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اسد آبشیرینی

چکیده
آن نسبت هنری که میراث شعری یک شاعر با تاریخ روزگاران خود برقرار میسازد ،برسازندۀ سااخت و
صورتهایی است که شاکلۀ اصیل چهرۀ ادبی او را در سنجش با سایر دورهها و نظامهای هنری دیگار،
معلوم می دارد .شعر آتشی فارغ از توفیقی که در القاا توانمناد فضااهای باومی وناو -تاالی نیماای
شمال  -به دست آورده است ،از گرفتوگیرهایی نیز بیآسیب نمانده است که خاود برخاسا ه از ایاا
نگاهی تاریخ مند به هس ی و انسان مدرن میتواند بود .با تمرکز بر سه فقره از شعرهای دو دف ر «آهنا
دیگر» و «آواز خاک» ،بیش ر به این نک ه ال فات خواهیم یافت کاه او چگوناه در «خنجرهاا ،بوساهها و
ُ
«ادبیاات ا
«گلگونسوار» و «ظهور» ،با اش مال سه حوزۀ «تاریخ»« ،تاراددی» و ا
اکرریات» از
پیمانها»،
آنگونه فقر نگرشی رنج میبرد که سعی نگارنده را همه بر آن داش ه که با درنظرداشت نظریاههای ادبای
من قدان ودید و دس هبندی مناطق نقدپذیر شعرها ،چندوچون و کاس ی آنها را بررسی و تحلیل کند.
ُ
کلیدواژهها :منوچهر آتشی« ،خنجرها ،بوسهها و پیمانها» ،گلگونسوار ،ظهور.
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شمارة چهارم

 1ه.همقدم هه ه

میزان سنجش حدود مدر یسب در قد میراث هنری هر شا ر معاصری ،اگزیر از گذر از درگاااه تاااریخی اساات کااه در
آن میزیسته است .ادراک و بیدر گ در پی آن ،م ضعی که هنرمند در برخا رد بااا وضا ّ
اعیت پیشآماادۀ صاار خا د
ّ
ریز زدیکی و فاصلۀ ساخت و ص رت هنر اوست با روزگارا ی که در آن ب دوبا داشااته اساات.
ده
شا
کند،
می
خاذ
ات
ِ
تاریخگرایی ین ،این امکان را به خ ا ندۀ متن میدهد که با پیش چشب داشااتن چناادگا گی گفتمانهااای م جا د در
ّ
ادبیات مدرن فارسی ،با گاااهی شااامل و دقیااقتر ،فاارآوردههااای ادباای ایاان دوره را بررساای و تحلیاال کنااد پاینااده،
1397ز .)393اپیستمه را اگر ،مجم های از چارچ نهای گفتما ی متعارضی بدا یب کااه شاای ه ا دیشاایدن و شااتن
ّ
مرد یک ُبرهۀ تاریخی خاص را تعیین میکند میلز1389 ،ز ،)107از رهگذر شعر آتشی میت ان به تساالا گفتمااا ی
دست یافت که در کشمکش غا ب گفتمانهای مدر یستی هبزمان ،تاریخ و ّ
واقعیت را از گ های دیگاار میبینااد و بااه
تص یر میکشد ی رگنسن ،فیلیپ 1397 ،ز.)89
زو شناخت زیرمتن تاریخی-اجتما ی اثر ادبی همدا ی1398 ،ز ،)44آن هب از زاویۀ دید هنرمنااد اساات کااه
میت ا د ت ضیح درست پژوهشگر از متن را به همراه داشااته باشااد .ماایدا یب کااه « ظااا شا هشناساای و دال تهااای
حاکب بر هر دوره با دورههای دیگر ،تفاوت اساسی دارد» ضاایمران1395 ،ز ،)48و ّ
ادبیات یااک محصا  ،حاصاال
ّ
همین «حرکت در میان زمینههاست» ایگلت ن1397 ،ز ،)179و به ایاان ساابب ،ردگیااری دقیااق ایاان خااا در میاادان
گستردۀ شعر آتشی ،ما را به کاتی میرسا د که میت ان از آن به آسیبشناسی دیرآمدگی تاااریخی در هناار شااا ری او،
یاد کرد.
در بخش تحلیل بحت خ اهیب دید که لیرغب ت فیق بیشائبۀ آتشی در سرایش سه منظ ماۀ «خنجرهااا ،ب سااهها
ُ
و پیمانها»« ،گلگ نس ار» و «ظه ر» ،از دو دفتر «آهنگ دیگر» و «آواز خاک» ،از َمنظار ا تخااابی مااا ،بااا ُفر هااایی
ُ
م اجهیب که با محت ای خ د ،راب های بیرو ی دار د همااانز  .)328ایاان در حااا ی اساات کااه از ظاار گلاادمن «اگاار
هنرمند با رئا یسب ،مرز مشترک خلق کند ،فاقد ارز هااای اجتمااا ی اساات» قراگ ز ا 1398 ،ز .)76اینکااه فهااب
ّ
هنرمند از ّ
مختصاات ظااری باشااد ،هم ا ن منا چهر آتشاای اخ اسااته بااه دا
واقعیتهای روی زمااین دارای چااه

