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  چكيده
هاي اخير و در پي ارتباط ايرانيان با ممالك غربي و تالش بـراي مـدرنيزه    در سده

هاي مختلف صنعتي، نظامي، آموزشي و فرهنگي و همچنين  كردن ايران در عرصه
  همـة هـاي مـدرن در    ورزان غربـي، انديشـه   فكران ايراني با انديشه آشنايي روشن

بيات تأثير بسيار شگرفي بـر جـاي   هاي زندگي ما ايرانيان از جمله هنر و اد عرصه
هاي شـاعراني چنـد،    مشروطه با نوجويي  دورةشعر امروز ايران نيز در . گذارد مي

بـه عنـوان   » نيمايوشيج«نمايد، تا اينكه  راه خود را به سوي تغيير و تحول آغاز مي
گـذارد كـه    شعر فارسي مـي   عرصةپارسي، سنگ بناي جديدي در » پدر شعر نو«

تـر شـدن    دهنـد؛ امـا بـا پيچيـده     كران و پيروان او اين راه را ادامه مـي ف بعدها هم
مناسبات سياسي، فرهنگي و اجتماعي و آشنايي برخي از روشنفكران و مترجمـان  

هـاي نيمـا فراتـر     شـكني  اي از شـاعران پـا را از سـنت    با شعر مدرن جهان، عـده 
و در پـي ايجـاد    زننـد  مـي   هـم   سره سـاختار شـعر نيمـايي را بـر     گذارند و يك مي

گويي بـه    پژوهش حاضر در پي پاسخ. آيند اي در شعر امروز برمي هاي تازه جريان
بـا ادبيـات مـدرن غـرب     ) سورنا(اين پرسش است كه آيا آشنايي منوچهر آتشي 

هـا در    هـا و ويژگـي    باعث تأثيرپذيري وي از آن نوع ادبيات و بازتاب آن انديشـه 
ا خير؟ و اگر پاسخ مثبت است، اين آشنايي تا چـه  اش شده است ي    شعر و انديشه

  حد بر شعر آتشي تأثيرگذار بوده است؟
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گيري مقاله آن است كه آشنايي منوچهر آتشي با ادبيات و شاعران غـرب    نتيجه
اي   گونه  او تغييرات محسوس و بنياديني به وجود آورده است؛ به    ةانديشبر شعر و 
نسـبت بـه جهـان، او تبـديل بـه يكـي از          نگاه و بينش تازهگيري از اين   كه با بهره

شاعران پيشرو اين عرصه در شعر فارسي شده است و اين تأثيرات هم در سـطوح  
  . گير است  و هم در سطوح محتوايي شعر او چشم) صوري(زباني

  .هاي مدرنيته، شعر معاصر، منوچهر آتشي، شعر آتشي مدرنيته، ويژگي :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
مدرنيسم جدا از مفاهيم و كاربردهاي فلسفي، سياسي، اجتماعي و فرهنگـي آن، در ادبيـات   

نظامي زيباشناسانه نهاده شـده    ةپايگردد كه بنياد آن بر  اي خاص اطالق مي به سبك و شيوه
بهـره نيسـتند و    هاي فلسفي، سياسي و اجتمـاعي نيـز بـي    مايه است، هرچند آثار ادبي از بن

  .رد و نشان اين مفاهيم را در آثار بسياري از شاعران و نويسندگان معاصر يافت توان مي
هـاي مختلـف    پس از جنگ جهاني اول و در سير پرشتاب تحوالت جهاني كـه عرصـه  

نورديده و متحـول و متكثـر سـاخته بـود،       را درهم... علمي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و
ايران   جامعةرو گردد، اما   به  تا با دنياي مدرن رو گذاشت ها را پشت سر مي دنياي غرب سنت
خود وفادار بود و هـر نـوع تغييـر و تـازگي را بـدعت تلقـي         ةگذشتهاي  همچنان به سنت

ايران نيز متـأثر    جامعةاي نسبتاً زياد،  تا اينكه پس از مدت زماني طوالني و با فاصله. كرد مي
ها آغاز كرد، اما بـه   براي پشت سر گذاشتن سنتخود را  ةآهستاز دنياي غرب، سير آرام و 

هـاي   ـ اجتماعي الزم، در گسسـتن پيونـد خـود بـا سـنت       علت فراهم نبودن بستر تاريخي 
هـايش مصـداق    نيمايوشـيج بـا نـوآوري   . داد  گذشته همچنان مقاومت و سرسختي نشان مي

مخالفان و منتقـدانش،  شعر معاصر ايران بود كه با وجود انتقادهاي فراگير   عرصةروشني در 
وضعيت نـوآوري  . سرانجام حقانيت خود را به عنوان يك واقعيت دروني به همه اثبات كرد

منوچهر آتشي نيز مسلماً به دور از ايـن واقعيـت نخواهـد بـود و بـا وجـود آنكـه جريـان         
: 1382؛ ياحسيني، 426 - 432: 4، ج1390لنگرودي،   شمس(» 1شعرِ ناب«اي ـ جريان    شعري

ـ كه آتشي در پي ترويج و تكثير آن بود، در حال حاضر جريان عام و فراگيري  )325- 331
آيد، از جهت تأثيرگذاري بر روي شاعران جوان و سير شعر امـروز ايـران و    به حساب نمي

  .رسد برخورداري از عناصر مدرن بسيار قابل توجه و تأمل به نظر مي
 بينـي  جهان و نگاه نوع به گردد رميب شعرش و او اسطورگي و شعري عظمت«آتشي كه 
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، بـا اولـين   )48:1384تاجـديني، (» دارد جهـان  و  ايران ادبيات در ريشه كه او عميق و مدرن
ادبـي كشـور معرفـي      جامعـة خود را به عنوان شاعري نوآور به  آهنگ ديگراثرش با عنوان 

خـود    انديشةشعري و تحول و تكامل الزم، ذهن و  اوليةاو پس از گذراندن دوران . كند مي
كنـد و   حركـت مـي  » جهـان «و در » جهان«دارد و با  را به تفكر در جهان هستي معطوف مي

  ةاراد بـي او كـه تـابع   . يابنـد  در شعرش مفهوم تازه و مدني مـي » طبيعت«و » انسان«، »عشق«
بر همـين بنيـاد   . باور دارددر شكل شعر » ادبيت«نوسرايي نيست، به حضور نوعي   ةوسوس

بينيم پيوسته در حال تحول و صيرورت و بديهي است كه چنين   شاعري مي«است كه او را 
، اما پذيرش و )600- 599: 1387زرقاني،(» تواند براي يك شاعر مفيد باشد  صفتي چقدر مي

ا بـا  مـ   ةمواجهـ  ةنحـو يا عدم پذيرش شعر او از سوي خوانندگان و افراد جامعه شـايد بـه   
مدرنيسم با سنت، با دو رويكرد كامالً متفـاوت    ةمواجهمدرنيسم مرتبط باشد، چراكه ما در 

مختلـف علمـي، صـنعتي      هاي  ما در زمينه  جامعةاي معتقدند از آنجا كه  عده. رو هستيم روبه
رشد چنداني نداشته، به تبع آن ذهنيت افراد جامعه سازگاري الزم را ندارد و خوانندگان ... و

از سوي ديگر طرفداران شـعر مـدرن عقيـده    . توانند به آساني با آن ارتباط برقرار نمايند نمي
هـاي   تر از پيشرفت انهتواند، بسيار پيشگام هاي مدرن مي دارند كه ذهن انسان در درك تجربه

مدرن را معقول و منطقي  ةگرايان ذهنهاي  علمي و صنعتي باشد و برخورد مكانيكي با تجربه
هاي  بنابراين ضروري است كه به دور از هرگونه حب و بغض به شناخت انديشه. دانند نمي

صحيح مدرن و بررسي عناصر زيباشناختي شعر مدرن امروز ايران پرداخته شود، تا به درك 
  .دست يابيم مسئلهاي نسبت به اين  بينانه و تحليل واقع

 

  درآمدي بر مدرنيته. 2
داننـد و   مـي » فعلـي / جـاري «به معناي ) modo(» مودو«التين  ةرا از كلم» مدرن« ةواژ  ةريش

شـود   خوانـده مـي  » مـدرن «معتقدند هرآنچه سبك و سـياق روز را از گذشـته جـدا كنـد،     
  .)11: 1383نجوميان، (

