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  چكيده

شود، بلكـه افـراد در  عالقه و گرايش به طبيعت به افراد يا دورۀ خاصى محدود نمى

اند و در ايـن ميـان، عـواملى  هر دوره از طبيعت برداشت مخصوص به خود داشـته

در نوع برداشت هـر شـخص  ... همچون نژاد، آب و هوا، وضعيت زندگى، اجتماع و

گرايى در شعر شاعران كالسيك، فراوان ديده  عشق به طبيعت و طبيعت. مؤثر است

در شـعر . انـد شود؛ شاعرانى كه برای افادۀ مقصود خود از طبيعت اسـتفاده كرده مى

شود، البته ايـن گـرايش بـه شـكلى  شاعران معاصر هم گرايش به طبيعت ديده مى

  .ده استمتفاوت خود را نشان دا

های طبيعت در شعر شاعر شاخص  و تاثير پديده گرايى اين جستار نگاهى به طبيعت

است كه با بررسى اشعار اين شـاعر بـه ابعـاد مختلـف  عصر انقالب، سلمان هراتى

ی بـه ها و عناصـر مختلـف طبيعـت و شـيوه پردازد و پديـده مسالۀ مورد بحث مى

هـای وااليـى همچـون باورهـای  در به تصـوير كشـيدن مضـمون را كارگيری آن

  .سازد مطرح مى ... مذهبى، شهيد و شهادت، مسايل سياسى، اجتماعى، اقتصادی و

 ،اقتصـادی اجتمـاعى - ل سياسـىئمسـا، باورهای مـذهبى، طبيعت :ها واژه كليد

  .نماد، تشخيص، ها وارهنيايش
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  مقدمه

برای نمونه در نقاشى از مينياتورهـای «. اند با يكديگر در پيوندی تنگاتنگ بوده طبيعت و هنر از ديرباز

ها و مينياتورهای عصر تيموری و صـفوی و حتـى  ها تا نقاشى های هندسى آن چينى و ژاپنى و نقاشى

و نقاشان " كانستبل"و " ترنر"های نقاشان قرن هفدهم و هجدهم و اوايل قرن نوزدهم مثل سازی منظره

و نيز امـروز در كنـار مكاتـب گونـاگون قـرن " پيسارو"، "مونه"، "گوگن"، "گوگ ون"سيونيست مانند امپر

تر، درنـگ در  در نگـاهى گسـترده. گيـرد ای نو از طبيعت مايـه مى بيستم آثاری وجود دارد كه به گونه

تبـاطى رسد كه با طبيعت هـيچ ار و در وهلۀ اول چنين به نظر مى - موسيقى كه هنری است شنيداری

امثـال . دهد كه بسياری از آثـار آهنگسـازان نامـدار جهـان خاسـتگاهى طبيعـى دارد نشان مى - ندارد

ويدالدی، كه هر كـدام " چهار فصل"اثر چايكوفسكى و يا " درياچۀ قو"اثر بتهوون يا  "پاستورال"سمفونى

ها و  ر شـعر كـه نمونـهاند و از همـه بـارزتر در هنـ بر اثر تأثير ويژۀ آهنگساز از طبيعـت آفريـده شـده

تـوان  ترين ايام تاكنون، در آثار منظوم و شاعرانۀ همـۀ كشـورهای جهـان مى های آن را از قديم نشانه

در سرزمين سرسبز و سواحل جادويى يونان بگيريد تا " بيلى تس"و " سافو"ها و شعرهای  از ترانه. »ديد

يـا تغـزالت آغـاز "از رطل و اطـالل و دمـن های پر در بيابان" امرء القيس"شاعران جاهلى عرب مثًال 

و خاقـانى و بـه ويـژه منـوچهری كـه  قصايد قصيده سرايان قرون پنجم و ششم، مثًال فرخى و ارزقى

اصًال شاعر طبيعت نام گرفته است تا كًال همۀ شاعران رمانتيك قرن نوزدهم سراسر اروپـا كـه ديگـر 

يعت رنگارنگ و رؤيايى است، امثال المارتين، هوگـو، ها طب انداز غالب آثار شعر آن زمينۀ اصلى و چشم

پرس و رابطۀ او با دريا و رابرت  و تا شاعران امروز مثًال سن ژون موسه، هاينه، بايرون و بسياری ديگر

كه حتى به اجزای طبيعت نيز " نرودا"فراست و رابطۀ او با صحرا و جنگل يا نيما و طبيعت مازندران يا 

   )88-87: 1380شاه حسينى، ( .كند و جز اينان، شاعران ديگر هم خود نگاه مى به چشم اعضای محبوب

های يـك كـل تمـام و فراتـر خـود  هـا وتكـه های طبيعـت، بخش در شـعر رسـمى فارسـى پديـده

شـوند، چـون  ها بـه خـودی خـود حـس و تجربـه نمى پديـده ... هسـتند) عالم كبير - كيهان( طبيعت

طبيعـت در تمـامى خـود و يكپارچـه در ذهـن شـاعر وجـود . كه فرديـت مسـتقل و جداگانـه ندارنـد

ای در كنـه ضـمير بـه همـان كـل بيگانـه پيونـد خـورده و بـر آن زمينـه و  دارد، بنابراين هـر پديـده
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طبيعـت و عـالم بـاال كـه بـه آن معنـا داده،  تازه خـود طبيعـت هـم بـه مابعـد. بافت نقشى پذيرفته

باز بسته است، همچنان كه انسـان نيـز بـه تنهـايى ناتمـام اسـت و كمـال خـود را بـدون پيونـد بـا 

از بركـت پيونـد بـا عـالم بـاال ) كبيـر و صـغير( هـر دو عـالم .توانـد بـه دسـت آورد عالم ماوراء نمى

ــا مى ــد معن ــ( .يابن ــر دارد آنچــه در باالس ــده( تىصــورتى در زي ــون پدي ــيلۀ  چ ــه وس ــت ب های طبيع

ايـن اسـت كـه حسـيات . شـوند احسـاس و ادراك نمى" منفـرد"و بـه عنـوان چيزهـای " منفرد"انسان

سـرو هميشـه ماننـد انـدام . "كنندگان، بسـيارگونه نيسـت، تكـراری و قـراردادی اسـت به شمار حس

 ... گـردد عشـوق مىای اسـت كـه گـرد شـمع وجـود م و نرگس ماننـد چشـم و عاشـق ماننـد پروانـه

يكـى از  - كـه در ادب جديـد، شـاعر ای اسـت از ديگـران و حـال آن طور كه هـر كـس نمونـه همان

كس جــز او در نيافتــه و  چــه را هــيچ آن. ســرايد حســيات ويــژۀ خــود را مى - همــه و بــه جــز همــه

   )34: 1371مسكوب، ( .يابند ديگران از قبل او در مى

هـايى كـه  يعـت كلـى، هماننـد و تكـراری اسـت بـا ويژگىدر اشعار گذشتۀ فارسى، طبيعـت، طب«

های خـود و نگـاهى  در حـالى كـه نيمـا بـا چشـم. اغلب از راه تجربۀ ديگران به دسـت آمـده اسـت

ــاز گفــت : 1383لى،  حســن( ». تــازه ايــن طبيعــت را نگريســت و آنچــه را خــود تجربــه كــرده بــود، ب

403(   

نگـاه نيمـا بـه طبيعـت، نگـاه « . ار نيماسـتشعر معاصـران ايـن نگـاه نـو را بـيش از همـه وامـد

ــازيگوش نيســت ــدگى دور از . يــك رهگــذر ب ــده از شــهر و زن ــه ســتوه آم نگــاه يــك ســياحتگر ب

ــز نيســت ــار  هم. نگــاه يــك ستايشــگر طبيعــت هــم نيســت. طبيعــت ني ــه يــك آدم دچ ــان ك چن

ا بلكـه نگـاه موجـودی اسـت كـه خـود در طبيعـت و بـ. نوستالوژی نسـبت بـه طبيعـت نيـز نيسـت

   )202: همان( ». ميرد خود طبيعت زنده است، يا در خود طبيعت مى

ــاال دريافــت مى آن ــه  چــه از مباحــث ب شــود ايــن اســت كــه نگــاه شــاعران كالســيك ايرانــى ب

. طبيعت، يك نگاه قراردادی و تكـراری اسـت؛ امـا شـاعران معاصـر، نگـاهى نـو بـه طبيعـت دارنـد