ات را یسمی افکنده میشا د کااه او را بااه اماار «حقیقاات» از گاااه سا ّانت زدیااک و از «حقیقت مااایی» ماادرن ،دور
ّ
میکند ت دورو 1398 ،ز .)42آگاهی شا ر دفاتر ف ق ،هم نان متأثر از «ثبت ا فعا ی جهااان» ایگلتا ن1393 ،ز
 )78در ا دیشۀ ترسیب حقیقتی است که بهواقع جز در ذهن اس رهخ ی او ،قابل تص ّ ر یست.
ّ
در مناقشهای در بان حقایق شعر آتشی ،باید گفت که ب طیقای او بر سیاق تفکر ات را یسااتها ،بااا وجا د ظاااهر
«ادبیاات مایاا گرّ ،
« مایا گر» امروزی ،هن ز هب «باز ماگر» است؛ چراکااه ّ
ادبیااتی اساات کااه در آن ،دا دیگاار ااه
ِ
ّ
شفا است و ه به چیزی استناد میکنااد» تا دورو 1387 ،ز .)101دور از گاااهی منتقدا ااه ماایبینیب کااه اذ ااان
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«ادبیاتی ّ
ادبیات اکثریت» ،با تما وجاهت ادبی درخ رّ ،
کنیب ،زبان شا رز «به د با ا گ های تثبیتشدۀ ّ
اقلیتاای» ،بااه
شمار میآید ک بروک1398 ،ز .)166آتشی ،به ق بارت ،بدون آ که بخ اهد یا ّ
حتای بت ا ااد از جهااا ی کااه در آن
سکنا دارد ،بازپرسی کنااد آ اان1385 ،ز ،)56پی سااته بااه ت جیااه همااان جهااا ی میپااردازد کااه در بکااارت خا د از
گذشتگان ،به یادگار برایش باقی ما ده است.
ّ
ّ
«واقعیتهااای مشااخص پاایشروّ ،
میپااذیریب کااه بااا گاااهی آدور اا یی ّ
وضااعیت ادرساات
واقعیتهااای
جهانا د» ویلس ن1393 ،زّ ،)124اما پذیرفتنی یست که با فاصلهگیری از این ّ
واقعیت ،به « ظااب مااادین» معتااادی
پناه ببریب ،که تاریخ پدید پ از صر مشروطه را بهمثابۀ «امااری واقعاای» ،دور از دسااترس ادراک بپناادارد مااایرز،
1393ز .)45د ّ
تشر آتشی بااه «اماار مایش اپااذیر» ،بیتردیااد ،شااأتگرفته از وابسااتگی شاادید اااطفی او بااه
«بازیهای زبا ی م ج د» است ما پاس1393 ،ز ،)71که در بخش تحلیل بحاات بااه تشااریح خ اهااد آمااد .آتشاای
هرچند با پایافشردن بر ظا مادینی که ّ
واقعیت را زد خ د از پیش تعری شااده میدا ااد ،تا میکنااد کااه «اماار
واقعی» را درک کرده و به تسخیر خ د درآورد مکآفی1392 ،ز ّ ،)52اما هایت ماایبینیب کااه ت فیااق مییابااد .اینکااه
سایۀ مفه «شکست» ،بر ایدههای مرکزی اشعار او سنگینی میکند ،هب از این رهگذر است که او معتقد بااه جهااا ی
ورای زبان و م دهاست و چ ن میبیند ،کناره میگیرد ک بروک1398 ،ز  .)35گار ااده هبداسااتان بااا ی ااه باار آن
م
است کهز «ما میت ا یب حقیقت ینی یا ااان را باار اسااتعاره برتااری دهاایب» اسااپینکز1392 ،ز)66؛ چراکااه اصا ال
حقیقتی جز زبان استعارهبنیاد ،بههی روی دریافتنی یست و اگر آتشی به ساحتی از ادراک زبا ی دساات مییافاات کااه
در آن «قدرت زبان در فی کردن جهان واقعی در برابر جهان خ د باشااد ااه تقلیااد جهااان بیاارون» هاسااه ،الرج،
ُ
1395ز ،)48و با ی «معرفتشناساای اسااتع یی بااه رویکاارد طبیعاای پشاات میکاارد» و بااهجای «ابااژۀ بیرو اای،
برساختی معنایی» ،ارائه میداد پیترزما1398 ،ز ،)131آنوقت دیگر َمحملی هااب بارای افسا سخ ری باار «راکااب
ُ
شسته»« ،س ار گلگ ن» و « بدوی جا» وج د میداشت .باید ت ّجه داشت که آ ه خصلت زیسااتجهان سا ژۀ
کیفیتی ا ضاامامی در حا زۀ میان ّ
مجرد گذشتهباور ،بلکه ّ
مدرن را پایه میریزد ،ه ّ
واقعیت ّ
ذهنیات سا ژههای حاضاار

است کریمی1397 ،ز.)180
ذهن و زبان آتشی در برخ رد با حیات ا  ،بااا وجهاای از بیمعنااایی شخصاای و اجتمااا ی م اجااه میگااردد کااه
ّ
ّ
واقعیت در آن «گ یی با شکست محت و رقتا گیز بهترین آرزوها و آرمانهای ا سااا ی بااه ما د میآیااد» کاااچ،
ّ
وضااعیت
1397ز .)113شااا ر ،بااا داشااتن روحیااهای روسااتایی و «یکر ااگ» ،از پااذیر مساائ یتهای ایاان
«پ چیآمیز»ُ ،مدا طفره میرود هین لی 1389 ،ز .)34آتشی با پرهیز از هر آن مق های کااه او را دچااار اضا ران
ّ
مدر یسب کند ،خاطر خ د را پی سته با آرامش ثبات ّ
سنت تسلی میدهد .او مایندۀ همان ُزمره شا را ی اساات کااه «بااا
ی هراس اطفی در رویارویی با پی یدگیهای ز اادگی ماادرن و گریااز بااه جهااا ی ساااده و طبیعاای» ،از تز ااز و
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تنشهای پیشآمده ،همیشه خ د را به دور میدار د .این ا فعا در برابر فشار بیامان گذشااته و قبا تفاساایر پیشااینیان
از هستی است ،که هم اره ه ّیت ما را شا ه میرود اسپینکز1392 ،ز .)124