آنچـه بـه   «به معنـاي  » كهن«داشت، حال آنكه » تازه«معناي » مدرن«  كلمةها،  نظر رومي در
بـار در قـرن ششـم      را روميان، نخستين) modernus(» مدرن«  كلمة. ، بود»گذشته تعلق دارد
به ) hodiernus(  كلمةساختند، همچنان كه » به تازگي«يعني ) modo(  كلمةميالدي از روي 

بـدين معناسـت كـه    . ساخته بودنـد » امروز«به معناي ) hodie(  كلمةرا از » امروزي«معناي 
ـ داننـد و از زنـدگي در    مـي » مـدرن «خود را نويسـندگاني  » اويد«و » هوراس« خـود    ةزمان
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يعني » مدرن بودن«پس از نظر روميان . اند و از شأن و مقام نويسندگان گذشته ناالن شادمان
  ).5- 6: 1385جهانبگلو، (خود   ةزماننسبت به  آگاهي داشتن

  : در چگونگي سير تاريخي اين واژه بايد افزود
هاي انگليسي و آلماني وارد و به تدريج، واژگـان   از راه زبان فرانسوي به زبان» مدرن«ة واژ

 سـدة در » مدرنيتـه «  ةواژو ) در آثار روشـنگران (هجدهم  سدةدر » مدرنيزه«و » مدرنيست«
  ).5: 1382احمدي، (نوزدهم پديد آمدند 

هـاي چنـدمعنايي هسـتند كـه در      از جملـه واژه » مدرنيسـم «و » مدرنيتـه «، »مدرن«  واژة
هاي علوم مختلف، كاربردهاي گوناگوني دارند و شايد يكي از عللي باشند كه باعـث   حوزه

اوت مدرنيتـه و  تفـ  دربارة» هودشتيان«. هايي متفاوت از آن عرضه شود شده است تا تعريف
  :گويد مدرنيسم مي

هاي بيروني تمدن غرب است، در  مدرنيته، مدرنيسم نيست و اگر مدرنيسم، نمودها و جلوه
كـه قـانون و دولـت    » خرد«نظير . ـ فلسفي و فرهنگي آن است  برابر، مدرنيته عناصر فكري

گـاهي و  كـه ريشـه در آ  » سـوژه «يـا  » ذهن شناسنده«مدرن بر اساس آن شكل يافته است، 
دهـد و در پايـان    انسان جديد را شكل مـي  اولية  ةهستكه » فرد«شناخت نوين علمي دارد، 

  ).54- 55: همان(ما از هستي، زمان و تاريخ   ةتازدريافت 

به عنوان يك گرايش فرهنگي و ذهنـي يـاد شـده    » مدرنيسم«هاي زير، از  اما در تعريف
 1930تـا   1890مدرنيسم از در كتاب . ردتناقض آشكاري دا» هودشتيان«است كه با تعريف 

هاي خاصي در ادبيات، هنر و  مدرنيسم در معناي محدود آن به حركت و سبك«: آمده است
» گيـرد  مـي   بـر   شود؛ اما به معناي وسيع كلمه كـل فرهنـگ مدرنيتـه را در    معماري اطالق مي

: آشـوري ( مـدرنيت مـا و  از طرف ديگر داريوش آشوري در كتـاب  ). 62: 1383ضيمران، (
  .ميان مدرنيته و مدرنيسم تفاوت دقيقي قائل نيست) 1377

، بـدون آنكـه بـه    »مدرنيسـم «و » مدرنيته« دربارةدر اينجا با توجه به اين اختالف نظرها 
هـا و   تحليل و موشكافي و تعيين مرز ميان ايـن دو پرداختـه شـود، بـه برخـي از توصـيف      

بـه  » مدرنيته«هايي كه از  ها و توصيف ر تمام تعريفد. شود  هاي مدرنيسم اشاره مي مشخصه
. توان عنصر تازگي، نو بودن و در عين حال ناپايداري و گذرا بودن را يافـت  عمل آمده، مي

  : توان گفت مي
گـر   مدرنيتـه بيـان   ةايـد . »مـدرن «نوعي حالت يا كفايت و ويژگي : مدرنيته عبارت است از

و ورود بـه  » گذشـته «به عنوان گسست يا انقطاع از » حال«تازگي، بداعت و نو بودن زمان 
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مدرنيتـه در معنـاي   . سريعاً در حال ظهور و در عين حال نامطمئن و ناپايدار اسـت » آينده«
گـامي، پيشـرفت،    نوآوري، ابداع، تازگي، خالقيـت، پـيش    ةايدآن با فكر يا   ةگستردكلي و 

  ). 65: 1380آزبون، (آور است  توسعه، رشد، تكامل، سليقه و مد همراه و هم

تـوان گفـت كـه مدرنيتـه در هـر عصـر و        آيد، مي بنابراين همانطور كه از تعاريف برمي
  . تواند نمود آشكاري داشته باشد اي مي دوره

گيرد و هـم   است، معناي خود را هم از موارد سلبي خود مي» مفهوم متعارض«مدرنيته يك 
سو در مواردي نهفته اسـت كـه    مدرنيته از يكبه عبارت ديگر معاني . از موارد ايجابي خود

. كند گردد كه آنها را تأييد و اثبات مي كند و از سوي ديگر به مواردي بازمي آنها را منفي مي
هاي مختلف با معاني كامالً متفاوتي ظـاهر شـود،    تواند در زمان لذا اين واژه يا اصطالح مي

مقابـل آنچـه چيـزي تأييـد و اثبـات      ة نقطـ شود يا در  بسته به اينكه چيزي نفي و انكار مي
  ). 81: 1380كومار، (شود  مي

هاي محوري و عوامل جذابيت و برتـري مدرنيتـه را    ويژگي» زيگمون بامن«در نهايت 
 دربـارة ، امـا  )31: 1380بـامن،  (كند  معرفي مي» خودارتقايي«و » تحرك دروني«، »پويايي«

» مـدرن «  واژةكاربردها و معاني مدرنيسم از لحاظ نحوي و دستوري بايد گفت كه گرچـه  
كار رفته اسـت، در    به هاي مختلف ها و در زمان بسياري از پديده دربارةبه صورت صفت 

  :حال حاضر
به عنوان تعبير جامع و فراگيري جا افتاده است كه ناظر به گرايشي است » مدرنيسم»  واژة
هـاي   للي در شعر، داستان، نمايش، موسيقي، فيلم، نقاشي، معمـاري و ديگـر رشـته   الم بين

هاي پاياني قرن نوزدهم؛ گرايشي كه بر بخش اعظم هنر قـرن بيسـتم    هنري غرب در سال
اين گرايش، درست قبل يـا كمـي   . گيري به جاي نهاده است نيز تأثيرات شگرف و چشم
اسكراتن و (فايي، رشد و گسترش خود رسيد اوج شكو  نقطةبعد از جنگ جهاني اول به 

  ).90- 91: 1380برادبري، 

، بسياري آن را همزمان با رنسانس و عصـر جديـد اروپـا    »ادبيات مدرن«پيدايش  دربارة
داننـد، هرچنـد    زبان ادبي چهارصد سـال پـيش مـي    ةيافت  تكاملدانند و ادبيات معاصر را  مي

: 1383نجوميـان،  (شـود   ادبيات قرن بيستم اطالق مـي اصطالح ادبيات مدرن به طور عام به 
هـاي فكـري، فلسـفي و اجتمـاعي در هـر عصـر و        ترديد با تغيير بنيـان  بايد گفت بي). 11

اي، به تبع آن ساختارهاي فرهنگي و هنري نيـز تحـت تـأثير قـرار خواهـد گرفـت و        دوره
» مدرنيسـم ادبـي  « در تعريـف . شـود  هاي بيان ادبي دچار تغيير و تحـول اساسـي مـي    شيوه

  :گويد نجوميان مي
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شناختي در هنر و ادبيات پس از جنـگ جهـاني اول    مدرنيسم به تغييرات فرهنگي و زيبايي
مدرنيسم بـه  ... . ريختگي اجتماعي زمان خود شود و پاسخي است به حس درهم اطالق مي

نـوين   هـاي  هاي هنري و فرهنگي غرب و خلق شكل عيار و راديكال از سنت  گسستي تمام
  ةحوزقطعيات دنياي قديم در «، »گرايي منطق«متفكران اين دوره، . شود بيان هنري اطالق مي

