرودی ،شمس( )4912تاریخ تحلیلی شعر نو ،تهران :مرکز
_لوکاچ ،گئورک و )4929( . . .رمانتیسم (مجموعه مقاالت) ،ارغنون  ،2تهران :وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی
_ولك ،رنه )4913( ،تاریخ نقد جدید جلد دوم ،ترجمه سعید ارباب شیرانی ،تهران :نیلوفر
_هراتی ،سلمان( )4921مجموعه کامل شعرهای سلمان هراتی ،تهران :دفتر شعر جوان
_هیث ،دانکن ( )4921رمانتیسم ،ترجمه کامران سپهران ،تهران :شیرازه
مقاالت
برکتی ،حسین( ،)4922فصلنامه چوک ،نگاهی جامعه شناسانه به اشعار سلمان هراتی ،پایگاه مجازی:
http://www. chouk. ir/maghaleh_naghd_gotogoo/2393_2012_08_05_05_24_08. html
_ بسمل ،محبوبه و ، . . .رویکرد انسان گرایانه نیما به طبیعت ،فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ،شماره ،4صص436_423
_ رحمدل ،غالمرضا( )4923بررسی محتوایی و تصویری شعر سلمان هراتی ،کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی ،شماره  ،21صص
496_441
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_ رسول نیا ،امیرحسین و)4934( . . .واکاوی رمانتیسم جامعه گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد الفیتوری ،نشریه ادبیات
تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،سال سوم ،شماره  ،،6صص31_13
_ زندیه ،حسن و )4931( . . .روح نامرئی شعر فارسی ،تاثیر عامل های سیاسی و اجتماعی عصر پهلوی بر فراز و فرود رمانتیسم،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال دوم ،شماره اول ،صص 433_421
_ صدرا ،علیرضا و )4923( . . .جنبش رمانتیسم و سیاست رومانتیك ،فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهرضا ،شماره سوم ،صص43_4
_غنی پور ملکشاه ،احمدو ، . . .امام زمان(عج)نوستالوژی آینده گرا دراشعار سلمان هراتی ،فصلنامه ادبیات دینی ،شماره اول،
صص496_442
_ هراتی ،محمد ،ادبستان فرهنگ و هنر ،آذر  ،4912شماره  12صص ،94_91پایگاه اینترنتی:
http://www. noormags. ir/view/fa/articlepage/307505
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