ق ّعیت روایت آتشی از زیستجهان ذهنمبنای خ د ،هم نان در تقابلی روشن با اص خ ا شی قارار میگیاارد

که آن را مدرن میشناسیب؛ چراکه «هر خ ا شی ،هر واگ یشی ،شااان میدهااد کااه خا ا ش پیشااین ادرساات با ده،
ازاینرو م ّ
قعیت خ د را به ن ان یک بدخ ا ش یز شان خ اهد داد» مکک ئی ن1384 ،ز .)60در قرائت شااعرهای
منتخب این جستار برای خ ا ندۀ تأویلگرا ،چندان دست یافتنی به ظر میآید که بخ اهد از منظری که دیلتااای شااان
ّ
میدهد ،راه به قصد و ّیت مؤ ببرد مختاری1397 ،ز .)81در این م هها ،هی گاه آتشی ت ا سته بهمثاباۀ شااا ری
غناییپرداز چنانکه دستکب ظاهر ک مش شان میدهد ،خ یشااتن را فراما

کاارده ،دربساات تساالیب زبااان و بااه

هماهنگی کامل با آن دست یابد پ ینده1392 ،ز.)232
ّ
باید گفت که میدان پ یایی ا دیشۀ خ ا ندۀ شعرهای آتشی تا آن محدوده است که شا ر مجا ز را صااادر کاارده
است و ه فراتر از آن .این همان خصلت ب طیقایی شعر اوست که مخاطب را یز هم ن خا د ،ماادرن میخ اهااد.
در م ههایی که مااا از دو دفتاار خساات او برگزیاادیب ،ماایبینیب کااه وجااه مشااترک هاار ساۀ آنهااا ،مفها می اساات
ّ
همیشهحاضر و آن یز وفاداری کامل شا ر است به یک «خاطرۀ از اای» کااه در گاااهی کلای ،اسااتخ انبندی ما
فرهنگ مشرقزمین را بنا هاده است شایگان1397 ،ز.)43
ت صاایفی کااه آتشاای از امکا ااات و مجم اۀ تقابلهااای ساااختاری ارائااه شااده در شااعرهای «خنجرهااا…»،
«گلگ نس ار» و «ظه ر» به دست میدهد ،با وج د آنکه ینی و ملم س و این د یایی به ظاار میرسااند ،هنا ز هااب
شاهدیب که از ارضۀ فضایی آسما ی و سیر و ساافری ما دی از خاااک بااه افا ک و از بشاار بااه فرشااتگان ،در ر ااج
است آش ری1384 ،ز .)153ا ّبته همینجا باید به تأکید بگ ییب که این ف گاه قهرمانباور اس رهزده ،ااهفقا تنهااا
ُ
در شعر او مجا ظه ر یافته ،که ا گ هایی از آباّ شعر ایران را یز از پیش برای خ د م ج د داردز «ماارم آمااین» یمااا
و شعر «کسی که مثل هی ک یست» فروم ،م اردی هستند ازایندست.
ُ
رما تیسیسب آتشی از آبشخ ر این قبیل گاه قدسی و ا هی اوست کااه ت شااهبردار اساات؛ آن زمااا ی کااه باار روی
زمین جایی برای ت جیه بینش ایدئ ژیک خ د میبیند .او یز بهما ند استندا «به غرابت بی هایاات قهرما ااان خا د،
یک آگاه است و آن را به ح ی سراپا رئا یسااتی ،بااا فضااای تنهااایی و ا زوایاای کااه آ ااان را درباار گرفتااه اساات شااان
ّ
میدهد» کاچ1388 ،ز .)121اینکه میبینیب وجه غا ب شعرهای م فق آتشی زیر چتاار ژا ار حماسااه ،بااه ساااما ی
رسیده است هب ،محص همان تعامل معرفت رما تیک پیشگفته با امر «رئا یته»ی ماادرن اساات کااه قاباال ت ضاایح
است .این گ ۀ ادبی بخص ص است که به شا ر اجازه میدهد فرد حماسی را در بیگا گی تا با جهااان بیاارون ،میااان
او و دیگر آدمیان ،م اکی را ایجاد کند که هی گاه ُپر شد ی یساات کاااچ1394 ،ز .)59اگفتااه گااذریب کااه آتشاای
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خ د در جایی به مناسبت ،صادقا ه ا تارا میکنااد کااهز «ماان افسا س اساابهای بیسا ار و میاادانهای بیماارد را
داشتب… و همین روحیه سبب شد شعر من همیشه صب ۀ حماسه یا در واقع ،تاراژدی زوا ز اادگی طبیعاای و طبیعاات
از دسترفته باشد» قزوا اهی1376 ،ز.)140
درست است که در شعرهای آتشی میت ان قائل به حض ر قشمند قهرما ان رما تیک و اشااخاص تراژیااک شااد،

