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 مقدّمه. 1-1

کیبات و به طور کلی ی برقراری ارتباط بین مردم جامعه است. واژگان، ترزبان در معنای مرسوم، وسیله

شوند. چنین زبانی تنها ی عناصر زبانی بر اثر تکرار و مداومت در کاربرد عادی و روزمرّه، کهنه میهمه

ی انتقال پیام خواهد بود و عواطف و احساسات شنونده را از شنیدن چنین زبانی برنخواهد وسیله

ا تغییرات و انحرافاتی که در زبان معیار به ویژه شاعران، با ذهن خالق خود و بانگیخت. هنرمندان و به

دارند. سازند و شنونده را به شگفتی وا میی زبان جاری میآورند، خون جدیدی در پیکرهوجود می

اند، امّا شاعر به سبب شده تکراریها و جمالت، به سبب عادت، در نظر ما بسیاری از تصاویر، واژه

دهد که ها را به شکلی جلوه مینشینی جمالت، این عادتتر همها در بستوانایی در به هم زدن عادت

 برای ما تازگی دارد. 

است. بدین معنی که افراد یك اجتماع به منظور آگاهی از مقاصد و نیّات « نهاد اجتماعی»زبان یك       

( غیر از نقش 17 :1387. )باقری، اندیکدیگر و برای برقراری ارتباط با همدیگر عناصر آن را برقرار کرده

 ی ارتباط میان افراد انسان است، زبان: اصلی زبان که واسطه

کنند و به آن ی خود را بیان مینیز هست؛ یعنی، افراد انسان از راه زبان افکار پیچیده اندیشیدن. ابزار 1

 دهند... .سازمان می
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 رود.نیز به کار می حفظشأناجتماعیافرادوبیانتعارفات. زبان برای 2

 رود.نیز به کار می آفرینیبیانعواطفواحساساتلطیفوزیبایی. زبان برای 3

ی ادبی احساسات آیند؛ یعنی، شاعر یا نویسندهدر واقع، شعر و آثار ادبی دیگر از همین راه پدید می       

گفتار و نوشتار رسمی  کند که از جهاتی با زبان عادی یعنی بالطیف و ژرف خود را به زبانی زیبا بیان می

شناسان، زبان عادی و معیار، کالم بدون از نظر زبان(13: 1384الدینی، ةیا عادی متفاوت است. )مشکو

شناسی، زبانی ی فردی در آن وجود ندارد. زبان معیار از نظر عاطفی و زیباییسبك است و هیچ نشانه

شناختی دی و معیار خارج شد و به قصد زیباییخالق و زاینده نیست. برای داشتن سبك باید از زبان عا

ی او از زدایی و هنجارگریزی بهره گرفت. ازاین رو توفیق هر شاعری، به چگونگی استفادهاز آشنایی

امکانات و چهارچوب زبان یا خارج شدن از این چهارچوب و هنجارها و قوانین حاکم بر زبان وابسته 

است.

رود زبان معیار را به کار برند و انحراف لحاظ فرهنگی از مردم انتظار می ی زبانی، بهدر یك جامعه      

اما، زبانِ شعر با زبان هرروزه یا زبان طبیعی تفاوت شناختی داشته باشد؛ تواند کارکرد زیباییاز معیار می

ه هایی درشعر وجود دارد که دخل و تصرف در قواعد زبان را توجیگفتنی است که گاه ضرورت دارد.

دهند تا به سبك و زبان های دستوری را تغییر میکند. اصوال ًشاعران خود را بازبان درگیر کرده، کلیشهمی

پس در زبان ادبی، ساختارهای غیر متعارف وجود دارد و معموالً هنجارهای عادی زبان  خود دست یابند.

کنند تصاویری از زبان ی میشود. در حقیقت شاعران با توجه به زبان و کارکرد آن سعرعایت نمی

ها برای بیان عواطف و احساسات شخصی و تصویرآفرینی از زبانی، بیافرینند که برجسته و زیبا باشد. آن

شکلوفسکی تمامی شعر »آورند. گویند و در زبان دگرگونی به وجود میغیر از زبان گفتار مردم سخن می

کالم فرازبانی و »ای رهایی از معنا که رسیدن به و گونهرا یکسر رهایی از زبان معیار و هر روزه دانست 
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اند از اند که توانستهدر ادبیات معاصر ما، شاعرانی موفّق بوده( 72: 1391)احمدی،  «است.« ایفرااندیشه

های خشك و رسمی خارج کرده و به امکانات زبانی به بهترین شکل خود استفاده کنند و زبان را از قالب

-ی شاعرانی هستند که مطابق با نظریهودنمایی دهند. قیصر امین پور و سلمان هرانی از زمرهآن فرصت خ

اند. همین عامل یکی شناسان امروزی نه تنها زبان را محدود نکرده بلکه بر وسعت زبان افزودههای زبان

 ترین دالیل درخشش آثار آنان در جامعه ادبی معاصر است. از مهم

 

 بیان مسأله. 1-2

یکی از موضوعات و مباحث مهم ادبی، پرداختن به اشخاص دینی و بیان حوادث زندگانی آنان است. 