شـود؛ بـرای مثـال  و هـم غيرسـمبوليك ديـده مى ها، طبيعت هم بـه شـكل سـمبوليك در اشعار آن

ظلـم و سـتم اسـت  نمـاد دوران خفقـان" خـزان"ها نمـاد آزادی از جـور و سـتم و  در اشعار آن" بهار"

ــاعى، مــذهبى و و آن ــد مســائل سياســى، اجتم ــا پيون ــا ب ــه ... ه ــا طبيعــت ب ــى  ... «ب ــه اهميت حادث

   )95: 1384كريمى حكاك، ( .»رهانند ن مىمحدوديت زمان و مكا دهند و آن را از العاده مى خارق
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  طبيعت در شعر سلمان هراتى

ای از حيـات خـويش شـد و شـاعران بـا روی  با پيروزی انقالب اسالمى، شعر فارسى وارد مرحلۀ تازه

دگرگونى بزرگى در شعر  ... آوردن به مفاهيم جديدی چون وطن، دفاع مقدس، پايداری، ايثار، آزادی و

  .فارسى ايجاد كردند

ســازان شــعر  او يكــى از جريان. يكــى از ايــن شــاعران متعهــد و انقالبــى ســلمان هراتــى اســت

های نخسـتين پيـروزی انقـالب اسـالمى و آغـاز جنـگ تحميلـى  انقالب شد و اوج كارش بـا سـال

ــود هم ــان ب ــد مى. زم ــايش متعه ــين و باوره ــه آي ــود را نســبت ب ــى خ ــا د هرات ــام ب انســت و همگ

هـای خـود و اطرافيـانش را در قالـب  كـرد دردهـا و غم او سـعى مى. رفـت نيازهای جامعه پـيش مى

ــى  ــى و حت ــاعى و سياس ــد اجتم ــرای ادای تعه ــبى ب ــتر مناس ــعرش، بس ــابراين ش ــعر درآورد؛ بن ش

  .اعتقادی شده است

داليلــى همچــون در شــعر هــر شــاعری، تعــدادی واژگــان كليــدی وجــود دارد كــه آن شــاعر بــه 

ــتگى ــدگى، دلبس ــى و محــيط زن ــتفاده مى از آن ... های روح ــراوان اس ــا ف ــد ه ــلمان . كن ــعر س در ش

ــن ويژگى ــى، اي ــر آن در  هرات ــت و عناص ــاب طبيع ــل بازت ــه دلي ــه، ب ــرای نمون ــود دارد؛ ب ــا وج ه

  .اند فراوان تكرار شده ... اشعارش، واژگانى همچون دريا، جنگل، كوه و

روسـتای مرزدشـت، از هماغوشـى «گرايـى هراتـى، ايـن اسـت كـه او در  يكى از داليـل طبيعـت

دريا و جنگل زاده شـده و بـه تعبيـر سـلمان، جغرافيـای مرزدشـت، بـين درخـت و دريـا واقـع شـده 

ــت ــى، ( ». اس ــرده و  )26: 1383هرات ــپری ك ــت س ــان طبيع ــود را در دام ــودكى خ ــس او دوران ك پ

شــده اســت؛ پــس طبيعــى اســت كــه از جــانش بــا صــفا و صــميميت مردمــان روســتايش عجــين 

  .ها را در قالب شعر درآورد فرهنگ ديارش، شمال هميشه سبز، عناصری گزيده برگزيند و آن

گرايى، هـم در شـاعران كالسـيك و هـم در شـعر شـاعران معاصـر،  عشق بـه طبيعـت و طبيعـت

گونـه  همان .البتـه ايـن گـرايش بـه شـكلى متفـاوت خـود را نشـان داده اسـت. ای دارد جايگاه ويژه

كه پيش از اين گفتـه شـد، طبيعـت در شـعر شـاعران گذشـته كلـى و تكـراری اسـت؛ امـا در شـعر 

  .شود های زيستۀ شاعران بدل مى شاعران معاصر به تجربه
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شـود، همـان نگـاه سـمبوليك اسـت كـه در شـعر شـاعران بعـدی،  اين نگاه كه از نيمـا آغـاز مى

تـری نسـبت بــه  ن، طبيعــت شـمال بـه گونـۀ ماليمدر شـعر سـلما«. ماننـد هراتـى هـم وجـود دارد

تـر  ها و ايجـاد فضـاهای ملمـوس در شـعر او باورپـذيرتر و واقعى نيما جريـان دارد و تركيـب سـازی

   )122: 1383بيابانكى، ( ». اند از سهراب

آورد، و اگــر انديشــۀ  تأمــل و انديشــۀ ژرف، تعهــد و التــزام را از درون در شــاعر بــه وجــود مــى«

، ممكــن اســت تعهــد و التــزام از بيــرون بــر شــاعر تحميــل شــود كــه بســيار ناپســند و ژرف نباشــد

ــر اســت تصــنعى و ويران ــن . گ ــه اي ــّد اعــالی كوشــش او ب ــدارد، ح ــه انديشــۀ ژرف ن شــاعری ك

طـور كـه هسـت، مشـاهده كنـد؛ ولـى شـاعر  د و آنرّ ای را به طور انتزاعـى و مجـ رسد كه پديده مى

ــا مى ژرف ــوج دري ــه م ــديش ب ــرد ان ــنعكس مى نگ ــاريخ را روی آن م ــى ت ــد ول ــا  موج. بين ــای دري ه

او همـواره پشـت صـحنه و مـاوراء . كنـد هـا راز و نيـاز مى های تاريخ اسـت كـه او بـا آن گويى ورق

   )69: 1385ميرقادری، ( ». بيند را مى

كنــد؛ او در بــه  ســلمان هراتــى نيــز، نســبت بــه جامعــه و اطرافيــانش احســاس تعهــد و التــزام مى

های مــذهبى، دفــاع مقــدس، شــهيد و شــهادت،  انديشــه كشــيدن مضــامين وااليــى ماننــدتصــوير 

. گيــرد از عناصــر طبيعــت كمــك مى ... هــای مــردم و انقــالب اســالمى، بيــان دردهــا و محروميت

بـرد، بلكـه بـا توجـه بـه  های طبيعت را تنهـا بـرای خـود وصـف بـه كـار نمى هراتى، توصيف پديده

ــذهب ــى، م ــاعى، سياس ــائل اجتم ــيف ... ى ومس ــه توص ــدمت انديش ــود را در خ های واالی  های خ

  .انسانى به كار گرفته است

ورزد؛ بـرای نمونـه در  هـا عشـق مـى های طبيعـت دارد و بـه آن ای بـه پديـده هراتى، عالقۀ ويـژه

خواهــد دوســت داشــتن خــود  وقتــى مى" آســمان ســبز، "از مجموعــۀ " دوزخ و درخــت گــردو"قطعــۀ 

 دهـد های طبيعـى قـرار مى ان كنـد، آن را مسـاوی بـا دوسـت داشـتن پديـدهرا به وطنش، ايران، بي

و قطعــًا دليــل دوســت داشــتن وطــن از جانــب ســلمان، ســادگى آن اســت؛ همــان چيــزی كــه در 

  :ورزد او به سادگى و ساده بودن عشق مى. شود های طبيعت هم فراوان ديده مى پديده

/ گونه كه عشـق را آن/ دارم تو رادوست  ... !/وطن من/ ای ايستاده در چمن آفتابى"

بـه دريافـت خرمهـرۀ / و هـم / توان از سـادگى تـو گفـت كه مى/ آفتاب را/ دريا را
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مثل / كشم و نه پيپ مى/ زنم نه پاپيون مى/ من فرزند مظلوم توام/ نائل آمد» نوبل«

  ) 11: 1364هراتى، ( .پذيرد كه هيچ كنفرانس رسمى او را نمى/ تو ساده

هــا را  های طبيعــى، آن ين و مفــاهيمى كــه هراتــى در اشــعارش بــه كمــك پديــدهاز جملــه مضــام

  :كند، عبارتند از بيان مى

  باورهای مذهبى . 1

آنكـه  كنـد و بى های طبيعت استفاده مى كند، بلكه از پديده هراتى، اشعارش را با اسامى مذهبى پر نمى

از آن بزرگواران، باورهای مذهبى خود را نامى از ائّمه بياورد، به كمك فرهنگ زندگى و زمان هر يك 