ّاما این کته را هرگز باید از ظر دور داشت که رما تیسیسب و تراژدی بااه معنااای راسااتین کلمااه ،ریشااههایی در خاااک
تاریخ و روح مردمان صر خ د دارد جعفری1398 ،ز ،)54این همان چیزی اساات کااه آن را ااه در شااعر « باادوی
ُ
جا» میت ان یافت ه در «خنجرها و…» و «گلگ نس ار» .در این شعرها ،همانگ ه که در تحلیاال بحاات بهتفصایل
ّ
شخصیتهای اصلی شعر ،در چنبر ی سک ن و رک د برخاسته از خاطرات حماسااهپرداز و رما تیااک
خ اهب آورد،
گذشته ،گرفتار آمدها د .ازآ جاکه در تراژدی به معنای اصیل آن باید « ناصر متضاد در مبارزهای آشااتی اپذیر از خاااک
واحدی برآمده باشند» کاچ1388 ،ز ،)97بعید میت ان ّ
حتی کبترین تناظری مااابین افاراد تراژیااک شااعر آتشای و
زما ۀ ا تشار آنها -سا های دهاۀ ساای خ رشاایدی -برقارار کاارد .بااهواقع چنااین فاصاالهای خا د « اشاای از کمبا د
محس س جهانبینی فرهنگی و اجتما ی و تاااریخی» او با د مختاااری1378 ،ز .)73سااخن ّ
محماد مختاااری را از
ُ
آنروی صائب میدا یب که شا ر ،به جای آنکه با جهان ُپرت طب معاصاار خا د ،برخا ردی واقعبینا ااه داشااته باشااد،

چارۀ کار را تنها در ت ّسل به ماد و م دهای شرافت یاکان پیشین میبیند .این شاای ۀ م اجهااه بااا تاااریخ در حقیقاات،
«پنهان کردن امر پروبلماتیک» است ،ه ت شی است در جهت «حل» و کنار آمدن و در هایاات پااذیر آن کاااچ،
ّ
1388ز .)316ما در ادامۀ کار ،با دستهبندی من بق بر آ ه از م اوی مباحثی که در مقدمۀ کار آمده اساات ،شااعرهای
ا تخابی -و یز در ص رت یاز ،م ههایی مرتبا -را با رویکردی ملی ،بررسی و تحلیل خ اهیب کرد.
شه
 2ه.هپیشیهن هۀهپژوه ه

پیش از تحقیق حاضر ،در خص ص شعر آتشی ،کتان و مقاالتی یز به رشتۀ تحریاار درآمدها ااد کااه در ایاان مجااا از
چند م های که فکر میکنیب برجستهتر و به م ض ف ما مرتباتر د ،صحبت بااه میااان ماایآوریب .فا ّار تمیماای کتااابی
دارد با ن ان زندگ و شع منوچه تش که چنانکه از امش پیداستّ ،
همات یساندۀ آن بیشااتر باار ایاان با ده کااه
ّ
گاهی کلی به شعر و س ا ح ا ّیا شا ر بیندازد .غا ب کتانهایی هب که با م ض ف شااعر ا پرداختااه شاادها د از قبیاال

چشتانداز شع معاص ای ان شتۀ مهدی زرقا ی ،بخشوارهای را به شعر آتشی اختصاص دادها ااد .از مقا ااههایی کااه
جا دارد اینجا هب از آنها یاد ش د یکی کار مشترک مسع د روحا ی و ّ
محمد نایتی اساات کااه «ه ّیات با می» را در
شعر آتشی م رد ت ّجه قرار دادها د و مقا های یز از آقایان ّ
محمدامیر مشهدی ،یعقا ن فا الدی و خلیاال یااکخ اه در
پرتا جامع ل ا سا ی م ج د است که شعر آتشی را از منظر «مدر یته» ،دیدها د .م پژوهشهای فا ق ،ناصاار
ب می شعر آتشی ،آشناییزداییها و حض ر فضاهای مدرن را در شااعر او ،م مااح ظاار قارار دادها ااد کااه باار آ اایب ،از
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دری های آسیبشناسا ه آن هب بر زمینهای از مفه «تاریخ» و گاه هنری من چهر آتشی به هستی و ا سان امااروز ،کااه
اسل ن کار ما در این جستار بر آن بنیاد گرفته است ،از محت ای وجه غا ب تحقیقاتی که در باال برشمرده شااد ،غایااب
می ماید.
ث
 3ه.هتحلیلهبح ه
خه
 3ه.ه.1هتاری ه

دستیابی بااه ادراک تاااریخی هاار شااا ر معاصااری ،بسترساااز تحقیااق و ارزیااابی ج ا ااب گ ااهگ ن هناار اوساات.
ازآ جاییکه ا سان «دارای تاریخ است و باید راه خ یش را با ت

و مبارزه از میان مراحاال پسااتتر و تحری شاادهتر

آگاهی بگشاید» تیل ر1392 ،ز ،)45اگزیریب از میان شا ههای متناای شااعر آتشاای ،راه بااه دری ااهای از گاااه او بااه
وقایع ّات ّ
فاقیۀ صری ببریب که در آن ،سبت «اسب سفید وحشی و راکب شسته»« ،آن غریااب م اارور» ،و « باادوی
جا و شبا علی» ،با زما ۀ او ،دریافتهتر میگردد .زو چنین بحثی ازآنجهت شایسته می ماید که م ابق بر هاااد گفتااه
یا ضمنی این مقا ه ،گار دۀ این س ر ،تاریخمندی را ،س ی دیگاار آگاااهی و بیاانش تندرساات میدا ااد و بااا عک .
ترتیب م قدهایی که از گاه ما ،بر هنر آتشی وارد است ،آساایبی اساات کااه از رهگااذر همااین اااهمخ ا ی تاااریخ
جهان شعری او با زیستجهان زما ها  ،در ذهن مخاطب خ د ایجاد میکند .در ذیل این درآمد سااعی میشا د کااه
با برشمردن این اهبزما یهای تاریخی ،پرت ی هرچه روشنتر بر س یههای ادیدۀ اشعار آتشی افکنده ش د.
ته
 3ه.ه 1ه.ه.1هواقعی ه