های دینی و حوادث زندگی آن بزرگانِ دینی و مذهبی بر  بسیاری از شاعران، با آوردن اسامی شخصیّت

پیش چشمان ما های خود، تابلو یا ایماژی در  اند. آنان در سرودهسازی این گنجینه، همّت گماشتهغنی

( شاعران 27:  1392شمیسا، ) ی آن، تصویرها و تعبیرهای ادبی و شاعرانه است.که نتیجه اند،مصوّر کرده

های دینی و تعبیرهای ادبی از آنان، از یك سو بر گیرایی و شاعرانگی کالم معاصر با اشاره به شخصیّت

های ادبیّات پایداری )که همان توجّه به اند و از سوی دیگر موجب درخشش یکی از مولّفه خود افزوده

گیری اند. این شاعرانگی کالم به کمك زبان ادبی و با بهرهمسایل دینی و مذهبی است( در آثارشان شده

است. چنانچه النظیر، استعاره و... ممکن شدهاز صور خیال از قبیل؛ تلمیح، تشبیه، تشخیص، مراعات

 تقیان چینین آورده است: در وصف موالی م« محمدحسین شهریار»

  نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت     متحیرم چه نامم شه ملك الفتی را

 (98: 1369بهجت تبریزی، )                                                                 
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ی اشاره به جملهو با  –میح ی تلبه وسیله« شه ملك الفتی»در این بیت، شاعر با آوردن اصطالح        

ی آن حضرت در غزوه العادههای فوقکه همزمان با رشادت« الفتی الّا علی ال سیف الّا ذوالفقار»مشهور 

 است. به بیان شاعرانه از حضرت علی )ع( پرداخته –احد، آن ندا در فضای آسمان پیچیده شده بود 

نی و حوادث مربوط به زندگی آنان، گاه با همانند کردن ی ضمنی به اشخاص دیگاه شاعران با اشاره      

های دینی و حوادث زندگی های مرتبط با شخصیّتاشخاص دینی به چیزی دیگر و گاه با آوردن مناسبت

 اند.آنان و به کمك سایر عناصر زیبایی سخن، موجب ادبی شدن این تعابیر از اشخاص دینی شده

از شاعران توانمند معاصر هستند. این دو شاعر ـ با توجّه به « پورنقیصر امی»و « سلمان هراتی»      

ها دینی، تعابیر و تصاویر شاعرانه های دینی خودشان ـ از اشخاص و شخصیّتهای فکری و اندیشهزمینه

ن های دینی را در قالب شعر و زبااند بسیاری از آموزهتر، توانستهاند و به زیبایی هر چه تمامارائه داده

ی زیر، ضمن استفاده از پور در نمونههای آینده منتقل کنند. به عنوان مثال قیصر امینادبیِ رسا به نسل

 است گذشته را به حال پیوند دهد:تلمیح، با زبانی بدیع و با مهارت، توانسته

بازبدبتراگرهست/ایناست/اینکهباشی/درچاهنابرادر،تنها/زندانیزلیخا/چو

بییبازاربردهحراجخورده البتّه /پسبهتراستدرزبگیری/اینها/ کهیوسفباشی!

بی پیرهن/ پوره روشننمیپاره / کهچشمهیچچشمبهراهیرا / کند!بووخاصیترا

(31:ب0131پور،)امین

بعد به  ط برادرانش ودر این شعر، به داستان حضرت یوسف )ع( و انداخته شدن او در چاه توسّ      

کند؛ اما تنها صرفِ روایت ها و به زندان رفتنِ او با فرمان زلیخا اشاره میفروش گذاشتن در بازار برده

این داستان نیست؛ شاعر فقط شباهت بین موضوع شعرش و داستان یوسف را ندیده، بلکه تفاوت را هم 

های خوب و شیرین او شباهتی ندارد و با حادثههای یوسف شباهت دارد، اما است؛ با تمام مصیبتدیده
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ای برای چشم اش سرمهها چشم به راهی را برای خود متصوّر نیست، و پیرهن پارهدر پس تمام مصیبت

شد؛ بنابراین شاعر با تلمیح به داستان حضرت یوسف )ع( و تشبیه خودش به ایشان، به  منتظری نخواهد

 داخته است.بیان شاعرانه از حضرت یوسف )ع( پر

 یا در بیت:      

...«تابازروحقدسیحافظمددکنددممیزدمکهکارمسیحاکنمولی»

 (227: ج1393پور،امین)                                                                                   

 ها، موجب گیرایی کالمش شده است. ی حضرت عیسی )ع( و دمیدن در مجسّمهشاعر با تلمیح به معجزه

 

 چنین سروده است: « روز ناگزیر»های پایانی شعر قیصر امین پور در بند     

چشم»... مثل ای آفتابی/ روز آمدنتای روز، مثل ای آمدن!/ روز ای آبی!/ هایخدا

: الف1393پور،امین)«گذرد،هرروز/درانتظارآمدنتهستم!...میروشن!/اینروزهاکه

242)



در این شعر با تشبیه امام زمان )عج( و ظهورش به روز، به توصیف شاعرانه از آن حضرت پرداخته 

 است. در بیت:

امشبفروفتادهمگرماهازآسمانیاآفتابرویزمینراهمیرود؟

(345)همان: 

-شاعر با استعاره قرار دادن ماه و آفتاب به تعبیر ادبی از موالی متّقیان، علی )ع( پرداخته است. در منظومه

تنها» ی ظهر روز دهم، در بند: عشق، روزعاشوراست/کربالغوغاست/کربالآنروزغوغابود/
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شاعر با استعاره قرار دادن عشق، از امام حسین )ع( تعبیر شاعرانه و ادبی  (559: د1393پور،امین)«بود!