سازی بسـيار مناسـبى  كه البته فضا - ای كه خواننده با فضای ايجاد شده در شعر به گونه ؛كند بيان مى

" از آسمان سبز"برای نمونه در مجموعۀ . كند مىيابد كه شعر به چه كسى اشاره  ناخودآگاه درمى - است

تشـبيه " خورشـيد"و " آفتـاب"بياورد، او را به ) ع( مى از موال علىكه نا بدون اين" زخم آفتاب"در قطعۀ 

كنـد  خواننده را متوجـه مى) ع( كند و با فضا سازی مناسب و با كمك گرفتن از فرهنگ زمانۀ على مى

  :است) ع( حضرت على" آفتاب و خورشيد"كه منظور از 

سـه در سـايۀ درخـت وسو/ درخت وسوسه پـا گرفـت/ در رطوبت چندش آور نفس

/ های هـوس ای بـا دسـت مكـاره/ شمشـير را/ پيمان به قتل آفتاب بستند / جمعى

و / در پشـت او/ آمـد/  ... به ابلـيس بخشـيد/ و لبخند را به عادت هديه/ صيقل داد

با بغـض وسوسـه / ناگاه دست حرامى/ خواند آفتاب نماز حادثه مى/ ركوع به ريا برد

   )20-18: همان( /كافتفرق منور خورشيد را ش/ با خنجرش/ چرخيد

هفتــاد و دو تــن شــهدای كــربال را، هفتــاد و دو تــن " آنــان هفتــاد و تــن بودنــد"و يــا در قطعــۀ 

  :و كهكشان را دين اسالم قرار داده است) ع( آفتاب، خورشيد را امام حسين

 /برآوردنـد/ از روشنان مشرق عشق/ به ادامۀ انتشار كهكشان/ هفتاد و دو تن آفتاب

اينـان بـه اعتمـاد / در برابر شتابناكى ايشان گشـودند/ دست تقلب را/ انفرومايگ ...

كه در راحـت سـايه / بايد به آن قبيله دشنام داد/ به اعتصام خويش نماز بردند/ خدا

كـه دل / بايد به آن طايفه پشت كـرد/ و امان شكفتن در خويش را كشتند/ نشستند

   )23-22: همان( .خورشيد را شكستند
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ای كـه هنگـام ظهـور  و جامعـه) عـج( در توصـيف امـام زمـان" های انتظـار بـر قلـه"ۀ و يا در قطع

  :گيرد ايشان غرق در تيرگى و فساد است، از عناصر طبيعت كمك مى

هـای  و گسـتاخى قارچ/ در روزگـار جسـارت مـرداب/ هـای آشـوب ای مقتدای آب

هـزار ای شوكت طلـوع  /كه بر گسترۀ خاك خواهد گذشت/ طوفان آخرينى/ مسموم

های  اسب/ و عصيانى كه/ فرود هزار كهكشان به زمين/ تر از بلند/ تو شيونى/ آفتاب

روزی بـرگ / عمـر آفتـاب دراز/ و هرچه من نباشم ... اند بينى كرده پيش/ خشمگين

   )28-25: همان( /بشارت دادند

  .است) عج( استعاره از امام زمان :مقتدای آبهای آشوب*

ــرداب و* ــارت م ــار جس ــتاخى قارچ در روزگ ــموم گس ــای مس ــرق در  :ه ــۀ غ ــه جامع ــاره ب اش

  .تيرگى و ستم دارد

    . است) عج( استعاره از امام زمان :طوفان آخرين و آفتاب*

  .كه استعاره از دجال است :وخفاش*

های شعر سلمان، عشق به ائمۀ اطهار بـه ويـژه رب النـوع  بنابراين يكى از ويژگى«

و نيز ) ع( و سرور شهيدان عالم امام حسين) ع( شمشير و جهاد، موالی متقيان على

و بانوی آب و آيينه، حضرت فاطمـۀ زهـرا و پاسـدار ) عج( امام منتظر، حضرت قائم

ن تـوا باشد و اين گونه اسـت كـه او را مى انديشۀ بلند و سبز عاشورا، زينب كبرا مى

   )167: 1383پور،  على( .»برترين شاعر شيعۀ امروز دانست

توانـد شـعر را تنهـا در  پـس نمى. تكيـه بـر باورهـای دينـى دارد" سـلمان هراتـى"دستگاه فكـری 

بـرد، عاقبـت سـر نـخ را در دسـت انديشـۀ  فرم خالصه كنـد، هرچـه شـگرد و تكنيـك بـه كـار مى

  .يابيم های دين باورانۀ او مى متكى بر آموزه

  مسائل اجتماعى. 2

اجتماعى است كه هم در ادبيات معاصـر  - های شعر معاصر، گرايش به مضامين سياسى يكى از ويژگى

اين مضمون در گسترۀ ادبيات انقالب اسـالمى، . ايران و هم در ادبيات معاصر عرب، نمود فراوان دارد

ای دارد؛ چرا كه ادبيات انقالب، ادبياتى متعهد بـرای مـردم و در راسـتای بيـان مسـائل و  جايگاه ويژه
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شعر «. نها برای سرگرمى و عاری از پيام و رسالت باشدتواند ت پس نمى. مشكالت مردم و جامعه است

اجتماعى، ريشه در حس دردمندی و اجتماعى و بشری دارد، حسى كه بايد درونى و ذاتى شاعر باشد و 

سياسى را در كارگاه ذهنيت  - های اجتماعى شاعر بايد عواطف و انديشه. با روح و خون او عجين باشد

اليش و استحالۀ هنری قرار دهد تا به آفرينش اصيل هنری دست يابد خالق و بينش شاعرانه، مورد پا

   )86: 1381روزبه، ( ». وگرنه حاصل كار او چيزی جز مشتى خطابه و شعار شبه شاعرانه نخواهد بود

تفـاوت نيسـت؛ او شـرايط نـاگوار و ناپسـند اجتمـاع را  هراتى نيز نسـبت بـه مسـائل اجتمـاعى بى

  :بايى در شعرش بيان كرده استبه كمك عناصر طبيعت به زي

  جنگ) الف

تواند در  برای هراتى، طبيعت، حكم پناهگاهى را دارد كه انسان گرفتار دنيای مدرنيته و تمدن غرب مى

بـه همـين . او به خوبى اين نكته را دريافته است. های روزمره رهايى يابد سايۀ آن، از هياهو و دغدغه

هراتى برای بيان موضوعات اجتماعى . عرش جايگاه وااليى داردهای طبيعت در ش دليل عناصر و پديده

زنـد؛ از جنـگ و شـهيدان  گيرد و اين موضوعات را با طبيعت پيوند مى های طبيعت كمك مى از پديده

  :كند های طبيعت، زيبايى و لطافت كالمش را دو چندان مى گويد؛ اما با استفاده از پديده مى

از يكنـواختى / های هموار كسالت آورند قدر جادهچ/ دلم برای جبهه تنگ شده است

آن باال بـه آسـمان / خواهم بر اوج بلندترين صخره بنشينم مى/ گيرد ديوارها دلم مى

دلم برای جبهـه  ... /بينى كنم پيش/ های تولد باران را توانم لحظه و مى /ترم نزديك

و ما هـر / يدآ يك ذره آفتاب به دست نمى/ های بن بست در كوچه/ تنگ شده است

   )80-79: 1364هراتى، ( /.شوند و درهای عافيت باز مى /رسيم روز به انتها مى

چــه باعــث دور شــدن از ايــن طبيعــت و  هراتــى، عاشــق طبيعــت و ســادگى آن اســت و بــا هرآن

خيـزد؛ بـرای مثـال بـه غـرب و مظـاهر تمـدن آن روی خـوش  شود، بـه جنـگ برمى سادگى آن مى

  :دهد نشان نمى

ديگر بـه مـن چـه كـه كوكـا / خشكاند عطش را مى/ جرعه آب صلواتىوقتى يك 

   )80: همان( /تر از پپسى است خوشمزه
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ــده ــى، غــرب و مظــاهر تمــدن آن، انســان را از پدي ــدگاه هرات ــد های طبيعــت دور مى از دي او . كن

تـوان عناصـر طبيعـت را بـه آسـانى درك كـرد، حتـى در جبهـه  بر اين باور اسـت كـه در جبهـه مى