چنا ه ما بخ اهیب جهان شعری م ههای م رد بحت را ،با معیارهااای تاااریخ ایاران دهااهای کااه آتشاای در آن ،ایاان
شعرها را سروده است ،بسنجیب ،بههی روی ،حض ر شا ههای ام ر واقعی کااه در بناادهای مااتن او بااه دیااد میآیااد،
م
زمینۀ فرهنگیااجتما ی روزگار او را مایندگی میکنند .میااان دوگا اۀ شااهر و روسااتا کااه اصا ال هااب هناار ماادرن را
میبایدُ ،جنبشی برآمده از فضای مد ّیت شهری بدا یب ،همیشه آتشی طر روستا و ملزومااات ویااژۀ آن را بااه قاادرت
حف کرده است و این خا د بااه گفتاۀ ُدرساات براهناای ،شااأتگرفته از «جهااانبینی» اوساات کااه «یااک جهااانبینی

طبیعیاتجربی است .شهر او را سرگردان میکند .سرگشتگی شااهر را او میت ا ااد درک کنااد ،گرچااه میت ا ااد حا
حسیت ساده باقی میما د ،میت ا د دربارۀ شهر ،بینش ّ
کند .و چ ن در همان حدود و ّ
خاص تجرباای ،فرهنگاای و یااا
تاریخی داشته باشد» براهنی1380 ،ز .)1143شعر «خنجرهااا »…،از دفتاار «آهنااگ دیگاار» ،کااه از دو شخصا ّایت
اصلی «اسب سفید وحشی» و «راکب شسته» ،روایت میکند ،میبینیب که ناصر فضاسازا های کااه شااا ر در آن بااه
کار گرفته ،هی کدا از ّ
واقعیات ز دگی امروز ،حکایتی میکنند.
اسب ،آخ ر ،دشت ،قلعه ،قصیل درز

سال پنجاه و سوم

مسألۀ تاریخمندی شعر منوچهر آتشی

129

«اسب سفید وحشی  /بر آخ ر ایستاده گرا سر  /ا دیشناک سینۀ مفل ک دشتهاساات  /ا اادوهناک
قلعۀ خ رشیدس ختهست  /با سر غرور ّ ،اما د با دریب ریش  /ر قصیل تااازه میگیاارد بااه
خ یش» آتشی1390 ،ز.)26

اسب ،سی نّ ،دره ،گ زن ،پلنگ درز

«اسب سفید وحشی ،سی ن ّدرهها / ،بسیار از فراز که غلتیده در شیب َ /ر داده ُپرشک ه گ ز ان /
بسیار در شیب که بگسسته از فراز  /تارا ده ُپرغرور پلنگان» همانز .)26

راکب ،ترکش ،خفتان ،شمشیر ،خنجر ،بیابان درز

«با راکب شکستهد ّاما ما ده هی  /ه ترکش و ه خفتان ،شمشیر مرده است  /خنجر شکسااته در
تن دی ار  /ز سترص مرد بیابان فسرده است» همانز .)28

ما جهت پرهیز از اطا ۀ ک و رسیدن به شعرهای بعد و ادامۀ بحت ،از بیان سایر م یماتی که آتشاای بهتناسااب،
ُ
در این اثر ما دگار ّ
ادبیات معاصر خ د آورده است ،میگذریب .کته آنکه ،با این فر «بازیهای ک ماای»ای کااه او بااه
کار بسته است ،به هر ت فیق مؤثری هب که دست بیابیب ،میت ان فهمی درخ ر از ّ
وضعیتی پیدا کاارد کااه در آن کساای
هم ن فروم که به ّ
حق او را مدرنترین شا ر شعر قب دادها ااد شاافیعیکدکنی1390 ،ز  ،)567در مصاااحبهای
چنین میگ ید ز «امروز همهچیز ض شده ،د یای ما ارتباطی با د یای حاف و سعدی دارد .ماان فکاار ماایکنب کااه
ّ
حتی د یای من ،ارتباطی با د یای پدر دارد .چ ن محیا ز دگی ما ض شااده ،بااه ظاار ماان ،تمااا مفاااهیب زاییاادۀ
شرایا محیا هستند» طاهباز1355 ،ز .)5بهراستی د یای آتشاای از روی شااا ههای متناایای کااه باااال آوردیااب و در
ّ
مقدمه هب اشارۀ ظری آن م رح گردید ،ه ّ
حتی با د یای حاااف و سااعدی کااه پیشااتر از ایاان ک ساایکها ،بااا د یااای
حماسهخیزا ۀ فردوسی ت س زدیکتر یست؟! در شعر «گلگ نس ار» یز ،گر روستاباور شا ر وقتیکااه در تقاباال
با دا های حیات ُپرج شهری قرار میگیرد ،به ّ
واقعیت از پیشساختۀ ذهن او ،وض ح بیشتری میبخشد.
خیابان ،چارراه ،چرامقرمز درز

«باز آن غریب م رور  /در این غرون ُپرغ غا  /با اسب در خیابان ُپرهایه ی شهر  /پیدا شااد / .در
چارراه  /باز  /از چرامقرمز  /بگذشت» همانز .)179