 کرده است. 

 ی سلمان هراتی از شخصیّت های دینی و شگردهای وی برای شاعرانهزبان ادبی و تعبیر شاعرانه      

 در بند: «ریبانشام غ»کردن تعابیر جای بسی تأمّل است. به عنوان نمونه، وی در شعر 

هایمضطربصبح/فرداهمیشهغمزدهوگنگ/درهیئتبعدازفروفتادنخورشید/ازشانه»

 (236: 1387)هراتی،  «آید.غبارمی

 با استعاره قرار دادن خورشید، از امام حسین )ع( تعبیر ادبی کرده است.

خاک»در شعر         و ور، از آن بزرگوار دست به تعبیر ، با تشبیه امام علی)ع( به ن«امتزاجآسمان

 شاعرانه زده است:

ابتدایتو/امتزاجآسمانوخاکبود/ایتمامتو،تمامنور/تاببینمت/هرستارهروزنی

(262: 1382)هراتی، نهایتحضورتو...است/سمتبی

آفتاب از امام خمینی)ره( هراتی با استعاره قرار دادن باغ، چراغ و  «جمهوریگلمحمّدی»در شعر       

 تعبیر ادبی کرده است.

تریننشانیازداغ/مراجزاینکمایباغ/ایچراغ/چگونهتورادوستبدارند/بی

یورشطوفان در آفتاب/ کدام / نه وگر نیست/ ظرفیتدرد که کاهشنیست/ / ها

 (       219)همان: یافت...

که با ضمن این« ایسپیدارستوارسبزگلستانمحراب»، در مصرع «یبادوبارانسجاده»در شعر  

ی کند، به نوعی با آرایه، با بیانی استعاری از امام خمینی)ره( یاد می«سپیدارستوارِسبزِگلستان»عبارت: 

 (322کار برده است. )همان: آرایی نیز  تعبیری شاعرانه بهواج
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ضمن تلمیح و اشاره داشتن به لیلةالمبیت، با استعاره « دتوستصبحانعكاسلبخن»هراتی در شعر:       

 گوید:جا که میاست. آناز امام علی)ع( تعبیر شاعرانه کرده« پهناور»قرار دادن 

)هراتی، تواندبداند/توکیستی.ایپهناوریکه/عشقوشمشیررا/بهیکبسترآوردی/دنیانمی

1388 :29) 

ی دو شاعر نامبردار ادبیات معاصر و تحلیل موارد انحراف از نرم یر شاعرانهبررسی تصاویر و تعاب

ها با دیگر شاعران است؛ به شعر آنان، روش مناسبی برای شناخت اسباب برجستگی و تمایز سبك آن

های هنری اند و بدعتهایی که این دو شاعر داشتهزداییها و آشناییعبارت دیگر با تحلیل هنجارگریزی

 های سبکی و موارد تمایز شعر آنان از شعر سایرین پی برد. توان به شاخصهها میآن

 

 سؤاالت اصلی پژوهش. 1-3

 در این پژوهش بررسی خواهیم کرد که:

های دینی، تعابیر شاعرانه و ادبی از کدام شخصیّت« پورقیصر امین»و « سلمان هراتی»در شعر   .1

   صورت گرفته است؟ 

قیصر امین »و « سلمان هراتی»ادبی از کدام اشخاص دینی در نمونه اشعار تعابیر شاعرانه و  .2

 چشمگیرتر است؟«پور

 با استفاده از کدام آرایه های ادبی، از اشخاص دینی تعابیر شاعرانه و ادبی صورت گرفته است؟ .3

 کدامند؟« قیصر امین پور»و « سلمان هراتی»وجوه اشتراک و افتراق تعابیر شاعرانه و ادبی  .4
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 هدف )اهداف( پژوهش. 1-4

ها و الگوهای دینی دارند و در مورد تعابیر شاعرانه و از آنجا که شاعران پایداری توجّه خاصّی به ارزش

های پور از نمونههایی وجود دارد و اشعار سلمان هراتی و قیصر امینی اشخاص دینی ناگفتهادبی درباره

گذاری به اشخاص دینی و مذهبی است؛ به مردم و ارزش بخشیعالی منابعی است که رسالتشان، ایمان

است ـ ی اشخاص دینی را مورد مطالعه قرار دادهـ که تعابیر شاعرانه و ادبی دربارهحاضر  ینامهپایان

 کند:اهداف زیر را دنبال می

 دینی.پور از اشخاص و ادبی سلمان هراتی و قیصر امین تعابیر شاعرانهو تحلیل  ه: مطالعهدفکلّی

 

  اهدافجزیی:

 ی اشخاص دینی است.پور که دربارهر اشعار سلمان هراتی و قیصر امینهای موجود دبیان آرایه .1

های دینی و تشریح تعابیر ادبی از آنان، که در اشعار سلمان هراتی و قیصر بیان اسامی شخصیّت .3