  :شود جنگل از خاطرش زدوده نمى نيز،

/ سنگرها ييالق تفكرنـد/ های مجاور جبهه پناه ببريم به جنگل/ برای هواخوری/ بيا

شتاب كن / بيا به جبهه به كوه برويم …/ دهند ها نگاه ما را به باال سوق مى و كوه

/ كنـد كه آسمان را از مـا مضـايقه مى/ پل هوايى فاصلۀ ديگری است/ آقای عادت 

/ خواهم برف را، باران را، بهـاران را بفهمـم مى/ خواهم بيشتر آفتاب را ببينم مىمن 

دلم برای فضـای / تنفس راحت را از ما گرفته است/ نگاه كن هوای دودگرفتۀ شهر

-81: همان( . /اين جا زير نور نئون آسمان پيدا نيست …/ ناپيدای مه لك زده است

82(   

هـای زيـادی را در طبيعـت داريـم؛ امـا بـه چيزهـای بـد  لطافت هـا و از ديدگاه هراتـى، مـا زيبايى

  :ايم عادت كرده

عـادت / ما كه به بوی گيج آسفالت / ما چقدر غافليم/ ما چقدر جاهای ديدنى داريم

ها را  چقـدر شـقايق …/ ها را ببـرد زبالـه/ ايم هر روز كسى بيايد و نشسته/ ايم كرده

   )83: همان( .ستكنم سرم سنگين ا حس مى/ گيريم نديده مى

  مبارزه با رفاه و اشرافى گری) ب

دردی كه نسبت به درد  ها و طعنه و سرزنش به دنيا پرستان و افراد بى رنگ شدن ارزش اعتراض به كم

از نظـر هراتـى، خـوردن و خوابيـدن . های جنگ اسـت های سروده اند، از مضمون تفاوت دردمندان بى

و به دليل آنكه افراد ايـن جامعـۀ رفـاه زده، . هاست برای بودن آن  نهزده، تنها بها  جامعۀ اشرافى و رفاه

شود، همـواره  هويتى چيزی عايدشان نمى آلوده به يكنواختى زندگى هستند و از زندگى جز پوچى و بى

های طبيعـت و طنـز كمـك  هـا، از پديـده گرايى آن كند و برای نشـان دادن عافيـت ها انتقاد مى از آن

  :گيرد مى

هـا كـه در صـف  اين/ كننـد توزيـع مى" متكـا"و " مرغ/ "گويا/ آيد ای مى مهچه همه

/ برای بودن نداشـته باشـى/ ای وقتى بهانه/ به خوردن وخوابيدن معتادند/ اند ايستاده
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ورق / و بـرای زدودن خسـتگى بعـد از صـف/ شود خود بهانه مى/ در صف ايستادن

در روزنامـه / امـروز/ آيـد چقدر بـه نظـرت جالـب مـى"/ كلكسيون تمبر"يك / زدن

  ) 74: 1364هراتى، ( . /ته سيگارهای چرچيل را به قيمت گرانى فروختند/ خواندم

  .است) عافيت طلبى( نماد خوابيدن: متكاو ) مصرف گرايى( ، نماد خوردنمرغ

هايى كـه  و در تالفى شب/ در معرض مالمت وجدان بودم/ های بسياری را من شب

آه نگاه / زير سرم به جای متكا سنگ خواهم گذاشت/ از اينبعد / دغدغه خوابيدم بى

  ) 74: همان( /وقتى فروتن باشيم/ سرزنش چه نتيجۀ بلندی دارد/ كن

  .طلبى است ، نماد رها شدن از عافيتسنگ

درد و رفــاه زده را در برابــر افــراد  هراتــى افــراد بــى ،)خطــى تــا خــط مقــدم از بى( در همــين شــعر

شــكنى  كننــد و منتظــر ظهــور بت رادی كــه از مــذهب باطــل پيــروی نمىدهــد؛ افــ متعهــد قــرار مى

  :هستند تا در همراهى با او، زير پرچم توحيد بياسايند

كـاروانى كـه از : گفـت/ رسـيم به مقصـد مى/ ما با كدام كاروان: / به همراهم گفتم

اينـان مهيـای  ... /رود و به نيت برنگشتن مى/ كند مذهب باطل تسلسل پيروی نمى

تمام تو در / آيى به سمت جبهه مى/ وقتى كه از هوای گرفتۀ بودن/ شكنند ر بتظهو

  ) 78-75: همان( /زير كسای متبرك توحيد/ معيت آفتاب است

  .است) عج( ، حضرت حجتآفتابمنظور از 

  تضاد طبقاتى) ج

قـۀ او نماينـدۀ طب. گيرد تا تضـاد طبقـاتى را نشـان دهـد هراتى گاهى هم از عناصر طبيعت كمك مى

- اربـاب ( كند كه هنـوز سـايۀ شـوم نظـام فئـودالى ای زندگى مى محروم روستانشين است و در دوره

  :كند كش سنگينى مى های زحمت بر سر دهقان) رعيتى

/ مـن نبـودم/ شـكوفه شـدند درختـان، بى/ مـن نبـودم/ مادرم يتيم شـد/ من نبودم

ها از درخت  نارنج/ ودممن نب/ و از بهار گذشتند/ ها برگ و بارشان را بستند گنجشك

/ ای لذيذ از انجير خـورد ارباب صبحانه/ انجيرها از تراكم درد تركيدند/ به زير افتادند
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 /خوردنـد هـا مـرا مى ای كـاش گرگ /بردنـد ها مرا مى ای كاش گرگ : /مادرم گفت

  ) 105-104: همان(

هــا از درخــت و  ها از بهــار، بــه زيــر افتــادن نــارنج شــكوفه شــدن درختــان، گذشــتن گنجشــك بى

ــدن انجير ــودالى تركي ــام فئ ــد نظ ــرايط ب ــاد ش ــه نم ــا از درد، هم ــر دوش  - ه ــه ب ــت ك ــابى اس ارب

  .كرد مىهای محروم روستا نشين سنگينى  دهقان

  :گويد در ادامه مى ،)آب در سماور كهنه( هراتى در همين شعر

 سـوزن كـه بـه دسـتش/ دوبيتى و اشك كافى بود/ های پارۀ ما برای رفوی پيراهن

: گفـت كيومرث خان مى/ توانستم گريه كنم كى مى/ رفت نه، به جگرم مى/ رفت مى

/ كنيم مـا كـه چيـزی احسـاس نمـى/ آيا آسمان به زمين آمده است/ دهانت را ببند

اشـك هـايم را / بـا گوشـۀ زمخـت لحـافم/ های من بالش من سنگين بود از اشك

  ) 107: همان( .شد ىسبز م/ پاشيدم بر دامن مادرم اگر گندم مى/ ستردم مى

چنان شـرايط را بـرای دهقانـان سـخت كـرده بـود كـه بـه قـول شـاعر اگـر بـر  نظام فئودالى، آن

  .شد هايش، دامنش سبز مى پاشيد، از شدت گريه دامن مادرش گندم مى

  :كند بيان مى گونه اينهای طبيعت  نزديكى خود را به پديده ،)آب در سماور كهنه( هراتى در همين شعر،

/ خوابيـدم مـن بـر بالشـى از علـف مى/ شناسـند های مزرعه مـرا مى پشت الك ... 