س ت پاسبان ،ب ق ماشین درز

«و اسبش  /از س ت پاسبان  /و ب ق ُپردوا ماشینها  /ر کرد» همانز .)179

دختران شهر ،مدرسه درز
«… و دختران شهری را  /که میرفتند  /از مدرسه به خا ه  /تماشا کرد» همانز .)179
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میدان  /اسبش به ب ی خصمی امرئیُ / ،سب ک بید  /و سا ی اسااب

یا افشان تندی  /شیهه کشید» همانز .)181

ّ
حریق ،کلبه ،مرغک ،جنگل ،خ ه ،جلگه ،دریا درز

«آنگاه که حریق غرون  /در کلبههای آن  /فرو می ُمرد  /و مرغک ستارهای از جنگل افق  /بر شاخۀ
ّ
شکستۀ ابری  /میخ ا د  /کجباوران خ ۀ افسا ه  /از پشتبا ها  /با چشب خا یش دید ااد  /کااه آن
غریب م رور  /بر جلگۀ کب د دریا میرا د» همانز .)181

از س یۀ دری ۀ گاهی که ما به سه شعر آتشی در این مقا ه داریب« ،گلگ نس ار» ،تنهااا فقاارهای اساات کااه در آن
م
«قهرمان یریک» شا ر شفیعیکدکنی1391 ،ز ،)242به هیأتی کام خصیصه ما ،بااه «شااهر»ی وارد میشا د کااه
ّ
در هایت ،تص یری که او از این تجربه به دست میدهااد ،هندساۀ ّ
واقعیات مااد ظار خا د را بارای مخاطااب ،یااان
ّ
شخصیت ّاو شعر ،در ت قیای که با شا ههای مد ّیت امروزین که در باااال برشاامردیب دارد ،هم نااان بااه
میسازد.
ُ
همداستا ی با آن میرسد و «شهر» را با همان غربت ورودی که داشت ،در سک ت اهبتاریخی مااأ خا د ،تاارک
میکند .هی شکلی از دیا ص که حکایت از ی آشتی و ت

 ،جهت ارتباط با این مناظر شهری داشااته باشااد ،در

این م هها دید ی یست؛ چراکه «آتشی قد به شهری هاده است که هی کجای آن برایش آشاانا یساات .او ح صاالۀ
ّ
تحماال و شااناخت تاادریجی آن را اادارد و شااتانزده میخ اهااد تااا همااه ک چهپ ک چااههای آن را زیاار پااا
بگذارد» ری ّ1348 ،ز .)222س ار «گلگ ن» ،اگر هب بخ اهد میت ا د از مرکب خا د پیاااده شااده ،قااد در
«خیابان» بگذارد و چنان فهمی به هب برسا د که دیگر ه از «چرامقرمز» ب ر کند ،و ه در چشااب «دختاران شااهری»،
«غریب» بیاید .م قهرمانهای آتشی که در شعرهای دیگر او یز به شکلهای گ اگ ن خا د را شااان میدهنااد بااه
د با یک چیز هستند و آن هب «ثبات» است .این ثبات و ااد ت ییر ،اصاال ّاو و آخاار جهااانبینی سا ّانتی اساات کااه
د یای «واقعی» ذهن آتشی را بنا هاااده ساات .ازاینروساات کااه ایاان تیااپ آد هااا ،در د یااای شاال م و تپناادۀ شااهری،
ز دگیای دار د و «در این جهان ،ثبات فقا به معنی آ تروپی و احتضار آدمی است .اگر بگا ییب جامعاۀ مااا پراکنااده
ّ م
میش د در واقع گفتهایب که ز ده و سا ب است» برمن1386 ،ز .)118اتفاقا باید در اینجا از یادکرد یک کته یااز غافاال
ب د و آن اینکه اگر آتشی در شعر معاصر ایران ،ت ا سته است برای هناار خا د ،جایگاااهی شایسااتۀ گاااه روسااتاییا
دستوپا کند ،از َقبل همین اهبآمیزی گر اصیل خ د با جها ی است که ما او ب د .در این اقلیب اگرچااه باار هناار
او قدهایی میت ان داشت ،هر چه هست شعر از مدر یتۀ ّ
تصنعی که در دفترهای بعاادی او بهخصا ص شااعرهای
ّ
شدت معی ن ساخته استّ ،
مبرا است .درست میگفت فروم وقتیکه بااه او ت صاایه میکاارد کااه
بعد از ا ق بش را به
ّ
« باید به تهران میآمد ،ب اههای تهاران آد را خاران میکننااد .اگاار خا د را حفا کنااد خیلاای خا ن خ اهااد
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شد» ج ی1377 ،ز ،)223و گ کرد و در تیجه خ ن هب شد! خا د آتشاای یااز در ّ
مقدماهای کااه باار گزیناۀ
اشعار شته ،هیبی از این بابت بر وجدان خ د میز د ّاما چه س د که فاصلۀ حاار تااا ماال ،فاصاالهای اساات از
اصا ت و ه ّیت داشتن تا برخ دبستن و به اضمح رفتنز «آخر ت شا ر قرن بیستب هسااتی ،شااا ر صاار فیزیااک
ک ا تمی ،شا ر جهان آهن و اتب ،ت اسبهایت را در چنین رصهای چگ ه یلااه میکناای؟ میترساای کااه ق ارهااا و
کامی نهای ظیب همۀ آنها را ه و رده کنند؟ و خ دت را هب؟» آتشی1375 ،ز.)9
ّ
شعر «ظه ر» را شکستی تلقی میکنیب از منظر ظریۀ گفتوگ یی به معنای باختینی کلمه در رویارویی بااا پدیاادۀ
جدید «مدر ّیت» بهاص ح داری آشا ری .مااا در زیاار بااه ا گارههااای واقعاای آن جهاات شااناخت بهتاار ماادخل
تاریخیای که گفتیب ،میپردازیبز
َجا شتربان)ّ ،تپه ،گزدان ،ماسه ،شقایق درز