 پور موجود است.امین

های دو ی اشخاص دینی( در سرودهانه )دربارهمطالعه در وجوه اشتراک و افتراق تعبیرات شاعر .3

 شاعر مورد مطالعه.
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 ضرورت و اهمّیت پژوهش. 1-5

و تجلّی افکار آن دو در شعرشان، « پورقیصر امین»و « سلمان هراتی»به دلیل گستردگی مضامین فکری 

ت تا الگویی شان یکی از نیازهای اساسی اسکندوکاو علمی پیرامون این دو شاعر و محورهای فکری

های مذهبی و رویدادهای جایی که شخصیّتمندان به ادبیّات و این دو شاعر باشد. از آنبرای عالقه

های است و یکی از راهویژه در شعر این دو شاعر منعکس شدهمربوط به زندگی آنان در ادبیّات و به

ی این موضوع پژوهش منسجم و بخشی و عوامل نهادینه شدن ایمان عامّه است و تاکنون دربارهباور

.رسدجامعی صورت نگرفته، تحقیق در این باب امری ضروری به نظر می



 ی پژوهشپیشینه . 1-6

است. در این باره هایی صورت گرفتهی صور خیال و مضامین پایداری در شعر مقاومت، پژوهشدرباره

ند؛ امّا تاکنون اثر دانشگاهی مستقلّی با عنوان اهای خود را بیان کردهمحقّقانی به تحقیق پرداخته و دیدگاه

ـ که صرفاً به بررسی تعابیر « ی اشخاص دینیپور دربارهتعابیر شاعرانه سلمان هراتی و قیصر امین»

ی پژوهشی دو شاعر شاعرانه و ادبی دو شاعر نام برده بپردازد ـ صورت نپذیرفته است. آنچه در کارنامه

 ارتند از:مورد تأکید موجود است عب

 کتاب: 0الف( قشنگیدارد». پایان این مجموعه شامل ؛ محمدرضا عبدالملکیانی نوشته «گلچه

 1383سرا آن را در سال که انتشارت داستان خاطرات و مقاالتی  از زبان خانواده و دوستان سلمان هراتی

 است.منتشر کرده
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گمانه»کتاب .2 امینق؛ قیصر مینیمالی از سجاد پورخسروانی موعهعنوان مج «پورهاییدرباره

کتاب را در اینت. نویسنده اسمنتشر شده «نو انتشارات خیزش»سوی از 1393است که در سال

هایی از زندگی فردی و اجتماعی از قیصر امین پور به  قالب داستان مینیمال و به صورت برش

 .روایت افراد مختلف و ... آورده است

و  الدین اکرمیجمالکه به کوشش « هاونقدهاپور،خاطرهرامیندردجاودانگی:قیص»کتاب .3

موضوع این است. و انتشارات ناشر کتاب آن را چاپ کرده زاده گردآوری شدهشهرام اقبال

کتاب در چهار بخش  .پور استکتاب، نقد آثار و خاطراتی از دوستان و شاگردان قیصر امین

است. بخش اوّل به خاطرات آشنایان و دوستان اختصاص دارد. در بخش دوم، به تنظیم شده

است. در بخش سوم، مقاالتی در وان اشاره شدهی شعر نوجپور در زمینههای قیصر امینفعّالیت

ها اختصاص دارد. هدف نهایی اثر، به نقد آثار ایشان آورده شده و بخش چهارم به سوگ سروده

پور از طریق نوشته ها و مقاالت افراد دست دادن شناختی بهتر از شخصیّت و آثار قیصر امین

 .مختلف است

ی مصطفی نوشته«پورآثارقیصرامیناندیشهولآخرعشق:بررسیوتحلیقافحرف» کتاب .4

است. دکتر مصطفی گرجی در کتاب نشر کرده 1394گرجی که انتشارات اساطیر آن را در سال

خود در نه فصل به شعر قیصر از بیرون و درون نگریسته و چگونگی تطوّر این سلوک روحانی 

 است.را تبیین کرده

وزیبااشراقی، حمیدرضا توکّلیی نوشته«پورقیصرامینیادمانهمزادعاشقانجهان،»کتاب .5

 است.نشر کرده 1392سالکه انتشارات مرواررید آن را در  مهدیهنظری

http://bookroom.ir/people/22444/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://bookroom.ir/people/22444/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://bookroom.ir/people/29544/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C
http://bookroom.ir/people/43023/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
http://bookroom.ir/people/43024/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://bookroom.ir/people/43024/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
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معاصر»کتاب  .6 شعر نوآوریدر شرکت انتشارات علمی و پور که ی قیصر امیننوشته «سنّتو

گرایی و نگارنده در این دفتر با نگاهی فراتر از سنّت است.نشر کرده 1386آن را در سالفرهنگی 

ی هنر و ادبیّات ترین مسئلهها را به عنوان مهممدرنیسم، سنّت و نوآوری و چگونگی پیوند پویای آن

نگرد. نویسنده پس از تحلیل و تفکیك گذارند، در میدر جوامعی که دوره گذار را پشت سر می

نماید تا در پرتو تعاریف سنّت و نوآوری، معانی گوناگون دینی و ادبی آن دو را به روشنی باز می

هر اثر هنری و نیز در روند کلی آن، معنی، نقش و کارکردهای دو عنصر سنّت و نوآوری را در 