را به تمسخر گرفته و نقـد  » تلقي سنت از انسان«و » اخالقيات«، »مذهب«، »ساختار اجتماع
  ).18: همان(كنند  مي

  
  مدرنيته در شعر نو پارسي. 3
هاي گوناگوني را  نشيب  و  تمدن غرب، تحوالت و فرازاي از تاريخ  به عنوان مرحله» مدرنيته«

سازد و  علوم را متأثر مي  همةدواند كه  غرب چنان ريشه مي  جامعةگذارد و در  پشت سر مي
سـازد و در ذات و   در واقع با عبور از يك بستر تاريخي، ذهنيت افراد جامعه را مـدرن مـي  

هاي مدرن و گوناگوني  نيز سبك» هنر و ادبيات«شود و به تبع آن در  طبيعت افراد نهادينه مي
هـاي سياسـي،    ينـه رسد؛ اما مدرنيسم در ايران به دليـل فـراهم نبـودن زم    ظهور مي  ةمنصبه 

يـك قـرن و آن هـم عمـدتاً بـا        ةفاصـل اجتماعي و فرهنگي در مقايسه با غرب تقريبـاً بـه   
آرام در قالـب عنـاويني     يابـد و آرام  تأثيرپذيري روشنفكران از دنياي غرب مجال ظهور مـي 

به موضوع قابل بحث در ميان نخبگـان بـدل   » زدگي غرب«و يا » نوگرايي«، »تجدد«همچون 
  .شعر فارسي بگشايد  عرصةد، تا راه خود را در گرد مي

از يك ديدگاه آثـاري را كـه   . شود  در ايران، شعر مدرن از دو زاويه و ديدگاه بررسي مي
آورنـد؛ از   به شمار مـي » مدرن«نيما سروده شد، در مقايسه با آثار گذشتگان، » افسانه«بعد از 

شـود كـه خاسـتگاه آن     وز گفته مـي به نوع خاصي از شعر امر» شعر مدرن«ديدگاهي ديگر 
چهل و متأثر از ادبيات غرب بوده اسـت   ةدهـ اجتماعي و تاريخي   هاي سياسي عمدتاً زمينه
شـناخت انسـان، هسـتي، مـرگ،     (مفهوم تـازه از واقعيـات   «، »فرديت«هايي نظير  و ويژگي

ر دنيـاي  مظـاه   همـة تجلـي شـهر بـا    «، »معناگريزي«، »گرايي نسبيت«، »... )طبيعت، عشق و
را ... و» زدايـي  آشنايي«، »ساختارشكني در شعر«، »اعتراض به جهان صنعتي مدرن«، »صنعتي

  .اند گرفته  نظر  براي آن در
  

  هاي مدرنيته در شعر منوچهر آتشي ها و مؤلفه مشخصه. 4
. هـاي متنـوع و متعـددي دارد    هـا و ويژگـي   تر آمد، شعر مدرن مشخصه گونه كه پيش همان

توان آن را با چند ويژگي، محدود و منحصر كرد و اين تنوع و تعدد، با طبيعت  بنابراين نمي
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ها  همچنين با توجه به تعدد و تنوع مشخصه. شعر مدرن همخواني و هماهنگي عميقي دارد
شناختي، تاريخي  اند، بررسي زواياي فلسفي، جامعه اي مدرنيته قائل شدههايي كه بر و ويژگي

بر اين اساس، در اينجا سعي بر آن است كـه بـا   . و زيباشناختي آن كاري آسان نخواهد بود
گيري از مباني زيباشناختي شعر مدرن و با استفاده از مباني فكري ـ فلسفيِ مدرنيسم با   بهره

بـه  ) 1383( درآمـدي بـر مدرنيسـم در ادبيـات    جوميان در كتاب توجه به ديدگاه اميرعلي ن
  .اشعار منوچهر آتشي پرداخته شودهاي مدرن در  بررسي ويژگي

  
  هاي صوري ويژگي. 1- 4
  گريز از وزن و گرايش به نثر. 1- 1- 4

هاي سنتي مهارت داشته و اوزان  آتشي از جمله شاعراني است كه در سرودن شعر در قالب
خود تجربه كرده است و روي آوردن او بـه   اوليةعروضي و عروض نيمايي را در شعرهاي 

او از . مند از موسيقي و آهنگ، از سر ناچاري و ضعف نبوده اسـت  وزن و البته بهره شعر بي
دهد كه در پي گذار از شـعر نيمـايي اسـت ـ      به بعد نشان مي» وصف گل سوري«  ةمجموع

هرچند در اين مجموعه نيز تا حدي متأثر از عروض نيمايي است ـ و بنا بـه ضـرورتي كـه     
شعر زير عـاري از هرگونـه   . يابد وزن گرايش مي كند، به سوي شعر سپيد يا بي احساس مي

ها سبب شده  خوردن نظم و ترتيب واژه  جايي اجزاي جمله و برهم وزني است و صرفاً جابه
  :اي آهنگ برخوردار شود است كه شعر از گونه

كه در قلـب  / شرابي است نيرومند/ نه در گل است و نه در آتش/ نه پروانه/ نه پرنده است
شـرابي اسـت   ./ ... رود هـا و چشـم مـي    و بـه شـقيقه  / اي چشـمه  هيئتبه / شود زاييده مي
و / كنـد  ها تكرار مـي  در اندام/ اي خود را گردش منظومه/ زدخي كه از قلب برمي/ شكوهمند
  ).529: 1، ج1386آتشي، (در قلب / شود بازيافته مي

دوم شعري   دورةشود، كه  آتشي عمدتاً مربوط به شعرهاي مدرن او مي  ةنثرگونشعرهاي 
 جـايي اجزايـي از جملـه،    در اين شعر نيز حذف برخي افعـال و جابـه  . دهند او را شكل مي

  :باعث شده است تا اين سروده از دستور زبان معيار فاصله بگيرد
او / فردا متولد شده و تا پيـري مـن فـرود آمـده    / آنكه قرار است اين شعرها را بخواند

و غبـار دامـنش   / انـد  خـار دامـن چرخـانش   / هـاي جهـان   كه تمـام غـزل  / كسي است
هـاي خـود    چروكة رمندش/ در آفاق من نشانده تا پيشاني من/ هاي شگفت كمان رنگين
  ).1381: 2همان، ج... (نباشد
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توان براي نثروارگي اشعار آتشي مثال آورد و اين گرايش به نثـر   هاي زيادي را مي نمونه
هـايش، زبـان و    سـازي تفكـرات و انديشـه    آن است كه آتشي همگام بـا مـدرن    ةدهند نشان

ته و به نوسازي آنهـا دسـت   هاي تكراري و سنتي آزاد ساخ موسيقي شعرش را نيز از كليشه
  .عادت رهايي بخشد  ةپوستزده است، تا ذهن را از 

  زدايي آشنايي. 2- 1- 4
شود كه شاعر در پي آن است تـا بـا    هايي گفته مي ها و تكنيك به تمام روش» زدايي آشنايي«

استفاده از آنها متن را در نظر خوانندگان بيگانه و ناآشنا جلوه دهـد و در واقـع موجـب بـه     
؛ خائفي و نورپيشـه،  12: 1386شيري، (تأخير افتادن معنا شود تا خواننده لذت بيشتري ببرد 

) افزايـي  قاعده(» هنجارافزايي«و » هنجارگريزي«زدايي خود به دو شكل  آشنايي). 55: 1383
عموماً در خدمت شعر » زدايي آشنايي«: شعر آتشي بايد گفت دربارةشود، اما  بندي مي تقسيم

چنـدان تـوجهي نـدارد،    » فـرم «گيـرد و از آنجـا كـه آتشـي بـه       و بيان مفهوم آن قـرار مـي  
در . هـاي او اسـت   »هنجارگريزي«افتد و عمدتاً شامل  ه اتفاق نميهايش آگاهان زدايي آشنايي

وجـه     ةدهند  نشانكنيم كه  هاي آتشي اشاره مي اينجا به برخي از پركاربردترين هنجارگريزي
  :شعر او هستند   ةزيباشناسانمدرن و 

  ـ هنجارگريزي واژگاني
آفريند كه ايـن   جديد مي هايي هاي زبان هنجار، واژه آتشي گاه با برهم زدن ساخت واژه

از ايـن حيـث كمتـر    . افتـد  اتفاق مي» فعل«نوع هنجارگريزي در اشعار او بيشتر در ساخت 
كامالً غيرعادي و نامـأنوس عمـل     توان يافت كه در ساخت فعل به اين شيوه شاعري را مي

يـوب  گفتند و از ع مي) 11: 1371همايي، (» 2مخالفت قياس«كند؛ بدعتي كه در قديم به آن 
  .آمد شعر به شمار مي

  ).562: 1، ج1386آتشي، (خوانند  و مي لندند مي/ خندند مي/ چرخند مي/ در آشپزخانه و حياط
ختينه / بـه نـامي ريشـخندآميز   / گل زيبـا / اند گل داده/ ها خَرزهره نـاهموار  اي سـ ...