« بدوی جا دوباره میآید  /با سینها هن ز مدا قیق زخب / ،از ّتپههای آنس ی گزدان خ اهااد
ُ
آمد  /از ّتپههای ماسه / ،که آ جا  /اگاه  /ده تیر ارفیقان گل کرد  /و ده شقایق ُسر  /بر سااینۀ سااتبر
ُ
بدو  /گل داد » آتشی1390 ،ز .)236

ََ
ُ
ُ
قان ،ابلق ،شیهۀ اسب ،تذرو ،باد ،ابر ،آبیاری ،قش ق ،اطراقگاه ،ایاال ،تنگاۀ دیزاشااکن ،پلنااگ ،بر ا  ،ک ّ اه،
ق چ ،گرد ه درز
«آیا قان پیر خیا ت  /تاز دهتر  /از ه

ّ
تیز ابلق من ب د؟  /که پیشتر ز شیهۀ شااکاک اسااب  /باار

سینۀ تذرو د ب بنشست؟  /آیا شبا علی  /پسر  ،را هب؟  /باد ابرهای خاای پراکنااده را  /باه آبیاااری
ّ
ُ
قش ق ب شکان  /می ُبرد  /و ابر خی  /پی ا را  /س ی اطراقگاهز  /امسا ایل  /بیوحشاات معلاق
ُ
بدو جا  /آس دهتر ز تنگۀ دیزاشکن  /خ اهد گذشت  /دیگر پلنگ بر ا باادو  /در ک ّ اه یساات
منتظر ق چهای ایل  /امسا  /آس دهتر  /از گرد ه ،سرازیر خ اهید شد…» همانز .)23

َ
خرص ،مار دوسر درز

ّ
ُ
«در ّتپههای آنس ی گزدان  /در کندۀ تناور خرگی  /از روزگار خ ن  /ماری دوساار بااه چلاه  /میااده
است» همانز .)238

ّ
و باز هب از آوردن دیگر ناصر محلی شعر که در ترسیب شفا مادهای دشتستان که زمینۀ واقعی شااعر «ظها ر»
را ،ایجاد کردها د ،کمک بیشتری میت ا د به ما بکند ،چشبپ شی میکنیب .باااوج داین ،از روی همااین دا هااایی کااه
ارائه شد یز بهسادگی میت ان تشخیص داد که آتشی تا چه ا اادازه ،جهااان ّ
واقعیات شااعر خا یش را باادهکار گاااهی
« ات را یستی» است .مکتبی که اوج آن در جهان غرن بااا مقاااالت زوال بااه سااا های دهاۀ  ،1880بااه پایااان رساایده
سیدحسینی1393 ،ز .)403بهراستی باید از شا ر پرسید ّ
بد ّ
واقعیتی که در این شعر بااه تصا یر درآمااده ،منبعاات از
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کدا دورۀ تاریخی است .تاریخ ینی مدرن پیش چشب ما ،یا تاریخ ذهنی بریده از حقیقت جهان بیاارون؟ «آتشاای باا
پناه بردن به ناصر د خ اهی مثل ت بره ،آخ ر ،اص بل ،اسب ،پلنگ و… با ّ
تعصابورزیدن باار حفا با ّ
ادویت ایاان

ناصر در شعر با جهان و مفاهیب تازه ،ق ع ارتباط میکند .این ّ
ذهنیت فئ دا ی در م اجهه بااا د یااای متحا ّ معاصاار،
خج و خل تگزین اساات» باباچاااهی1377 ،ز .)404وصا های ّینیتسااازی کااه آتشاای در شااعر «ظها ر»
میآورد ،مخاطب را ُمجان میکند که شا ر ،ه در پی آشتی و ارتباطگرفتن با جهان پیرام ن است کااه هاار حظااه یااز

از آن در حا گریز دائب است « .بدوی جا» شعر آتشی به «دهتیر ارفیقان» کشته شده اساات و هنا ز روح ساارگردان
او ،در آتش ا تظار ا تقا کشی فرز د «شبا علی» در ّ
«تپههای ماسه» و «گاازدان دشتسااتان» ،میسا زد ،چااه آن هااب
شبا علیای کااه خا د را در اسااارت شااق «شاااتی ادختاار زیبااای کدخدا ا» میبینااد و برسااری« ،ساارک فت مااداو
جازادی» هب او را از اراده و تصمیمی قاطع ،تهی کرده است .ما بر آن هستیب که در شااعر ماادرن ،حرکاات ا سااان بااه
م
س ی جها ی است که به ق هایدگر بر او در حا گشا ده گشااتن اساات .اصا ال کارمایاۀ آشااناییزداییهای شااعری
ُ
ُ
ّ
چیزی جز این میت ا د ب د «به این معنی که ،در از دیدن ابژه ،فهب ما از کل زمیناۀ کردارهااا و ادراکهااای آن ابااژه،
دگرگ ن میش د» ک رک1392 ،ز .)81با این تفسیر است که شعر آتشی همیشه بها ه کب ماایآورد و چنا کااه آوردیااب
با قبگشت به همان بها ههای معتاااد قاادیمی ،آنهااا را در قاماات ّ
واقعیتاای بااا شااکل و شاامایلی جدیااد ،بااازآفرینی
میکند نگرودی1378 ،ز.)447
.3ه.2هاسط هور هه ه