سـبدش از / گشـت مـادرم از مزرعـه كـه برمى/ خواندند ها برايم الاليى مى قورباغه

  ) 106: همان( /دوبيتى سر ريز بود

  مسائل سياسى. 3

. ث، جبهه و انقالب داردسلمان، شاعری مسلمان و آگاه است و شعرش ارتباط تنگاتنگى با قرآن، احادي

  .سلمان ابا ندارد كه در شعرهای آزاد خويش، سياسى فكر كند و سياسى حرف بزند

كنـد و در ايـن مـورد هـم از عناصـر  او در بيان مسائل سياسى، كالم خـود را آغشـته بـه طنـز مى

  :گيرد طبيعت بهره مى

ــرداز ماهواره ــت مى/ هــای دروغ پ ــد در سياســت دخال ــوای / كنن ــان اگرچــه ه جه

و خـواب / دهـد هميشه گزارش معتدل به دنيـا مى/ سازمان هواشناسى/ طوفانيست
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كفترهـای / كفتربازان سياست پيشه / كند آرزو مى/ برای شنوندگان عزيز/ خوشى را

دنيا باور كند زخم ايران با پماد / و سعى دارند/ دهند كاغذی در آسمان دنيا پروزا مى

و جراحت افغانستان / به آوارگى قناعت كند/ ل بايدو فلسطين مستأص/ يابد التيام مى

بر شاسى انفجار خيره مانده  /گرنه چشم ابر گرازها و/ با دستمال سرخ بست/ را بايد

بار در افغانستان  چهار روسيه تاكنون/ با صلح آشتى كرد/ بايد به زور سر نيزه/ است

/ من ديـدم …/ باران ابری و بى/گرفته و ابريستهوای افغانستان / غلط كرده است

كنيد مهد  فكر مى/ گذارند پوست موز مى/ زير پای دموكراسى/ در خيابان شانزه ليزه

بـا جليقـۀ / اريستوكراسى/ آرميده است/ دنيا در بستر نيرنگ …/ آزادی كجاست؟ 

تعـارف  بـرگ زيتـونو بـه دنيـا / بار انداخته است/ های سازمان ملل بر پله/ مخمل

/ كه در پـيش داريـم و زلزلۀ محتومى /غير موسمىهای  وفانرغم ط و على/ كند مى

و / شود ترتيب داده مى/ به وسيلۀ سيا/ ها ها و كارتل با حضور تراست/ ضيافت شامى

   )90-84: همان( .گذارند نقشۀ دنيا مى/ هاشان بر سفره/ به جای نان

اشـاره بـه  :افغانسـتانطوفانى بودن هوای جهـان، گرفتـه، ابـری و بـى بـاران بـودن هـوای *

  .اوضاع بد جامعه دارد

  .نماد سخنان پوچ و دروغين است :پوست موز*

  .نماد صلح است :برگ زيتون*

  .اشاره به اوضاع بد جامعه دارد :های غير موسمى و زلزلۀ محتوم وطوفان*

ــا اســتفاده از عناصــر طبيعــت، نشــان  ــاتالق تقلــب را ب هراتــى در ايــن شــعر، دنيــای غــرق در ب

هــا را آشــكار  های آن دارد؛ ترفنــدها و دسيســه دهــد و پــرده از ماهيــت جهــان امپرياليســم برمــى مى

  .دهد كند و وضعيت كشورهای تحت سلطۀ روسيه و آمريكا را به خوبى نشان مى مى

  مسائل اقتصادی. 4

گيـرد و  ر مى، محتكران و دالالن را به تمسخ"يك قلم ناسزا به محتكر، قربتًا الى اّهللاٰ "هراتى در قطعۀ 

دهد و وضعيت  با سخن گفتن از وضعيت بد پشت جبهه و جنگ، بازار دالالن را مورد سرزنش قرار مى
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های حيوانى  او با كمك گرفتن از پديده. كند نابسامانى و نادلخواه اقتصادی را به سال موش تشبيه مى

  :كند طبيعت، اين وضعيت نا بسامان را به خوبى آشكار مى

در / و نيرنـگ را / سالى كه هزار نقشه برای مردم كشيدی/ ش استسال موامسال 

تـو در  ... /دانم مـى/ دلت مثل پستو تاريـك اسـت/ محضر موش اعظم تلمذ كردی

و خيـال / تـا كبوترهـا را بترسـانى/ موش را با گربه آشـتى دادیهايت  شب نشينى

از نـوع /وشـىالحق كه مثـل م/ با تو هم صدا خواهيم شد/ كردی اگر نداشته باشيم

خرما و / باكى نيست اگر قند نيست: گويد مادرم مى/ الجرم كور خواندی/ موش كور

شـك سـال  بى ... /نخوردن هست خدا هست/ ها هم نيست اگر اين/ كشمش هست

و يـاد آن / حتمًا بايد سال كبوتر باشـد/ كنيم سال را ما تعيين مى/ آينده سال ماست

و در هـوای آفتـابى پـر از / پسـتو دفـن كنـيم كه تـو را در/ روز چقدر شيرين است

  .السالم عليك يا آفتاب/ به خدا فكر كنيم/ فراوانى

    . نماد وضعيت نابسامان اقتصادی است :موش*

  .اند نماد شرايط بدی كه محتكران برای مردم ايجاد كرده :موش را با گربه آشتى دادن*

  .تنماد آزادی و رهايى از شرايط بد اقتصادی اس: كبوتر*

  .رساند تمام شدن وضعيت بد اقتصادی رامى :و هوای آفتابى*

  نشان دادن فرهنگ و زندگى روستايى .5

تـرين  بخشى به فرهنگ روسـتايى يكـى از مهم آاليش روستاييان و اصالت دعوت به زندگى پاك و بى

زرق و بـرق، گريـز از زنـدگى پـر «. باشد های شعر سلمان مى مؤلّفهترين  مفاهيم محوری و از برجسته

باری حاصل از زندگى شهری و دلدادگى به فرهنگ روستانشينان موجب  و بند تجمل و اشرافيت و بى

به طوری كه . شده است تا روستا و روستانشينان به يك پايگاه مشخص فكری برای شاعر تبديل شود

هان مـادران و حتـى بـا انـدو. كشـد كشد، شانه به شانۀ مردانش رنج مى با نفس مردم روستا نفس مى

شود و اين درد و اندوهان در اعماق جان شاعر ريشه دوانده و گاه چنـان  ميرد و زنده مى دختران ده مى

های  دغـهها و دغ ها و اندوه توان او را نمايندۀ تمام دردها و رنج خيزد كه مى از اين پايگاه به دفاع برمى

  ) 171-170: 1383پور،  على( .»روستاييان به شمار آورد
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يـك  گـالش را نمـاد - كـه در زبـان مازنـدرانى بـه معنـای چوپـان اسـت - "گالش"هراتى در شعر 

هـای طبيعـت را بـه آسـانى  دهـد كـه از مظـاهر تمـدن غـرب دور افتـاده و زيبايى روستايى قرار مى

يان يبه گفتۀ دكتـر شـريعتى، هنـوز تمـدن نجـس مـا، آن چوپـان را كـه نمـاد روسـتا. كند درك مى

ــا فرهنــگ ســازی از زنــدگى يــك چوپــان روســتايى و بيــان . ده اســتاســت آلــوده نكــر هراتــى ب

كنـد كـه روسـتاييان بـه دليـل  هـا سـر و كـار دارد، بيـان مى عناصری كـه بـه طـور مسـتقيم بـا آن

  :اند ها يكى شده ای با آن پديده های طبيعت به گونه ارتباط مستقيم با پديده

كه نسترن با / ها با كه درآميختىآن دور/ گالش/ ريای توام های بى من مست لحظه

/ كه اين سان/ بر پهنۀ كدام دامنه خوابيدی/ ای گالش /شكفد های تو مى اشارۀ دست

و در سـايۀ كـدام / سـازی وضو مى/ تو در زالل كدام چشمه/ ای به بوی كوه آغشته

در سبد / آويشن كدام بهار/به ما بگو  ... /كه مثل آينه صافى/ گزاری نماز مى/ خلوت

/ بلنـد/ از بـاالی/ كدام دست لطيـف و رازيانۀ وحشى را/ های تو گل ريخت؟  ستد

معطـر و / كه اين سـان/ نثار پاكى پاهايت شد؟ / عرق سبز كدام دره/ آويخت؟ / تو

   )45-43: 1364هراتى، ( رويى بلند مى

ــان مى ــاال نش ــعار ب ــه اش ــت لحظ ــلمان، مس ــه س ــد ك ــان های بى ده ــای چوپان ــاد  - ري ــه نم ك

های طبيعـت  هـا بـا پديـده شود و بـه سـادگى و صـميميت و يكـى شـدن آن مى - ان هستندروستايي

  .خورد غبطه مى

  های هراتى طبيعت در نيايش واره. 6

توان كمـال  شعری سلمان هراتى است كه در آن مى آخرين مجموعۀ" دری به خانۀ خورشيد"مجموعۀ 

هـايى اسـت كـه در آن شـهود عرفـانى و  واره اين مجموعه، دارای نيـايش. شاعری او را مشاهده كرد

در قطعـۀ  - از آسـمان سـبز - هر چند كه در مجموعـۀ اول. سادگى و صفا به خوبى ترسيم شده است

از اشـعار بـه  گونـه اينها را ديد؛ اما قطعًا اوج و تعالى  واره ای از اين نيايش توان نمونه مى" پندار نيك"

در قطعۀ پنـدار نيـك در " از آسمان سبز"در مجموعۀ . شود مربوط مى" دری به خانۀ خورشيد"مجموعۀ 