  ).586: همان(
  ).912: همان... (آيد اسب برمية كفندكز گردن / اين بوي خيس
شنوي شـيون زنـي كـه از اعمـاق      با گوش خويش مي/ شوند هي مي/ وقتي كنار كپرها

  ).1401: 2همان، ج... (زارد ميتوفان 
  ).1527: همان... (اش در سايه بلمبيدنشخواركنان / ِتان روز را در خواب سنگ بياييد و نيم

  ).1717: همان... (شود تروانات را  موي و دهان و چانه/ اگر آن خيسي خاص
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  ـ هنجارگريزي گويشي
فرهنگ و گويش شمال ايران را در اشعارش منعكس كـرد، آتشـي   » نيما«گونه كه  همان

  :دهد نيز طبيعت و گويش جنوب را در شعرش بازتاب مي
  ).442: 1ج 1386آتشي، ... (غلتد از ظلمتي به ظلمت ديگر مي 3تَروك تيآواي ... و

  ).694: همان... (بعدية به تنگو روستاي روفار / راه استة ، ميان4شترخُوس
  ).797: همان... (غمگينة هميشه خست/ هاي5جاشو

همـان،  ... (ديوارهاي سنگ و صدف/ 6گسار ماهي و ديوارهاي اكنون مرجان و گوش
  ).1008: 2ج

  ).1009: همان... (هاي تاريك7پشت بتوله
  ).1481: همان... (8گتكتلخ ة كندن نام خود را بر تن

  معناييـ هنجارگريزي 
هاي خاص  ها بر اساس قواعد معنايي حاكم بر زبان، تابع محدوديت نشيني واژه كه هم  آنجا  از

پذيرترين سطح زبان، بيش از ديگر سطوح زبـان   معنايي به عنوان انعطاف  ةحوزخود است، 
هاي  در هنجارگريزي). 52: 1 ، ج1373 صفوي،(گيرد  در هنجارگريزي مورد استفاده قرار مي

ترين تأثير را به جا گذاشته است و به همين دليل ايـن   بيش» آميزي  حس«ايي شعر آتشي، معن
  .اي دارد ويژگي در شعرش نمود برجسته

، )113: 1375داد، (كه درآميخـتن دو حـس مختلـف بـا يكـديگر اسـت       » آميزي  حس«
شـكل   و» فرم«شود، در شعر مدرن از آنجا كه در خدمت  هرچند در شعر سنتي نيز ديده مي

شاعر سمبوليسـت و  ) Rimbaud(» رمبو«چنانكه . يابد اي مي گيرد، اهميت ويژه شعر قرار مي
، )583: 2، ج1387سيدحسـيني،  (» ها  مصوت«مدرن فرانسوي، در يكي از اشعار خود به نام 

  :افكنيم گونه در شعر آتشي نظر مي  در زير به شواهدي اين. 9برد ها را با رنگ نام مي مصوت
  ).468: 1، ج1386آتشي، ... (خواهم كرد دخالت آبيدر شعرها / بازيگوشت  پنجرةنار و در ك

  ).469: همان... (تب و زار بادهاي تلخدر 
از / هـاي آتـش و آهـن    از غـول / گدازانة در ورط/ ي رنگينشرؤياو شاعر، از نهايت 

  ).584: همان(جهد  خواب مي
  ).586: همان(داشت  خردي شيرين/ و نامي تلخكه / مسافري آمده

  ).602: همان! (زيبا چشم شيريناي / يا من تو را / كني تو مرا دنبال مي
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  هاي محتوايي ويژگي   2- 4
  فردگرايي. 1- 2- 4
گيري فرد اسـت   ترين ويژگي و محور اساسي مدرنيته، شكل توان گفت كه مهم ترديد مي بي
  :توان ميبه عبارت ديگر . اصلي جهان مدرن  ةچهر  ةمنزلبه 

هايي دانست كه به پيدايش فردگرايي در جهان مدرن  ها و ارزش مدرنيته را نظامي از انديشه
هـا از بنيـاد متفـاوت     ها و فرهنـگ  از اين جهت، تمدن مدرن با ساير تمدن. انجاميده است

ـ است، چون اين تمدن اولين و تنها تمدني است كه به فـرد بـه    موجـودي اخالقـي،     ةمثاب
  ). 10: 1385جهانبگلو، (دهد  خودمختار و مستقل بها مي

يابـد و هـر فـردي بـر      از اينجاست كه انسان بار ديگر اسـتقالل و هويـت خـود را مـي    
است كه انسان را به عنوان » دكارت«هاي  در واقع اين انديشه. شود سرنوشت خود حاكم مي
آيد و دنيـا را   دگرگوني و تسلط بر جهان برمي شناساند كه در پي مركزيت جهان به همه مي

» دكـارتي «هـاي   انديشـه . سـازد  مـي  )object(» هدف«چيز را تبديل به  كند و همه متحول مي
  : شناساند  گونه انسان را به عنوان مركزيت جهان به همه مي اين

شد، اندي انسان مي. انسان به اين شكل در قلب جهان جاي گرفت و محور اصلي شناخته شد
گرايي، ايدئولوژي مدرنيته شد و بـراي   محوري يا انسان انسان... »وجود دارد«به همين دليل 

  ).92- 3: 1377احمدي، (را قائل شد عقل انسان، همان مقام معتبر و حيثيت ايده 

يابـد و در پـي دگرگـوني و     دكارتي، برجستگي خاصـي مـي    سوژةبه اين ترتيب انسان در 
  .سازد مي» ابژه«چيز را تبديل به    كند و همه و در واقع دنيا را متحول مي آيد تسلط بر جهان برمي

اش نگاهي بيروني به جهان و طبيعت دارد، امـا   شعري اوليةهاي  منوچهر آتشي در دوره
گـردد، نگـاه خـود را از جهـان      آغاز مي» وصف گل سوري«در اشعار مدرن او كه عمالً از 
خـود    انديشةاجزا و عناصر طبيعت را با ذهن و   همةدهد و  بيرون به جهان درون سوق مي

نـي و درونـي خـود را در شـعر     بينيم كـه چگونـه جهـان ذه    در شعر زير مي. دهد پيوند مي
  :منعكس كرده است

ژرفاي / كنم حس مي./ در خونم/ طعم خيس ستاره در دهانم/ نيش خيس ستاره در چشمم
./ چكد از خيس خيش و مي/ كند چلچله مي/ كه آن دور، آن باال/ شب را/ تاريكي خيس را

در / طعم ستاره را/ ممدر چش/ نيش ستاره را/ كنم حس مي/... تنهايي ستاره را/ كنم حس مي
  ).812- 3: 1 ، ج1386آتشي، (در جانم / و طعم يك كهكشان تنهايي را/ دهانم
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محور اساسي شعر، ذهنيت و فرديت شاعر است كه در پيوند با عناصر هسـتي خـود را   
كند، عمق تاريكي خـيس   شاعر با تمام وجود، نيش و طعم ستاره را حس مي. دهد نشان مي

كند و اين اتفاق صرفاً از طريق پيوند عميق ذهن شاعر با  را احساس ميشب و تنهايي ستاره 
  . شود ستاره و تاريكي محقق مي

بينيم كه چگونه اصالت انسان و قدرت برتر بودنش به تصوير كشيده  در شعر زير مي
  :شود مي

هـاي دو جسـم معلـق در     هاي نخستين لمس سبابه در لحظه/ (ام از نُك انگشتان خدا افتاده
ام كه طغيان كرد از  نخستين ذره./ دريا شد/ ام كه به توان خدا كه رسيدم نخستين قطره)/ فضا