 تاریخ هنر و ادب آشکار سازد. در این مسیر به بررسی فلسفه تاریخ، تحول و تکامل هنر و ادبیات،

شناسی سنّت و نوآوری در ایران و نیز مفاهیم کلی و بنیادین جامعه شناسی، روان شناسی و مردم

پردازد. سپس سیر نقد ادبی در نظر میها با موضوع مورد مانند: شکل، محتوا، سبك و نسبت آن

گرایی ها و قواعد شعر فارسی )از آغاز تا امروز(، نوآوری سبك هندی و سنّتایران، دگردیسی قالب

های اجتماعی و فرهنگی و نقد و نظر در شعر و شاعران عهد مشروطیّت، ی بازگشت، زمینهدوره

ی جدید در آغاز قرن حاضر و گذار تا دوره یهای دورهادبیّات انقالبی و انقالب ادبی، ویژگی

ی پختگی و چگونگی شعر نو یا آزاد و های پدید آمدن شعر معاصر از فصل شکفتگی تا آستانهزمینه

 .کندنیمایی را بررسی می

 مرکز اسناد انقالب اسالمی که انتشارات  یال نوری حسینی لی نوشته« قیصرشعر انقالب» کتاب .7

 .استنشر کرده 1393آن را در سال

ی جواد نوشته« پورهاقیصرامینهاودریغیشاعرحماسهشكفتندرآتش:باخاطره»کتاب  .8

است. این کتاب به منتشر کرده 1387را در سال آن  محقّق که انتشارات هنر رسانه اردیبهشت

پردازد و خاطرات و سرگذشتی پور میوجهی به شعر و شخصیّت و زندگی زنده یاد قیصر امین

http://bookroom.ir/people/24289/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://bookroom.ir/publications/80/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ای است. در ابتدکه در طول جنگ و جبهه و دفاع هشت ساله مردم ایران در برابر متجاوزان داشته

-ی وفات ایشان آورده شدهالعالی( دربارههظلّ ای )مدّهخامن العظمیاهللاین کتاب پیام تسلیت آیت

پور نگاشته شده، ی قیصر امینهایی که دربارهشمار زندگی، آثار و کتاباست. در ادامه، سال

اند. سپس گفتارهایی از دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی، علیرضا افتخاری، سعید فهرست شده

سیار، دکتر رضا داوری اردکانی، عبدالجبار کاکایی، علی بیابانکی، محمدرضا ترکی، محمدمهدی 

است. در نهایت، نقد پور آورده شدهی قیصر امینمعلم دامغانی، یوسفعلی میرشکاک و ... درباره

و نظرهایی از دکتر سید حسن حسینی، حمیدرضا شکارسری، سید اکبر میرجعفری، اسماعیل 

 است. امینی و دیگران، گردآوری شده

باخوابگل»کتاب .9 شاعرحماسهسرخ: ودریغیادوخاطره زندهها که « هراتییادسلمانها

را در سال کرده و انتشارات هنر رسانه اردیبهشت آنرا گردآوری سید ضیاءالدین شفیعی آن

این یادنامه مجموعه مطالبی پیرامون شخصیّت و شعر سلمان هراتی با .استمنتشر کرده 1388

ی شعر دفاع مقدّس و در قالب قدس است. این کتاب به مناسبت هفدهمین کنگرهگرایش دفاع م

نامه قیصر است که دو کتاب دیگر ویژهمنتشر شده« هایادنامه»جلدی با عنوان  سهیك مجموعه 

 اند. پور و سیدحسن حسینی به ترتیب به قلم جواد محقّق و سید احمد نادمی منتشر شدهامین

یادمانسلمانهراتیآوازبالآذر»کتاب .12 انتشارات دفتر شعر جوان آن را در سال که  «باد؛

-مختلف درمورد سلمانهای افرادها و سرودهای از متنب، مجموعهکتایناست. اچاپ کرده1388

 هراتی است. 

 

http://bookroom.ir/people/22444/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://bookroom.ir/people/22444/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://bookroom.ir/people/22444/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://bookroom.ir/people/22444/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://bookroom.ir/people/22444/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C
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(پایاننامهب

مقدّس» .1 دفاع شاعران شعر در خیال )سید حسن حسینی، علیرضا قزوه و نصراهلل « صور

، به راهنمایی دکتر عسگر صالحی؛ نویسنده این اثر را 1393زاده گلوگاه، سال مردانی(، تقی جان

چهار فصل تنظیم و تدوین کرده است. در فصل اوّل به کلیّات و اهداف تحقیق پرداخته، در در 

ها و اهمیّت صور خیال در شعر اشاره کرده، در فصل سوم صور خیال و یا فصل دوم به نظریّه

های ادبی متداول در ادبیّات فارسی را با استفاده از آثار سه شاعر تحلیل کرده و در نهایت، آرایه

 است. ی صور خیال پرداختهبه مقایسه و کاربرد بسامدی بعضی از موضوعات از دریچه

مقدّس»ای با عنوان: نامهپایان .2 دفاع شعر مضامین ، به راهنمایی دکتر 1393در سال« بررسی

است. نویسنده به بررسی مضامین پور دفاع شدهخدابخش اسداللّهی، توسّط دانشجو: زهرا علی