  :اين باره آمده است
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يـك / ای كه پيش روی من نشانده/ از اين پنجره/ دانم از تو به جز نامى نمى/ دريغا

  ) 47: همان( . /خدا/ شب به خانۀ من بيا

از / تر از آب برهنـه/ شـويم در چشـمۀ نـور مى/ تنم را/ بيا از اين دريچه / يك شب

   )48: همان( .آيى كى مى/ آنگاه در برابر تو خواهم مرد/ آيم ها باال مى پله

مقايســه " دری بــه خانــۀ خورشــيد"هــای مجموعــۀ  واره هــا را بــا نيايش واره حــال اگــر ايــن نيايش

  :يابيم را درمى" ه خانۀ خورشيددری ب"های مجموعۀ  واره كنيم، برتری و پختگى نيايش

و لبخندم را دامن / چشيد ام نمك مى كه پنجره از شادی/ ديشب آنقدر نزديك بودی

 .و از پنجره بيرون رفت/ های من روييد نيلوفری از شانه/ من مشغول تو بودم/ زد مى

  ) 189-188: 1383هراتى، (

نه اصطالحات كالمى سلمان، همين است كه شاعر " های نيايش واره"مزيت عمدۀ «

و عرفانى، بل عناصر طبيعت و زندگى را به خدمت گرفته است و به اين ترتيب شعر 

  ) 201: 1383كاظمى، ( ». را به فضای ذهن مخاطبان نزديك كرده است

و جـای / آيـى از پنجـره مى/ مثـل يـك پيچـك خودمـانى/ گاهى كه معين نيست

از بصـيرتى آكنـده / هايم چشـم/ و من هـيچ كلمـه نـدارم/ نشينى شعرهای من مى

صـفات ثبوتيـه : گويـد ام مى هم خانـه/ كه منتهای تكامل يك چشم است/ شود مى

هراتـى، ( !/اين جا را فرا گرفتـه اسـت/ باز چه بوی خوشى: / گويم من مى/ كدامند؟ 

1383 :187(   

  :كند های طبيعت احساس مىهراتى مانند سپهری، حضور خداوند را در پديده

بـه يـك / بـرد به يك تكه ابـر سـجده مى/ كه پيشانيم/ قدر واقعيت داری گاهى آن

/ بـارد بـاران بـر كـتفم مى/ مهربانى را/ ها توقع دارم از سنگ/ شوم درخت خيره مى

كه بگـويم / تر از اين مرتبه است پايين/ شادی/ گيرد هايم هوا را در آغوش مى دست

  ) 188-187: همان( .چقدر

ــلمان ه واره نيايش ــای س ــدهه ــار از پدي ــى، سرش ــى  رات ــاز بزرگ ــن، امتي ــت و اي ــت اس های طبيع

نـه متكـى بـه سـنت ادبـى قـديم . واسـطه دارد شاعر با اشياء برخـوردی سـاده، ملمـوس و بى. است

بينـد و بـه  او فقـط طبيعـت را مى. است، نه متكى به تـاريخ و ادب كهـن و روايـات ملـى و مـذهبى
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ها،  ها و قراردادهـای ادبـى كـه در آن، همـۀ پديـده تگيـرد، آن هـم نـه از دريچـۀ سـن استخدام مى

هــايى از پـيش تعيــين شـده باشــند؛ يعنـى ســرو آزاد باشـد و نــرگس بيمـار و مــاه بــه  حامـل مفهوم

ايـن طبيعـت، فقـط از دريچـۀ چشـم بـا بصـيرت شـاعر ديـده . ابرو مانند شود و خورشيد به طبق زر

ــود مى ــوس . ش ــًا محس ــعرها، غالب ــن ش ــال در اي ــر خي ــتندعناص ــى هس ــرد و . و حس ــاهيم مج مف

اند كـه از آن هويـت  انتزاعى، يا نيستند و يا اگر هـم هسـتند، چنـان بـا عناصـر طبيعـت ادغـام شـده

  ) 11-8: 1380؛ ابراهيمى، 21-17: 1370محقق، : در اين باره رك( .اند اصلى خويش به درآمده

ــا كشــف و شــهودی  واره گرايى ســلمان در نيايش طبيعــت« ــه هــايش همــراه ب شــاعرانه اســت، ن

 .شـود و در اين بيـان، بـه بيـان انتزاعـى و عرفـانى سـپهری تـا حـدی نزديـك مى» توصيفى خنثى

  ) 151: 1383شكار سری، (

بـه آسـمان / شوم از اشتياق بارش شـبنم نيلوفرانـه و من تازه مى/ افتد شب فرو مى

تقـدير / دهـى؟  مىآيا تشنگى مرا پايـان / ای آفرينندۀ شبنم و ابر /كنم دهان باز مى

   )186-185: 1383هراتى، ( .خواهم از تو سرشار باشم مى/ چيست؟ 

" بـرج عـاج"در ايـن عرفـان او، نـه از . عرفان سلمان، عرفانى ساده و بدوی اسـت"

. آيـد های كشدار صوفيانه حرفى به ميـان مى روشنفكرانه خبری است و نه از تواضع

انسى و  پيرايه وار، مرگ آگاهى و هم صداقت و صميميت، نوعى خلوص و آيينگى بى

های كودكان و مردان و زنان روستا  خويشى با مردم روستا، گريستن بر دردها و رنج

اش و بيـان صـريح و صـاف و سـاده و تقابـل بـا  هم از نوع بومى حسرت وارگى آن

فرهنگ شهری و به چالش كشيدن زرق و بـرق و نـوع زيسـت و زنـدگى و تفـاخر 

ت و بد قواره و توصـيف و رويـت نـاهمگون از ايـن فرهنـگ و در بورژوازی بدريخ

نهايت طنز تلخ و جانكاه و كشندۀ سلمان هم حكايت از نوعى عرفان ساده و بدوی 

سلمان را شايد بتوان شاعری به حساب آورد كـه صـاحب يـك  ... اهالى روستا دارد

های روسـتا  آدمهايش وفادار به  عرفان ويژۀ بومى است، شاعری كه در غالب سروده

  ) 182: 1383پور،  على( . "و فرهنگ آنان است
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در ايـن بـاره، ( .از سوی ديگر اين عرفـان، پيونـد عميقـى بـا عشـق از ديـدگاه سـلمان هراتـى دارد

  ) 9-7: 1385؛ شكارسری، 34-26: 1372: نصری: ر ك

  :اردهای طبيعت وجود د واسطگى بين او و پديده های سلمان، نوعى بى واره در نيايش

با بـاغ نـور /ها  ستاره/ اندازم ای آسمان مى چشم بر شمد سورمه/ ايستم كنار شب مى

  ) 186: 1383هراتى، ( /های درختان را شنوم زمزمه و من مى/ اند گلدوزی شده

مـن صـدای " چقدر نزديك است به اين گفتـۀ سـپهری، " و شنيدن زمزمۀ درختان"

  ) 43: 1385سپهری، ( . "شنوم نفس باغچه را مى

ــى مى ــه  در يــك نگــاه كل ــوان گفــت كــه خــدای ســلمان، خــدايى دور از دســترس نيســت ك ت

  :مصداق اين شعر بيدل باشد

  ) 210: 1386بيدل، ( ها تاب خيالند گمان بيهوده رسن براوج غنايت نرسد هيچ كمندی

  :بلكه خدايى است كه

   )186: 1383هراتى، ( در زندان فراق گرفتارم/ من در دو قدمى تو

ــده از ــى، پدي ــد هرات ــت  دي ــاس طبيع ــه لب ــتند ك ــى هس ــات اله ــت، آي ــود در طبيع های موج

  :اند پوشيده

درخت / اند به جای اين كه بنشينند، ايستاده/ ها در آن و آيه/ جهان قرآن مصور است

/ خورشيد و ماه و گياه/ جنگل و خاك و ابر/ دريا يك مفهوم است/ يك مفهوم است

  ) 194: 1383هراتى، ( . /ن را تالوت كنيمتا جها/ های عاشق بيا با چشم

  های طبيعت پردازی هراتى از پديدهتصوير

های فرماليسـتى  برای شـاعری همچـون هراتـى كـه درد اجتمـاع دارد، بيـان محتـوا بـيش از جنبـه