و بر مدارهاي مقدر / ها را به شانه بكشم تا كهكشان.../ تا كائنات را/ »هيچ«ژرفاي  خمير بي
 هاي پر  كرانه كنم تهي كه آمدم بي/ فرزند بندانگشتي خدا/ نخستينمة مادون ذر/ من./ بگذرم
  ).1529: 2همان، ج...  (شده را

كنـد كـه    انساني كه از نُك انگشت خدا افتاده، خود را داراي چنان قـدرتي تصـور مـي   
ايـن   .ها را بر دوش بكشد و به هستي عمـق و غنـاي بيشـتري ببخشـد     خواهد كهكشان مي

دو سـوي  «شـعر  : هايي چـون  ويژگي در اكثر اشعار مدرن آتشي وجود دارد، از جمله نمونه
، )768- 9: 1ج(، )760: 1ج: (، همچنين اشعار ديگـري از ايـن مقولـه   )1156- 7: 2ج(» پرده

  ... .و) 472: 1ج(

  شناسي تأمالت هستي. 2- 2- 4
همـواره  ... و» جهـان «، »مـرگ «، »طبيعت«، »انسان«هاي هستي نظير  تفكر و تأمل در پديده

ن مدرن نيز با نگاهي نو شاعرا. بسياري از شاعران را به چالش كشيده است  انديشةذهن و 
بايـد گفـت ايـن نـوع     . انـد  هاي هستي و توصيف آن پرداختـه  به كشف و يا تفسير پديده

زيـرا تفكـرات و   . ترين ويژگـي مـدرن در شـعر او اسـت     نگرش آتشي به جهان، شاخص
ذهن و زبان شاعر را نو ساخته و باعث شده تـا آتشـي را شـاعري      شناسانة هستيتأمالت 

، »طبيعـت «، »زنـدگي «، »جهـان «، »انسان«: شعر وي سرشار از مضاميني چون. مدرن بناميم
. دهنـد  هاي اشعار مدرن او را تشـكيل مـي   مايه ترين درون است كه عمده» مرگ«و » عشق«

، »گيـاه «هسـتي را در وجـود     نهفتـة دهـد و اسـرار    آتشي ذهن خود را با جهان پيوند مـي 
  :نمايد مي» انسان«و » جماد«، »جانور«

ة بر سـاق / و تشويش شقايق/ حيرت گياه./ سبزة مسافر خسته بر پشت.../ رخواب صبوحشكَ
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ايـن طلـوع   «/ به شكَرخواب صـبوح . ي مسافر خستهرؤياكشد درون  كه سرك مي/ نازكش
هـاي   در دره/ »وزد؟ كـه بـر گونـه و مژگـان مـي     / يا نفس ببر گرسـنه / دم است گرم سپيده
رنـگ و نفسـي يگانـه    / و ببر گرسنه/ دم كه سپيده/ امهنگ/ بندد، پرسشي نطفه مي/ ناشناخته

  ).917: 1، ج1386آتشي، (دارد 

  :شود گاه در شعر آتشي سرنوشت انسان و طبيعت يكي مي
هـا و   بـه گـون  / ام را و تشـنگي / كـوچم  از تابستاني به تابستان ديگر مـي / با حضور دور تو

  ).920: همان... (گذرند شوراب ميهاي  كز اليه/ هاي به ريشه/ برم هاي دشتستان مي8گتك

، »خرد«اي دارد؛ انساني كه از طريق  نيز در تأمالت و تفكرات آتشي جايگاه ويژه» انسان«
در شعر آتشـي  . ارتباط خود را با جهان حفظ كرده است» هنر«و » شعر«، »رؤيا«، »احساس«

ـ  طرف رابطه از يك ه هسـتي متجلـي   اي ميان انسان با انسان مطرح است كه در قالب عشق ب
شود، نه يك عشق مجازي صرف و از طرف ديگر پيوند ميان انسان بـا طبيعـت مـدنظر     مي

انسان با انسان كه در حد نهـايي آن   ةرابط. نهايي آن يگانگي با طبيعت است ةنتيجاست كه 
از شـعرهاي او  . اي دارد شود، در شـعر آتشـي نمـود زيبـا و گسـترده      متبلور مي» عشق«در 

تواند صرفاً عشق يـك انسـان بـه انسـان ديگـر، آن هـم در سـطح         كه عشق نمي يابيم درمي
پيرامون انسان و هستي و ضوابط   اي براي رابطه را وسيله اش باشد، بلكه آتشي عشق  روزمره
البته عشق يك انسان به انسان ديگر يا به عبارتي عشق مـذكر و  . داند ها با همديگر مي انسان

در مجمـوع  . گيـرد  فكري او قـرار مـي   ةداير  ةمحدودسيع آن، در معنايي و ةگسترمؤنث در 
عشق در شعر آتشي از عمق و غناي خاصي برخوردار اسـت و بـا چيسـتي انسـان، جهـان      

  :هستي و طبيعت پيوند اساسي دارد
به كردار سنگ / ام نچرخيده/ كه بي تو من هرگز/ ام هرگز تو نبوده  كه بي/ چگونه بگويم آري

تـا نـه انتظـار    / سنگية كنار/ چنان گياهي/ ام و نروييده/ زمين گرد هيچ آفتابي اي همراه ياوه
كـه  .../ چگونـه بگـويم آه  ./ در ريشـه / تقديري بوده باشد منتظر/ نزول انگشتانت به چيدنم

  ).313: 1، ج1386آتشي، (ما   بي/ دهد جهان چنانكه معني نمي/ تو دهم بي معني نمي

  معناگريزي. 3- 2- 4
. ادبي ايـران شـناخته شـده اسـت      جامعةاست و با اين عنوان در » گرا مفهوم«آتشي شاعري 

رسد و اشعارش عمدتاً معنـاگريز   درك معنا و مفهوم اشعار آتشي چندان دشوار به نظر نمي
، »خلـيج و خـزر  «هـاي شـعري آتشـي نظيـر      صرفاً در برخي از آخـرين مجموعـه  . نيستند

كه جزء شعرهاي مدرن و فرامـدرن او هسـتند، بـا اشـعاري     ... و» بازگشت به درون سنگ«
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از اشـعار  ) معناگريز بـودن (البته بايد گفت اين ويژگي . شويم معناگريز و ديرياب مواجه مي
پـرداز، چـون يـداهللا رؤيـايي و       معناي ديگر شاعران مـدرن  مدرن او با اشعار معناگريز و بي

. اشعار آنها معناگريزي و پيچيدگي نـدارد  ةاندازاحمدرضا احمدي قابل مقايسه نيست و به 
تـأثير   ةواسطبه ) كساني چون رؤيايي(نظران، شاعران حجم  زيرا به اعتقاد برخي از صاحب

به همين دليل تأكيد زياد ). 318: 1384پور چافي،  حسين(اند  از محتوا بازمانده» فرم«زياد بر 
را » معناگريزي«هاي متعدد و گسترده،  »هنجارگريزي«و » تصويرهاي انتزاعي«، »فرم«آنان بر 

  . به واقعيتي انكارناپذير در شعرشان بدل كرده است
بـا  / شـود از بـال   و مال كيست كه تقسـيم مـي  / وقتي هوا كه دارد؟/ چه در هوا دارد زنبور

ة در تكـ / زنبـور / از انتخـاب / شود سيراب تا مي./ شود تعقيب مي/ تكه هواهاي كوچك تكه
بـال   بـال / كه در هـواي چـه دارنـد   / سو تمام سوها را اين/ ف خود شاهتوقة در تك/ توقف
نه هاي عسل شا دندانه/ مال زمين را / هاي بخشنده و انتخاب خنده/ كند تقسيم مي/ شوند مي
  ).111: 1387رؤيايي، (كند  مي

  :شود  دو پي برده مي  اكنون با نگاه به شعر آتشي به تفاوت اين 
تـوان   مـي / زاران آن همـه بـرّان   از مغيالن/ هاي از آب رداها و دامنبا پاهايي از باران و 

مـوي و  / اگر آن خيسـي خـاص  / البته )/ مكتوب نكرده/ تاريخ شعر اين را/ (گذشت آسان
و / اي به منقـار دارد  گلبرگ الله/ بيني هر خاري اينكه مي./ [تراوان شود/ ات را دهان و چانه