پور، علی معلّم، عبدالجبار کاکایی و علیرضا قزوه آثار سلمان هراتی، قیصر امین به کار رفته در

 است.پرداخته

معاصر» .3 شاعر پنج شعر در نماز خیال صور  ای است که طیّبهنامهعنوان پایان، «اهمیّتو

 رضا یوسفی دفاع شده است. نویسنده، به راهنمایی دکتر محمّد 1391ابراهیمی شهرآباد، در سال 

 است.به تصوّرات خیالی از نماز که در آثار شاعران معاصر به کار رفته، پرداخته

های شعری: از آسمان سبز، دری به )با تکیه بر مجموعه« شناسیاشعاردفاعمقدسزیبایی»  .4

که سارا عسگری  صدا با حلق اسماعیل سید حسن حسینی(ی خورشید سلمان هراتی؛ همخانه

 است.اه سیستان و بلوچستان به راهنمایی دکتر عبدالعلی اویسی نوشتهدر دانشگ 1392در سال 
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 ج(مقاله:

هراتی» سلمان شعر تحلیلزندگیو و بررسی در  1389زاد در سال ی عباس سلیماننوشته «نقد،

شمار است تا با نگاهی گذرا به سالاست. در این مقاله، سعی شدههمایش کشوری افسانه منتشر شده

های ای از ویژگیهای تازهی خورشید( دریچهآثار سلمان هراتی )از آسمان سبز و دری به خانه زندگی و

 زبانی، فکری و ادبی آثار او گشوده شود.

ر، با تأکید به دو ی موضوع حاضی پژوهشیِ تحقیق حاضر گذشت، دربارهچه در کارنامهبنابر آن      

نامه یا کتابی مستقل انجام نپذیرفته است.تی( پایانپور و سلمان هراشاعر یاد شده )قیصر امین



 شناسی پژوهشواد و روشم. 1-7

ها است که مراحل زیر را در بر و سپس تحلیل یافته ایکتابخانه و اسنادی صورت به تحقیق این یهشیو

  دارد:

 -5ها رایش دادهوی -4ها بندی دادهطبقه -3منابع  از برداریفیش -2ها گردآوری منابع و داده -1

 .گیرینتیجه – 6پردازش اطاّلعات 
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 فصل دوم

 تعاریف و مبانی نظری پژوهش
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 . بخش اوّل: تعاریف 2-1

  ( (Standard language . زبان معیار2-1-1

و نوعان است ترین نیازهای انسان برقراری ارتباط با هم انسان موجودی اجتماعی است و یکی از مهم

است. بدین معنی که افراد یك اجتماع به منظور « نهاد اجتماعی»زبان یك . ترین ابزار این ارتباط زبان مهم

. )باقری، اندآگاهی از مقاصد و نیّات یکدیگر و برای برقراری ارتباط با همدیگر عناصر آن را برقرار کرده

 :فراد انسان استی ارتباط میان ا( غیر از نقش اصلی زبان که واسطه17: 1387

کنند ی خود را بیان مینیز هست؛ یعنی، افراد انسان از راه زبان افکار پیچیده اندیشیدنزبان ابزار  .1

 . دهندو به آن سازمان می

 .رودنیز به کار می حفظشأناجتماعیافرادوبیانتعارفاتزبان برای  .2

رود. در واقع، شعر و کار میبه  آفرینیبیانعواطفواحساساتلطیفوزیباییزبان برای  .1

ی ادبی احساسات لطیف و ژرف آیند؛ یعنی، شاعر یا نویسندهآثار ادبی دیگراز همین راه پدید می

کند که از جهاتی با زبان عادی یعنی با گفتار و نوشتار رسمی یا خود را به زبانی زیبا بیان می

.(13: 1384الدینی، مشكوةعادی متفاوت است. )
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 ی   به وسیلهکه  استکالمی یا نوشتاری  هاینشانهیا  آواهام از یك سیستم قراردادی منظّ زبان     

کار به ،هااندیشهو  ارتباطات خاص برای نمایش و فهم اجتماعی یا فرهنگیِ گروه ق به یكلّهای متعانسان

)شعر(  «زبان ادبی»و  «زبان معیار»های گونه های؛ گفتاری، نوشتاری و اشاره و بهکه به شکل شود می برده

            .استی اصلی زبان معیار و عادی تفاهم و انتقال پیام، وظیفه بنابراین تفهیم و ؛کندنمود پیدا می

ی معتبر، زبان با تعابیر مختلفی مانند؛ زبان مشترک، لهجه ،ی زبانی مشترکز این گونها شناسانادبا و زبان»

.(37: 1387)سارلی،  «اند.رسمی، زبان معدّل، گویش معیار و زبان معیار یاد کرده

 هـای زبـانی رایـج در   یکی از گونه»این زبان تری دارد.از میان تعابیر یاد شده، زبان معیار رواج بیش       

، از شـود ت و نیز نقش و کارکرد آن ایجـاد مـی  ی زبانی است که با تغییراتی که در صورت و ساخجامعه

شـود و در نوشـتارهای رسـمی و    ی زبانی به عنوان الگوی زبانی معتبر پذیرفته میسوی اکثر افراد جامعه