های زبانى و تعقيدهای لفظـى  كند؛ بنابراين خود را گرفتار بازی وزيباشناختى در شعرش ارزش پيدا مى

محمـدی : در اين باره رك( .آفريند كند و با همان زبان ساده، تصاوير زيبا مى های واژگانى نمى پيچيدگىو 

   )12-9: 1371حميدی،  ؛35-34: 1372؛ هراتى، 23: 1379پور عمرانى، 

ــوير پردازی ــت در تص ــر طبيع ــى از عناص ــتفادۀ هرات ــاك و  اس ــادگى روح پ ــل س ــايش، حاص ه

  :ها گره خورده است احساسش با بوی شكوفه ای كه آاليش اوست به گونه بى
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ايســتد و ماننــد  های طبيعــى مى گرايى توصــيفى هراتــى، شــاعر، خــود در برابــر پديــده در طبيعــت

ها بســيار دقيــق و حاصــل دقــت نظــر  گــاهى ايــن وصــف. كنــد هــا را وصــف مى يــك گزارشــگر آن

در اشــعار . كنــد فــراوان شــاعر اســت؛ امــا در هــر حــال وصــف اســت و از حــد توصــيف تجــاوز نمى

شــود؛ امــا  های متعــارف زيباشناســى ماننــد تشــبيه، اســتعاره و كنايــه ديــده مى هراتــى، اغلــب گونــه

  .تر از ساير صور خيال است بسامد استعاره، آن هم از نوع تشخيص در آثار او بيش

  تشخيص

جان  ناصر بىهای صور خيال در شعر، تصرفى است كه ذهن شاعر در اشياء و ع يكى از بارزترين گونه"

بخشد و در نتيجه هنگامى  كند و از رهگذر نيروی تخيل خويش بدانها حركت و جنبش مى طبيعت مى

. نگريم، همه چيز در برابر ما سرشار از زندگى و حيات است كه از دريچۀ چشم او به طبيعت و اشياء مى

توانند اين وصـف  ها مى آنكنند؛ اما كمتر كسانى از  بسياری از شاعران هستند كه طبيعت را وصف مى

و به گفتۀ كروچه طبيعت در برابر هنر ابله است و اگر انسان آن را به . را با حركت و حيات همراه كنند

   )150: 1370شفيعى كدكنى، ( "سخن درنياورد، گنگ است

طوفـان از آن / كدام صميميت به انتشار مظلوميت شمايان دست زد كـه هنـوز هـم

  ) 23: 1364هراتى، ( . /اندازد و ابر به سوگواری بر آن سايه مى/ گذرد زمين به ناله مى

كنـد و ابـر نيـز همچـون انسـانى اسـت كـه بـه سـوگواری  طوفان مانند انسانى است كه نالـه مى

  ) تشخيص( .نشيند مى

های  و شـاخه"/ كـرزن"هـای بـزرگ با تاك/ جنگل از خواب زمستانى برخاسته است

  ) 39: همان( .خواند به دوستى مى/ انى سبزو ما را به آسم/ ای كرچل ريشه

 هـای انسـانى بـه طبيعـت رود؛ يعنـى يكـى از ويژگى جنگل مانند انسانى است كه بـه خـواب مـى

  .پس استعاره، از نوع تشخيص است. نسبت داده شده است) جنگل(

   )40: همان( : /خوانند سرود مى/ خيزند درختان به غرور برمى

  .های انسانى است كه به درخت نسبت داده شده است ويژگى برخاستن و سرود خواندن از
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در هـر بهـار / هـا زان پس بلوط ... /بوسيد رد تو را مى/ ديدم كه شاخۀ خميدۀ بيدی

   )41: همان( .كنند خون گريه مى

  .در اين شعر هم، بوسيدن و خون گريه كردن به شاخۀ بيد و بلوط نسبت داده شده است

های نيازمنـد درختـان  تن سپيدش را در دست/ مناسب باالی يك فضای/ ابر عظيم

  ) 51-50: همان( .پشت دريچۀ تاريك مرا نگريست/مه معلقى / ريخت

. ابر مانند انسانى است كـه تـن سـپيدی دارد و درخـت هـم ماننـد انسـانى اسـت كـه دسـت دارد

  .چنين گريه كردن مه نيز، آرايۀ تشخيص است هم

و تكـان / رخت زرد خويش را دريـد/ بش دگرخاك در شكوه جن/ در ضيافت تولدت

/ تا غبار تاخت سـتمگران دهـر را / هم بدين سبب به رود زد/ ای به خويش داد تازه

  ) 112: همان( .در گذر آب شستشو دهد

 ای اذن رويـش بهـار را تـو داده/ شكفت ام كه مى در بهار، اعتراف سبز باغ را شنيده

  ) 113: همان(

شـب چـه / نـه در سـايۀ طـوالنى شـب ور/ بوسـد را مىگمان ماه كف دست تو  بى

   )131: همان( !وحشتناك است

ــده ــز پدي ــاال ني ــارات ب ــۀ تشــخيص اســت های طبيعــى جــان گرفته در عب ــد و همــه از گون در . ان

گيـرد و ايــن  بيشـتر اشـعاری كـه ذكـر شــد، مفـاهيم انتزاعـى در كنـار مفــاهيم محسـوس قـرار مى

  .لمان است كه نتيجۀ ساختار زبانى اوستهای شعر س مسأله، يكى از ويژگى

  های طبيعت پردازی هراتى از پديدهنماد 

َنَصر، ( اين كلمه در اصل مصدر مجرد از باب. رود ای است كه در زبان فارسى نيز به كار مى رمز كلمه«

بان اشارت معنى آن به لب يا چشم يا ابرو يا به دهن يا به دست يا به ز. است) َضَرب، َيضِربُ ( و) َينُصر

های گوناگون بـه كـار  اين كلمه، همچنان كه در زبان عربى، در زبان فارسى نيز به معنى. كردن است

اشاره، راز، ايما، دقيقه، نكته، معنا، نشانه، عالمت، اشـارت كـردن، اشـارت كـردن : از جمله. رفته است

چند كس كه ديگری بر آن پنهان، نشانۀ مخصوصى كه از آن مطلبى درك شود، چيز نهان ميان دو يا 
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منتهى االرب، لغـت نامـۀ دهخـدا، ( .»ا و عالئم قراردادی و معهود استه آگاه نباشد و بيان مقصود با نشانه

   )1: 1383نقل از پورنامداريان، . فرهنگ معين

ــوآوری در شــعر معاصــر ايــران، بــه كــارگيری ســمبول ــازه  يكــى از نمودهــای ن ها و نمادهــای ت

يـك اصـطالح، يـك نـام و حتـى يـك : نـاميم، عبـارت اسـت از كه ما سمبول مىچه را  آن« . است

ء يـا چيـزی در زنـدگى روزانـه باشـد و بـا ايـن حـال عـالوه  تصويری كه ممكن است نماينـدۀ شـى

سـمبول معـرف . بر معنـى آشـكار و معمـول خـود معـانى تلـويحى بـه خصوصـى نيـز داشـته باشـد

  ) 339-338: 1383لى،  حسن( .»هم، ناشناخته، يا پنهان از ماستچيزی مب

های طبيعـت، بـه  شعر هراتى بـا تصـاويری بـديع از طبيعـت همـراه اسـت و گـاهى نيـز از پديـده

  :گيرد ها برای بيان رساتر خود كمك مى كند و از آن عنوان نماد استفاده مى

ايم در كنـار  ايسـتاده/ای فروتن نيرومند  /ای منظومۀ نفيس غم و لبخند  ... وطن من

/ درخت گردوی كهنسالىو تو آن / اشباح هولناك است دوزخدنيا /تو سبز و سربلند 

  ) 10-9: 1364هراتى، ( .ای تو ايستاده و بيش از آنكه من خوف تبر را نگرانم

  . آور جنگ است نماد شرايط بد و خفقان :دوزخ*نماد مقاومت و پايداری و  :درخت گردو*

 جنگـلاز / ای مظلـوم مجـروح /هـا ، خوبىهـا مجمـع الجزايـر گلای   ... /وطن من

تـا از تـو بيـاموزد / گـويم و دنيا را مى/ تا بر زخم تو گذارم/ دستمالى خواهم ساخت

ای  /صـنوبروارسر بـرآوردی سـبز و / اين سان كه تو از دهليزهای عقيم/ ايستادن را

   )12: همان( بهار استوار

نمـاد ايسـتادگى و مقاومـت  :صـنوبر* - نمـاد طـراوت و سرسـبزی :جنگـل* - نماد زيبـايى :گل*

  .است

شگفتا چگونه آب  ... /شود مى گل سرخ/ های تو خون در باغ/ ای كشتزار حاصل خيز

خون كه در / چندين تابستان است/ ای شكيبای شكوهمند /و عطش را دوست بدارم

   )13: همان( .رقصى مى و آفتاب

نمــاد شــرايط بــد و خفقــان آور  :خــون و آفتــاب*و . اســتنمــاد شــهيد و شــهادت  :گــل ســرخ*

  .جنگ است
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مربـوط  دريـاكه مـرا بـه / و مسجدهای تو/ های تو كه مرا استتار كردند ودرخت ... 