/ ام من از صراط گذشـته / گويد اين رمز زخمي مي/ برند هر ستاره از دهان خدايي پنهان مي
  ).1717- 8: 2، ج1386آتشي، ] /... (چنان كه گفته بود نبودند/ هرچند مستقيم/ ام گذشته

يابي به معنـا و مفهـوم آن تـا حـد زيـادي       شود كه دست  با يك نگاه به شعر، دريافته مي
شعر زير نيز فضـايي را توصـيف   . كرد توان به آساني با آن ارتباط برقرار دشوار است و نمي

  :گرايانه دارد كند كه صورتي تخيلي و ذهن مي
/ مـاه / باال در آوند اَفرا/ به شانه كشيد و شالل باال شد/ و آب شنل سبزش را!/ تمام شد كار

ماهيك / به باتالق محاق/ خزيد در آب حوض/ اش را ستر عورت كرد شكل هالل نخستين
تصـور عصـمت مـاه    !/ تمـام شـد  ... / شي خشك حـوض و آرام پرپر زد بر كف كا/ سرخ
... خـوار  سـهمي بـراي ماهيـان گـل    / شود گونه تمام مي غصه ندارد هميشه همين!/ (كار گناه

  ).1715- 6: همان(

گونه كه پيش از اين گفته شد، تفـاوت شـعرهاي معنـاگريز آتشـي و رؤيـايي در       همان
توان به دركي از شعر آتشي دست يافت،  جاست كه هرچند با دشواري، اما باالخره مي همين

ايـن امـر بـه    » احمدي«و برخي از اشعار معناگريز » رؤيايي«كه در بسياري از اشعار  درحالي
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عرهاي معناگريز آتشي را بايد بدون هرگونه توضيح خوانـد، تـا در   ش. يابد آساني تحقق نمي
  .»آفتاب آيد دليل آفتاب«اثبات معناگريزي آنها، 

  ناشي از آن» تنهايي«بيگانگي فرد از جامعه و . 4- 2- 4
تنهايي انسان همواره موضوع و محور بسياري از اشعار شاعران ما بوده اسـت، امـا تنهـايي    

جهان صـنعتي و  . تبعات ناشي از آن است  همةدنياي مدرن با   ةزاييد انسان در دنياي امروز،
» بيگـانگي از جامعـه  «و » تنهايي«، »يأس فلسفي«ها را دچار  زندگي ماشيني بسياري از انسان

. ساخته است كه با تنهايي زاهدانه و شخصي انسان در شعر سنتي همسويي خاصـي نـدارد  
» فردگرايـي «تـرين ويژگـي اخالقـي     را كه برجسـته  مدرن كنوني  جامعة» تنهايي«بايد گفت 
آتشـي نيـز   ). 43: 1377احمـدي،  (به حسـاب آورد  » بيماري زندگي جديد«توان  است، مي

بارها در اشعار خود تنهايي انسان امروز را به تصوير كشيده است و به راز دردنـاك تنهـايي   
سازد؛ زيرا گشايش  برطرف نميبودن نيز آن را   كند كه حتي در ميان هزاران دوست اشاره مي

  .اين گره با راز سرگشتگي انسان در دنياي مدرن امروز پيوند خورده است
مـا،  / ما، كاروان كوچـك / رويم در رودهاي دودي او پيش مي/ عظيم ديو سفيد مه  ةمعددر 

هـاي   در ورطـه / انسـان هميشـه  / (خود تنها ـ ة ـ هر يك درون پيل/ تنها... كاروانيان با هم و
ايـن راز  / حتـي كنـار دريـا   / حتي ميان هـزاران دوسـت  / يابد ول و خطر خود را تنها ميه

  ).110- 1: 1381آتشي، (دردناك انسان است 

  :كند خود را مهمان غريب جهان معرفي مي» خليج و خزر«  ةمجموعاز » بادها«و در 
هـا، كـه در    خانـه اين / هان، چيست، چيستند اينها/ پرسم و من كه ميهمان غريب جهانم مي

انسان چگونه آرام / هاي در پرواز در خانه/ مثل كبوتران چاهي در پروازند؟/ كمركش جنگل
و من كه ميهمانِ غريب .../ شنود؟ فرياد را، كه مي/ زند؟ انسان چگونه آنجا فرياد مي/ است؟

د از شـو  كه مثل جان مختصري بـاز مـي  / انتها كي از گلوي اين مه بي:/ پرسم اين جهانم مي
  ).1091- 2: 2، ج1386آتشي، (آييم؟  بيرون مي/ هايش كالف رمق

  نگري نسبي. 5- 2- 4
نگري، عدم قطعيت، جزميت و تكثرگرايي در   هاي تفكر مدرن، نسبي ترين زاييده يكي از مهم

از ايـن زاويـه آتشـي يكـي از     . ها و موضوعات پيراموني است نگرش نسبت به پديده  ةنحو
كند كـه او از   هاي شعري آتشي ثابت مي بررسي دوره. روز ايران استترين شاعران ام مدرن

آن دسته شاعراني نيست كه تحت يك الگوي زباني و بياني خاص و تغييرناپذير به حيـات  
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سـرا و سياسـي     برخالف شاعراني نظير شاملو كه شاعري عاشـقانه . شاعري خود ادامه دهد
خواهي او تا پايان عمر   گراست و آرمان آرمانزاد كه شاعري اجتماعي و  است و يا فروغ فرخ

همراه او است و يا اخوان ثالث كه شاعر شكست و نااميدي و عشق ورزيدن به ايران باستان 
است، يا ديگر شاعران امروز ايران كه يك جنبه از عواطف شعري در شعرشـان غلبـه دارد،   

همگـام بـا جامعـه پـيش      شـود و  هايش گـم نمـي   ايدئولوژي و آرمان  ةسايشعر آتشي زير 
گشايد  اي مي شعر وي همانند اشعار ديگر شاعران مدرن و روشنفكر جهان راه تازه. رود  نمي
  دورةآتشـي در هـر   . كند تـا دنيـاي زيبـاتري را بيافرينـد     خود فراتر حركت مي   جامعةو از 

بنـابر  . شـود  يتر م اندازد و مدرن  يابد و مدام پوست مي شعري، زبان و بيان شعرش تغيير مي
براي تشريح بهتر ايـن  . كنيم معرفي مي» مدرن«و » نگر نسبي«همين داليل، آتشي را شاعري 

مختلـف شـعري را از     دورةيابيم كه او حـداقل دو   ويژگي با نگاهي كلي به اشعارش درمي
: دوم   دورةاشـعار اقليمـي ـ حماسـي؛     : اول   دورة. خـود دارد   ةكارنامحيث زبان و تفكر در 
  .اشعار شهري ـ غنايي

در ايـن  . شـود  مي ديدار در فلقو  آواز خاك، آهنگ ديگر  ةمجموعاول شامل سه   دورة
دوره ذهن و زبان شاعر متأثر از شرايط اقليمي و طبيعت وحشي جنوب است كه بسياري از 

بيعت آتشي در اين دوره، شاعري اجتماعي و متأثر از ط. يابد عناصر بومي به شعرش راه مي
و » هـا  هـا و پيمـان   خنجرهـا، بوسـه  «اي نظيـر   و اقليم زادگاهش است كه شعرهاي برجسته

  .سرايد را مي» ظهور«
/ هاسـت   دشـت  مفلـوك  سـينة  انديشـناك / گرانسر ايستاده برآخور/ وحشي سفيد اسب
 تـازه  قصـيل  عطـر / ريـش  دريـغ،  با دل اما سر غرورش، با  /است خورشيد قلعة اندوهناك

بسـيار از فـراز كـه غلتيـده در      /ها  اسب سفيد وحشي، سيالب دره /خويش به گيردش  نمي
بر من مگير خنجر / مشكن مرا چنين! اسب سفيد وحشي.../ گوزنان   رم داده پرشكوه/ نشيب

  ).26:1386آتشي، ... (خشك سياه من  آتش مزن به ريشه/ خونين چشم خويش
جويانه همراه با  اول او لحني حماسي، مبارزه  دورةآيد، شعرهاي   گونه كه از شعر برمي همان

در سراسر . توان در آن حس كرد شكست و نوميدي دربردارد و طبيعت وحشي جنوب را مي
  .زند اقليمي و طبيعت جنوب موج ميهايي از آن آورده شد، عناصر  اين شعر كه قسمت