.(43: همان) «رود.شده به کار میریزیگفتارهای برنامه



 ن معیارصات زبامشخّ .2-1-1

خصوصـیات ذاتـی زبـان    . 1:انـد از  عبارت ی معیار بودن یك زبانهامالک شناسان،ی برخی زبانبه عقیده

نظر جامعـه نسـبت بـه زبـان     . 3 زبانی یجامعه یك فرهنگ یهای زبان معیار در محدودهنقش. 2  معیار

 ز:ات ذاتی زبان معیار عبارت است ایّترین خصوصمهم ر.معیا

 .بان همراه با انعطاف آنیت شدگی زتثب .1

 ی.از نظر علمی و فرهنگپختگی آن  .2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
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از طـرف   ول و هنجارهای زبان معیار بایـد شدگی همراه با انعطاف این است که اص منظور از تثبیت       

باشـد  گی باید به طریقی صورت گرفتـه دا این تثبیت شامّ ؛تثبیت شده باشدن و دار[ مدوّمحافل صالحیت

ایـن   ،از پختگی فرهنگـی و علمـی   منظورالت جدید فرهنگی دارای انعطاف باشد. تحوّ که زبان در مقابل

مقاصـد علمـی    بیـان  بـرای  دقیـق  زبان یك مقام به گفتاری ارتباطات یهکه زبان معیار باید از مرحلاست 

 .(42-29: 1375)صادقی،  د.ارتقاء یافته باش

 . 4 دهندهنقش اعتبار .3 کنندهزنقش متمای .2 کنندهحدنقش متّ. 1 ز:اند ا های زبان معیار عبارتنقش     

های مختلف زیر  این خصوصیت است که مناطق دارای لهجه ،کنندهحدمنظور از نقش متّ. تنقش مرجعیّ

صه عبارت از این مشخّ معیار زبان یکننده . نقش متمایزشوند حد میای با یك زبان معیار متّ لوای جامعه

. نقش سوم در اعتبار شود متمایز می مجاور جوامع از آنی به وسیله ،بانیز یاست که یك جامعه

ت زبان برای مرجعیّ ،خره نقش چهارمر است و باألمؤثّ ،بخشیدن به کسانی که دارای زبان معیار هستند

 .(همان) .درست و غلط بودن و ادراک و ارزیابی شعری )ادبی( است

وقوف  .2وفاداری نسبت به آن  .1 :شود خالصه می خصوصیتسهرد ،معیارجامعه نسبت به زبان نظر      

هـای زبـان معیـار بـه صـورت زیـر در       مباهات به آن. این سه خصوصیت با نقش .3به اصول و هنجارها 

 بـا حـسّ   ،تـر وسـیع مقیـاسِ متحدکننده و متمایزکننـده و بـه  یهانقش با وفاداری یارتباط است: خصیصه

اعتبـار   نقش با مباهات حس باألخره و زبان مرجعیت نقش با وقوف یهبد. خصیصیا گرایی ارتباط می ملی

 .(همان) .است ارتباطدر ،زبان یدهنده
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 ((Poetry  languageزبانشعر.3-0-3

رود. هنگامی که نویسنده می برجسته یا هنری به کار خودکار و زبانِ بان در حالت کلّی به دو شکل زبانِز

برد، زبان در نقش ارجاعی است؛ یعنی هر دال، مدلول خـاص خـود   کار میه بهی ارتباط روزمرّزبان را برا

ادبـی(  )زبان رود. زبان شعر کار میعارف خود بها در زبان شعری، عناصر زبانی، در نقش غیر متامّ ،را دارد

-زیبـایی  ربردِکـا  ،زبـان  رود؛ یعنی زمانی کـه میکارمتن، به سوی خودمخاطب به به منظور کشاندن توجّه

موجب سـقوط زبـان شـعر از سـطح      ،هرگونه افراط در اقتباسات و ابداعات لفظی»و  کندشناسانه پیدا می

 ،سـوی خـود در مقـام زبـان    ها بـه شعر، کشاندن توجّه زبانِ . در نتیجه کارِشود شناسان می مورد قبول شعر

  .(237: 1388) هارلند،  «.است

در کـه   اسـت ای از زبان است که موجودیتش را مدیون واژگان شعر و نظام خاصی هزبان شعر، گون      

هماهنگ با نظام کلّی زبان مشترک است و بخشی  ،بخشی از این نظام .بر واژگان حاکم است ،شعر دنیای

، زبـانی  زبـان شـعر  »کنـد:  را چنین تعریف می زبان شعرلی حسن شود.دیگر تنها در قلمرو شعر مطرح می

ن علـم  شود. تفاوت اصلی زباا از آن طریق، چیزی دیگر خواسته میشود امّت که با آن چیزی گفته میاس

یابند و خـود را  جانی تازه، توش و توانی مضاعف می ها با یافتنِشعر واژه با زبان شعر همین جاست. در

 (124: 1391لی،  . )حسن«گسترندمختلف می کارکردهایدر معناها و 

 کار ندارد و انتقال پیـام نیـز در  هم سروایعنی تفهیم و تف ،ی زبانلیهشاعر با کارکرد اوّ ،ر زبان شعرد       

گیرد )علوی مقدم، ، دریافت پیام به آسانی صورت نمینتیجه زبان ادبی غیرمستقیم و غیرعادی است و در

هـا نیازمنـد اسـت و    ایی واژهمعنـ ی زبان عادی به تـك توان گفت که گوینده(. بنابراین می67 -66 :1377

آفرینـد کـه قـدرت ارائـه و     زبانی مـی »شاعر کامیار،  وحیدیانبه تعبیرِ شاعر به زبانی چندبعدی نیاز دارد. 
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ت بخشیدن به عواطف شدیدش را داشته باشد. این زبان، زبان عـاطفی اسـت و بـا زبـان خبـر فـرق       عینیّ

گیـرد تـا بـه ابهـام     تری از واژه را به کار مـی های بیش( شاعر بخش1292: 1372)وحیدیان کامیار، « دارد.