   )14: همان( .كردند

  .نماد معنويت است :دريا*

/ هزاربار سبزتر از اين جنگل كال/ اند درختانى ايستاده/ آنسوی قلمروی چشم هامان

   )104: همان( .تر از زالل آبى/ است اقيانوسى/ اين جابعد از 

  .نماد معنويت است :اقيانوس*

گاهى هم نمادهای هراتى با طنزی تلـخ همـراه اسـت؛ وقتـى كـه سـلمان انسـان جهـان معاصـر 

ــرزنش مى ــخره مى را س ــه س ــوژی را ب ــوردار از تكنول ــان برخ ــين انس ــم و آي ــد و رس ــرد،  كن گي

دانـد كـه نمـاد جهالـت و نـادانى  انـد، همچـون گـاو مى ت را گـم كردههايى كه رهايى و عـدال انسان

  .كند است؛ در واقع، نمادهای سلمان، گاهى جنبۀ استعاره يا تشبيه نيز پيدا مى

/ و دنيـايى كـه/ ای كه نيست نه نه نه بل برای عاطفه/ نه برای تو/ بگذار گريه كنم

و در زكام دفن / دود و عريان مى پا برهنه/ اما انسان/ انجمن حمايت از حيوانات دارد

سـوگوار انقـراض نسـل / بـرای دنيـايى كـه زيسـت شناسـان رمـانتيكش/ شود  مى

  ) 15-14: همان( .گاو شده است/ دنيايى كه در حمايت از نوع خويش/ دايناسورند

  :نماد ايران: نماد عراق و ميش :گرگ

/ بسياری رطوبت و جنگل از/ زيست سالى كه باغ در سايه مى/ سال قحطى چشم تو

دسـتى / و سال اختالط گرگ با مـيش/ های مخوف ها حفره چشم/ روييد كرخت مى

  ) 35: همان( .آيد برای تفكيك برنمى

  :نماد استعمار :شبنماد ميهن و  :آفتاب

شمشـير / و برای كشتن شب/ كه دلدادۀ آفتاب بود/ جنگل همزاد مرد مقدسى است

   )40: همان( . /شكن برآورد شب

  نماد استقامت :سرو

  ) 41: همان( . /ايستادگى اقتضای وجود اوست/ را ديدی سرو

  نماد دشمنان :خفّاش
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حـال آنكـه روشـن / جز به سرانجامى بد/ نوردد قلمرو آفتاب را درنمى/ هيچ خّفاشى

  ) 69: همان( . /درخشش محتومى است/ آفتاب/ است

هــا اشــاره  ن، از برخــى از آنشــعر هراتــى سرشــار از نمــاد اســت كــه بــرای پرهيــز از درازی ســخ

  .كنيم وار ياد مى

نمـاد پـوچى و : پوسـت مـوز - نمـاد اوضـاع بـد جامعـه: ابـر و طوفـان - نمـاد اسـتعمارگران: گراز

های  نمـاد اوضـاع بـد جامعـه: طوفـان و زلزلـه - نمـاد صـلح: زيتـون - های دروغـين سستى و حرف

ــا ــتعمار روس و آمريك ــلطۀ اس ــت س ــل. تح ــ: نخ ــتقامت و پاي ــاد اس ــار. دارینم ــاد آزادی و : به نم

  .نماد جامعۀ غرق در تيرگى و فساد: مرداب. رهايى از ظلم و ستم

  گيری نتيجه

  :دهد كه ار سلمان هراتى نشان مىبررسى اشع

گوناگون طبيعت در شـعر ايـن شـاعر بسـيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت  های ها و پديده لوهج. 1

بـه عبـارت ديگـر، كليـد . كه ايـن امـر بـيش از هـر چيـز، ناشـى از تـأثير محـيط زنـدگى اوسـت

های ســلمان برآمــده از محــيط بــالش و رويــش خــود او و انعكــاس  هــای بســياری از ســروده واژه

  .ستو تبلور طبيعت زيبا و رازآميز مازندران ا

بـرد، بلكـه بـا توجـه بـه  های طبيعت را تنها برای خـود وصـف بـه كـار نمى هراتى توصيف پديده. 2

های خـــود را در بـــه تصـــوير كشـــيدن  توصـــيف ... مســـايل اجتمـــاعى، سياســـى، مـــذهبى و

ها و باورهـای مـذهبى، شـهيد و شـهادت، جنـگ، دردهـا  انديشـه: های وااليـى همچـون مضمون

  .به كار گرفته است ... های مردم و و محروميت

های زيسـتۀ خـود اوسـت و همچـون شـعر شـاعران  طبيعت در شـعر ايـن شـاعر، حاصـل تجربـه. 3

ــاثير ســنت ــى، تكــراری و تحــت ت ــين شــده  گذشــته، كل ــيش تعي ــى و قراردادهــای از پ های ادب

  .نيست

يـز در شعر سلمان هراتى، افـزون بـر بـه كـارگيری طبيعـت بـرای بيـان انديشـه، خـود طبيعـت ن. 4

ای از اشـعارش در  و بـا توجـه بـه ايـن كـه پـاره. ش تصويرآفرين شـده اسـتا تنها به دليل زيبايى
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دوران انقــالب ســروده شــده و در گســترۀ شــمال دور از ميــدان جنــگ زيســته اســت، طبيعــت بــا 

  .تر جلوه گر شده است های رمانتيكش بيش جلوه گری

ــارۀ تصــوير پردازی .5 ــده درب ــى از پدي ــى درد های ط هــای هرات ــد گفــت كــه چــون هرات بيعــت باي

فرماليســتى و زيباشناســى در شــعرش   های اجتمــاع دارد، محتــوا و رســاندن پيــام، بــيش از جنبــه

كنــد  های واژگــانى نمى هــای زبــانى و پيچيــدگى ارزش و اهميــت دارد، پــس خــود را گرفتــار بازی

صــيفى هراتــى، اغلــب، گرايى تو در طبيعــت. آفرينــد و بــا همــان زبــان ســاده، تصــاوير زيبــايى مى

ــه ــده مى گون ــه دي ــد تشــبيه، اســتعاره و كناي ــا شناســى مانن ــارف زيب ــا بســامد  های متع شــود؛ ام

  .استعاره آن هم از گونۀ تشخيص در آثار او بيش از ديگر صور خيال است

كنـد و  های طبيعـت بـه عنـوان نمـاد اسـتفاده مى گرايى توصـيفى، هراتـى از پديـده جدای از طبيعت

  .گيرد ها كمك مى مفاهيم مورد نظر خود از آنبرای بيان 

گيـرد تـا شـعر را بـه فضـای  های طبيعـت كمـك مى هـای خـود، از پديـده هراتى در نيـايش واره. 6

هــايش، همــراه بــا كشــف و شــهودی  گرايى او در نيايش طبيعــت. ذهنــى مخاطبــان نزديــك كنــد

های طبيعــت  ه بــا پديــدههــايش، بــى واســط واره او در نيايش. شــاعرانه اســت نــه توصــيفى خنثــى

های طبيعـت، آيـات الهـى هسـتند كـه لبـاس طبيعـت  كند و از ديـدگاه او پديـده ارتباط برقرار مى

  .اند پوشيده

كـه بـرای كـودك و نوجـوان سـروده اسـت بـا "ز ايـن سـتاره تـا آن سـتارها"هراتى در مجموعـۀ . 7

ــده ــرفتن از پدي ــرای  كمــك گ ــرد را ب ــى و مج ــاهيم انتزاع ــى، مف ــوان های طبيع ــودك و نوج ك

  .كند ملموس و عينى مى
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