خواه و  ي آزادي، كه به نماد فرد»عبدوي جط«هاي  كه از دردها و زخم» ظهور«در شعر 
كنـد، پـرده    مبارز در اين شعر بدل گشته است و براي محقق شدن عـدل و داد تـالش مـي   

هاي بومي و عناصر اقليمي اسـت و از نظـر    دارد، زبان و بيان اين شعر نيز لبريز از واژه برمي
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گرايـي در واژگـان    كند كه به باسـتان  صرف و نحو دستوري از دستور زباني كهن تبعيت مي
  .يابد يش ميگرا

سوي  هاي آن از تپه/ اش هنوز مدال عقيق زخم، ـ با سينه./ آيد دوباره مي» جط«عبدوي 
و ده / نارفيقان گل كـرد » ده تير«/ ناگاه/ كه آنجا/ هاي ماسه، از تپه/ خواهد آمد 10گزدان

/ چين شال بهت نگاه ديرباور عبدو، از تنگ./ گل داد/ »عبدو«ستبر ة شقايق سرخ بر سين
... ، نيسـت منتظـر قـوچ ايـل    12»كُچِّـه «در / عبـدو  11»بِرنو«ديگر پلنگ :.../ كند باور نمي

  ).236-8: همان(

شود، نوع نگاه و  آغاز مي وصف گل سوري  ةمجموعدوم او كه از   دورةاما در شعرهاي 
وصف   ةمقدمخود نيز در . گردد تر مي تر و عميق متفاوت» انسان«و » طبيعت«بينش شاعر به 

مـا  . هـاي مختلـف دارد   كند كه دنيا رنگ اشاره مي زيباتر از شكل قديمِ جهانو  گل سوري
ايـن كـار،     ةالزمـ بگـذريم و  » درون جهـان «بگـذريم، بلكـه بايـد از    » كنار جهـان «نبايد از 

مقابل طبيعت نباشيم، بلكه با آن يگانـه شـويم و     ةنقطبا جهان است و اينكه ما » هماني اين«
هفتـاد شـاعر را شـامل      ةدهـ اين دسته از اشعار كـه شـعرهاي   . ا يگانه شودطبيعت هم با م

بـه اوج   زيباتر از شـكل قـديم جهـان   و  چه تلخ است اين سيبهاي  شود، در مجموعه مي
. دهـد  شمول و مدرن شاعر را چه در فرم و چه در محتوا بازتـاب مـي   رسد و نگاه جهان مي

رود و از عناصـر   ر شهري ـ غنايي پـيش مـي   زبان و بيان شعرهاي اين دوره به سمت عناص
  .گيرد بومي و اقليمي تا حدي فاصله مي

برابر آن كالم شتابان كه از دهان / آرايد كه واژه را به ابتداي جهان مي/ برابر آن دهان هراسان
كـه از زبـان سـنگ كـالم سـرخ      / آشـنايد  كه واژه را به ابتداي علف مـي / آيد هراسان برمي

و آويشن كمرآويز، / خورد عطري به صداي تيهو گره مي/ شود شقايقي ر ميپرپ/  [آغازد مي
برابر دهان هراسانت به انتها ]/... / آيد سره دنيا به عطسه درمي و يك/ انگيزد از دره عطسه مي

كه نامي دوباره / شوم ها مي سنگة سراسيم/ و من/ گردد جهان رسد زمان و به انتها برمي مي
ة گره بزنم به طر/ و آويشن كمرآويز و نرگس كوهي و سوت تيهو را/ بيابم مناسب اندوهم

طلبـد بـراي تمـامي     و نـامي يگانـه مـي   / كند بـر پيشـاني نمنـاك    قراري مي كه بي/ اي آزاده
  ).697- 8: 1، ج1386آتشي، (هاي جهان  تشويش

هشتاد   دهةتوان در نظر گرفت كه شامل شعرهاي  سومي هم براي شعر آتشي مي  دورة
دوم يـا    دورةهشتاد او را جزء شـعرهاي    دهةالبته با اندكي تسامح، شعرهاي . شود ميوي 

هـاي   هشتاد آتشـي را كـه شـامل مجموعـه      دهةشعرهاي . توان به شمار آورد  مدرن او مي
اتفـاق  و  بازگشـت بـه درونِ سـنگ   ، هاي سورنا غزلِ غزل، حادثه در بامداد، خليج و خزر
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آورند كه از نظـر زبـاني،    سوم او به حساب مي  دورةاست، جزء شعرهاي فرامدرن يا  آخر
كند، اما از نظر نوع نگاه شاعر،  دوم چندان تغييري نمي  دورةاين شعرها نسبت به شعرهاي 

بينيم كه اسطوره و تخيـل و   تر مي شموالنه بازگشتي دوباره به طبيعت اوليه با نگرشي جهان
هـاي   پيچ و خـم   همةشوند و به تشريح جهان و آفرينش همراه با  خته ميطبيعت با هم آمي

  .آيند تودرتوي آن برمي
ما تا رمبو هم آمديم ـ !/ ـ ديدي درست گفتم/ »رمبو«شعر ة به رودخان/ افلياي سپيد ترداَندام

اد گذرم در امتـد  من با قطار مي:/ اكنون گوش به امروز فرا ده/ هم» آتشي«من و هاملت ـ با  
لبك چوپانان به گـوش   طنين ني/ هنوز/ دهم هاي دور گوش فرامي به بيشه/ دانوب و كارون

  ).1670: 2همان، ج... (اند گرد آنها ـ ناپديد ـ چمباتمه زده/ هاي زئوس»موز«و / رسد مي

  اعتراض به جهان صنعتي مدرن. 6- 2- 4
زدايي را در جهـان   تهنرمندان مدرنيست معتقدند كه چون صنعت و تكنولوژي روند انساني

هاي سنتي را  است، همين امر سبب شده جهان مدرن، ايمان و ارزش معاصر سرعت بخشيده
گشا و  تواند راه اي دارد، هم مي رويارويي ما با تكنولوژي ماهيت دوگانه. به فراموشي بسپارد

آورد،  مـي چنانكـه هيـدگر از اورانيـوم مثـال     . موانـع   ةايجادكننـد اميدواركننده باشـد و هـم   
هاي اتمي بـه كـار    تواند در راه سالح تكنولوژي اورانيوم از هرگونه تعيني آزاد است، اما مي

بـه همـين   . آميز داشته باشد؛ در تقديرش نوعي دوگانگي وجـود دارد  رود يا كاربردي صلح
  :دليل تكنولوژي مدرن، منتقدان سرسختي نظير آدونور و هوركهايمر دارد كه

دانند كه امروزه بـه   اي مي تجسم اعالي همان سلطه و خشونت اسطوره تكنولوژي مدرن را
قدرت و پويايي . شود اي منظم و فراگير هم بر طبيعت و هم بر نفس آدميان اعمال مي شيوه

اي خاك و خون نازيسم پيونـدي   صنعتي و فني آلمان هيتلري با خشونت نژادي و اسطوره
  ).278: 1375سوفر، (عميق داشت 

پيونـد ميـان سـنت و مدرنيتـه يكـي از        ةدغدغـ سبت به جهـان مـدرن و يـا    اعتراض ن
قابـلِ    ةنكتـ . هاي اساسي آتشي است كه در شعرش بازتاب بسـيار وسـيعي دارد   مشغولي دل

نفي و طرد   ةمنزلتوجه و مهم اين است كه اعتراض و انتقاد آتشي نسبت به جهان مدرن به 
دفش اين است كه بـا نقـد مدرنيتـه از تبعـات و     وردهاي آن نيست، بلكه هاها و دست داشته

گونـه كـه    هـا بكاهـد؛ درسـت همـان     پيامدهاي منفي آن در طبيعـت و روح و روان انسـان  
ماشين بر انسـان    ةسلطآتشي نگران . اند ها يا منتقدان مدرنيته به نقد آن پرداخته 13مدرن پست

اند و همـين نگرانـي    نهادهمدرن بر آن انگشت  و طبيعت است كه بسياري از متفكران پست



 رويكردي به مدرنيته در شعر منوچهر آتشي   120

 

، ايـن تضـاد   »سـوار  گلگـون «شود؛ چنانكه در شعر  باعث اعتراض او به مظاهر مدرنيسم مي
  :گذارد زندگي بدوي و وحشي و بكر و طبيعت را با زندگي ماشيني به نمايش مي