ریـزد،  شعر، از سطح زبان فراتر رفته و قواعد آن را در هـم مـی  »تری نزدیك شود. از این روست که بیش

-( کـه شـکل  341: 1368)حقـوقی،  « هـا. آید و این، یعنی برخورد با واژهجایی پیش میمیان واژگان جابه

 است.« شعر»ی ساختاری به نام دهنده

 

 . تعریف شعر2-1-2-1

آید. شاعر ابتدا از  شعر، از آن دست مفاهیمی است که برای دانندگان یك نیاز روحانی به شمار می

کند که دیگران آن  کند وانگهی آن را به صورتی بیان می مجموعه حوادث زندگی، رویدادی را تجربه می

که  تو براین است که چیزی را مك کیش، در شعر کوشش به گفته» را تاکنون به آن صورت نفهمیده بودند.

راه توفیق حاصل  است و اگر در این بوده چنان بگویی که هیچ کس آن را نفهمیده دانند، همه از پیش می

 (  18:  1391. )شفیعی کدکنی، «قانون علمی کمتر نیست  تو از کشف یك  کار  کنی، اهمّیت



 «نثر»و « شعر» تفاوت. 2-1-2-2

شاعران از جمله کسـانی  »گوید: اساسی و بنیادین است. سارتر می عنصر ،شعر، واژه گفتار و زبان زبان در

خواهند آن را چون وسیله بـه کـار برنـد. حقیقـت آن     دهند، یعنی نمیهستند که تن به استعمال زبان نمی

، راه و رسـم شـاعرانه   ل و آخـر اوّ وان ابزار، دوری جسته و برای بارعنباره از زبان، بهست که شاعر، یكا

: 1388)سارتر،  .«کند، نه چون نشانهمیء تلقیرا چون شی رسمی که کلمات و است؛ یعنی راهاختیار کرده

گویـد:  کند و میمی را در مقایسه با نثر به رقصیدن در مقایسه با راه رفتن، مانند عر( پل والری ش58 - 59



22 

دی رفتن، مضحك کنان به مقصکه رقص مقصدی ندارد و رقصحال آن ت،سوی مقصدی اسراه رفتن به»

شاعر نامـدار   ،انی( نزار قب125ّلی، پیشین: )حسن .«رقص است رقص، همان خود خواهد بود. پس هدف

ا نه از این نظر که شعر غایتی جز خود ندارد، بلکه از آن است، امّشعر را به رقصیدن مانند کرده ،عرب هم

گی تواند بـه چگـون  نمی ،الهام های شگرف و شگفتِای است که در لحظهچون رقصندهاعر همنظر که ش

ـ شعر، رقص است و سخن گفتن در باره» هایش فکر کند:حرکت پاها و دست ه ی آن یعنی چگونگی توجّ

مرم، هـایم را بشـ  دهم که گامت نمیگویم که دوست دارم برقصم و ابداً اهمیّها. من به صراحت میبه گام

شعر، رقص با کلمات اسـت.   دهم.کنم، توازنم را از دست میچه میی آنزیرا به محض اندیشیدن درباره

هـای درونـی، ارادی و   ی خلجـان ی اعضـای بـدن، بـا همـه    کنم. رقص بـا همـه  بار دیگر آن را تکرار می

هـای  بینـی ن و پـیش ی آرزوهـای ممکـن و نـاممک   ی اجزای آشکار و پنهان تن، با همـه غیرارادی، با همه

 معقول و نامعقول.

           روبا هیچ مشکلی روبه -هاز قبیل داستان کوتاه، رمان و نمایشنام -نویسندکسانی که نثر می       

ای حساب شده و منطقی، قلم را به روی کاغذ به روند و با شیوهشوند. اینان به طور طبیعی راه مینمی

دارند. اما شاعران، رقص وحشی قدم برمی ،روهایی که خاص پیادگان استهآورند و در پیادحرکت درمی

که خود به صورت کند تا اینکنند که در آن رقصنده از پیکر خویش و نیز از آهنگ تجاوز میرا اجرا می

کند و داند چطور شنا میچنان که ماهی نمیدانم چگونه. همگویم ولی نمیآهنگ درآید. من شعر می

های علمی و تاریخی، معموالً ( نویسندگان متن126 -125)همان: « پرد.آگاه نیست چگونه میگنجشك 

ا شاعران برای آفرینش امّ ،اندساختارهای دستوری و قراردادهای نحوی زبان را پاس داشته و حفظ کرده

 اند.هسخن نو، پیوسته در پی شکستن این قراردادها و گریختن از این هنجارهای معمول زبان بود
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