هاي پر هاي و هوي شهر  با اسب در خيابان/ در اين غروب پر غوغا/ باز، آن غريب مغرور
و بـوق  / از سـوت پاسـبان  / و اسـبش / بگذشت/ از چراغ قرمز،/ باز،/ در چارراه،./ دپيدا ش

در جنـب و  / تـر  سـوي  آن.../ پـاي افشـرد  / مغرور، در ركاب/ او/ رم كرد/ ها، پردوام ماشين
و سوي اسب يال افشان تنـديس  / اسبش به بوي خصمي نامريي، سم كوبيد/ جوش ميدان
  ). 157- 160: 1381آتشي، (... شهر بزرگ/ گاه آن/ شيهه كشيد

در پاسخ به انتقادي فرضي مبني بر اينكه شورش عليـه  » سوار گلگون«شعر   دربارةآتشي 
گويد كه زيبايي آينده بايد در اسـتمرار   كند، مي تنديس، مفهوم بازگشت به گذشته را القا مي

دهـد   يم، و ادامه مـي وجود بيايد، نه اينكه زيبايي گذشته را از بين برده باش زيبايي گذشته به 
تميمـي،  (ما اسـتوار نيسـت     ةگذشتايم و امروز ما بر اساس  خود را ادامه نداده  ةگذشتكه ما 
رو  كنـد، پـيش   اي كه در آن زندگي مي اين خودانتقادي مدرن نسبت به جامعه). 231: 1385

  .كند بودن آتشي را در ميان بسياري از شاعران معاصر اثبات مي
كند كه با نقد مدرنيته و جهان صنعتي  دنيايي را ترسيم مي» آواز پسامدرن«سورنا در شعر 

مدرن قابل تصور است؛ اينكه هيچ كودكي در دنيا گرسنه نباشد، هيچ كشوري در پي توطئه 
  :ها با آب اقيانوس ساخته شوند و هيچ هوايي آلوده نباشد عليه ديگران نباشد، ماشين

انگار كـن  / ندا سير كباب جگر طاووس/ دكان افريقا و هندانگار كن تمام كو!/ شلنگ بينداز
/ ها و ژاپني/ يا انگليس به لباس قدسيان جهان/ كند به مغز و لباس يهودان توطئه نمي/ مريكاا

هـاي   و در خيابان/ سازند نه جگر زليخاي زمين با آب اقيانوس مي/ ها را از اين پس ماشين
  ). 169: 1381آتشي، ! (شلنگ بينداز شاعر/ دشون هاي زالل جاري مي رودخانه/ تهران

  
  گيري نتيجه. 5
دهـد،   هايي كه در هنر رخ مي  هاست و دگرگوني نماي زندگي و تفكر انسان تمام  آيينة» هنر«

بنـابراين ميـان   . بازتاب تغيير و تحوالتي است كه در زنـدگي بشـر صـورت گرفتـه اسـت     
رو نيازهـاي   ازهمين. اي ژرف وجود دارد هاي جامعه رابطه هاي هنري و دگرگوني دگرگوني

. شوند  هاي فرهنگي و اجتماعي متحول مي  هاي هنري در پي دگرگوني  زيباشناختي و گرايش
هاي زندگي بشـر اسـت و هنرمنـد در      عصر مدرن، عصر دگرگوني بنيادي در تمامي عرصه

حلـي جـز     شود كه راه  رو مي  هاي جديد با مسائلي روبه  ارزش   سازندةدهنده و   جايگاه شكل
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هاي استوار سنت، هنر  يابد و سرانجام با سست شدن پايه هاي گذشته نمي  سرپيچي از سنت
در اين ميان نقش . آورد  هاي سنت سربرمي  نوين با اصول زيباشناختي متفاوت بر فراز ويرانه

خـاص،  و اهميت كار شاعران پيشرو، غيرقابل انكار است كه هر كدام با روش و نگرشـي  
سـو    منوچهر آتشي از يـك . اند  دنياي مدرن را در اشكال متنوع و زيباشناسانه توصيف كرده

تـازة  و حمايت از آن و از سوي ديگر با نگاه و بينش » موج ناب«با معرفي جريان شعري 
هاي هستي، به عنـوان يكـي از شـاعران مـدرن      خود نسبت به جهان و پرسه زدن در كرانه

هاي مختلف شعر آتشي نگاهي بيندازيم، پي خواهيم برد   اگر به دوره. شود  ايران معرفي مي
كه سير تحوالت شعري او همگام با تغيير و تحوالت جامعه و دنيـاي امـروز پـيش رفتـه     

هـا كـه     ايـن ويژگـي  . انديش باشد  نگر و جزم  رو وي شاعري نيست كه مطلق  اين  است و از
آتشي از ادبيات و شعر غرب است، هم در زبـان و هـم      گيري  بيشتر حاصل آشنايي و بهره

تقابل ظـاهري سـنت و مدرنيسـم در    . در محتواي شعر او تأثير بنياديني حاصل كرده است
ذهـن پويـا و مـدرني اسـت كـه سـعي در بـازآفريني           دهندة  نشانبسياري از اشعار آتشي 

نيز ناشي از نگرانـي او از   ها با زباني نو دارد و اعتراض آتشي به جهان صنعتي مدرن  سنت
  .ماشين بر انسان امروز استسلطة 
  
  نوشت  پي

را نوعي بازتاب روح هنري در برابر دو جريان كلي انساني » هنر ناب«يا » ناب شعر«آتشي خود    .1
داند؛ جريان اول، جريان اخالق است كه ميراث جامعـه و فرهنـگ سـنتي اسـت و       در تاريخ مي

شـاعران  . قرار گرفتن هنرمند در برابر اجتماع، انقالب و مسائل سياسي استجريان يا مانع دوم، 
وجـود آوردنـد كـه       هاي سياسي و اجتماعي، گرايشـي در شـعر بـه     اين جريان به دور از دغدغه

. شـناختي بـود    اصلي آن گريز از غوغاي سياسي و نظرگـاهش، نـوعي نگـرش زيبـايي       ةمشخص
» نـاب «ريان شعري است، به اين جهت ايـن نـوع شـعر را    منوچهر آتشي كه خود معرف اين ج

تعهدات اجتماعي به زبان و    عرصةدهد و به دور از روزمرگي و   داند كه خود شعر را قرار مي  مي
  :براي اطالعات بيشتر رك. يابد هاي شعر دست مي  زيبايي

  .303ش .تماشا ةنام  هفته، »شعر آريا آرياپور   دربارة«). 1355(آتشي، منوچهر 
  .325- 331صص .آتشي در مسير زندگي). 1382(ياحسيني، قاسم 

مخالفت قياس آن است كه كلمه، موافق قواعد لغت و دستور ساخته نشده باشد و به آن مخالفت    .2
  ).11: 1371همايي، (قياس صرفي و لغوي نيز گويند 
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د يشـا (خبر است و نقشي معادل كپينجله   ها مرغ خوش  در باور دشتستاني. تَرموك  تروك يا تي  تي   .3
  .دارد) كبك انجير

  .ماند؛ شترخواب  حركت بازمي   ةادامقسمتي از راه كه شتر از    .4
  ).220: 1، ج1375احمدي بوشهري، (كارگر كشتي، مزدور كشتي    .5
اسـتخواني در  هـاي    اي كنار دريا كه از فشرده شدن گل و الي و شن و صـدف   هاي صخره  زمين   .6

  ).568: 1382برازجاني، (هاي دراز تشكيل شده است   طي زمان
  .نقاب زنان عرب   .7
  ).289: 1، ج1375احمدي بوشهري، (صحرايي است    ةخاربوتنوعي . گتك  .8
، اثر رضا سيدحسـيني  هاي ادبي  مكتببراي آشنايي بيشتر و خواندن اين شعر به جلد دوم كتاب    .9

  .مراجعه شود
رويـد،    بسيار مـي » گز«خاص كه در آنجا درخت    ةمنطقهايي از يك   در جنوب ايران به قسمت .10

  .شود  گفته مي» گزدان«
  .نام تفنگي است   .11
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ليوتار تعريف گفتماني . ، ژان فرانسوا ليوتار است»مدرنيسم  پست«پردازان   ترين نظريه  يكي از مهم
   ةپروژكند كه   مدرن را وضعيتي عنوان مي  دهد و وضعيت پست  مورد پرسش قرار ميعقالنيت را 
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