ُ
در ت ضیح مفاهیب بنیادین هستی ،س ژهای که از ت ان درک مدرن فرایندهای آن برخ ردار یست ،گزیری جز آنکااه بااه
مکا یسبهای «اس رهای» برای فهب خ د مت ّسل ش د ،دارد .به ا تقاد ی استراوس «اس رهها شان میدهنااد کااه

ا سااان باار اساااس تقابلهااای دوجزیاای میا دیشااد و بنیااا یترین تقاباال در ا دیشاۀ بشاار ،بااین طبیعاات و فرهنااگ
است» پاینده1397 ،ز .)306در سه م ۀ م رد اشارۀ مقا ه ،میبینیب که آتشی بااا رویکااردی «طبیعاای» ،تناز ااات و
ّ
مناقشات ذهنی خ د را با تکیه بر بینشی «تمثلی» برای مخاطب شعر تبیین میکنااد .بینشاای کااه «مبتنای باار معنا ّیتی
ُ
شأتگرفته از خاطرۀ از ی و تجربۀ مبدأ است که محا ر آن را ا تقاااد بااه حیااات م لااق و اسا ههای آرمااا ی تشااکیل
میدهااد و ایاان در براباار بیاانش مفها می و تحلیلاای اساات کااه تنهااا راه شااناخت هاار شاایّ در ظاار ا سااان جدیااد
است» حمیدیان1393 ،ز.)10
در گاااهی ّ
کلیتمبنااا بااه قهرمانهااا ،ت صاایفات و بااهویژه تاانش و دغدغااههای م جاا د در مااتن شااعرهای
ُ
«خنجرها…»« ،گلگ نس ار» و «ظه ر» ،شاهد ا گ یی واحد در پرداخت ساختار هر سۀ آنهااا هسااتیب کااه اغلااب
ّ
ک ششی است در جهت هبراستا کردن این فقرات با مح ر تک گاه «تمثلی»ای که پیشتر گفتااه شااد و یااز پرهیااز از
ارائۀ شناختی ُجزّ گر که دربردار دۀ تمایزات گ هگ ن و وج ه ّیکهباور ایند یایی باشد .اضااافه ماایکنیب کااه در تبا ُ
ااین

سال پنجاه و سوم

مسألۀ تاریخمندی شعر منوچهر آتشی

133

ّ
«شخصیت» مدرن ،از منظری روایتشناسا ه ،آتشی بیشااترین ساارمایۀ هنااری خا د را
دو نصر «تیپ» اس رهای و
مصرو پرورا دن «تیپ»های اشعار خ د میکند .در تیپسازی است که « یسنده به ترسیب ا سااانهایی مشااخص
شخصیتها و رخاادادها بارای آنکااه بت ا نااد ّ
ّ
قعیتهایی ّ
و رخدادها و م ّ
واقعیتهااا را بهدرسااتی
معین میپردازد .این
ّ
تقلید کنند؛ باید تیپیک باشند ،چ ن هر چیز مشخص و جزئی ،تنها درص رتیکه تیپیک باشد قااادر بااه تمثیاال خ اهااد
ب د» م ران1396 ،ز .)105ما در زیر ،ذیل ن انهای «قهرمان» و «معش ق» ،ج ا ب اسا رهپردازا ۀ شااا ر از ایاان
دو مق ۀ برجستۀ شعرهایش را بررسی خ اهیب کردز
.3ه.2ه1هقهرما هن ه

در هر سه شعر آتشی ،روایاات آد هااایی را داریااب کااه بااه سااان «قهرمانهااای یریااک» ک برگااردان شکسااتها و
آرزوهایی مشابها دز
اسب سفید وحشی و راکب شسته
باید صادقا ه بدین کته اذ ان کرد که اصلیترین قهرمان همۀ دفاتر شعرهای من چهر آتشی ،همین «اسااب ساافید
وحشی» مشه ر اوست .شا ر با آوردن ت صیفی رما تیک و در ینحا حماسی که از گذشااته و حااا ایاان اسااب بااه
دست میدهد ،او را به جایگاه رفیع اسا رهای در تاااریخ اساابهای شااعر فارساای برمیکشااد .شااروف شااعر یااز بااا
«اکن ن» ز دگی اسب آغاز میگااردد کااه کنا ی اساات شکسااتخ رده و حساارتزده معااارض بااا گذشااتههای دور
ُ ُ
شک ه اکز
«اسب سفید وحشی  /بر آخ ر ایستاده گرا سر  /ا دیشناک سینۀ مفل ک دشتهاساات  /ا اادوهناک
قلعۀ خ رشیدس خته است  /با سر غرور ّ ،اما د با دریب ،ریش  /ر قصیل تازه میگیرد بااه
خ یش» آتشی1390 ،ز .)26

شا ر با سرایش این بند خست ،سعی به ترسیب درخ دشکستگیهای قهرمان اس رهای را دارد کااه بااا ّ
واقعیاات
تلخ روزگار معاصاار خا د ،کنااار آمااد ی یساات و چنا کااه در ادامااه بااه تصا یر میکشااد ،هماۀ تفاااخر خا د را بااه
شکست اپذیریهای است ار دوران باستا یا دارد؛ آن زما ی کهز

«اسب سفید وحشی ،سی ن ّدرهها  /بسیار از فاراز کااه غل یااده در شاایب َ /ر داده ُپرشااک هگ ز ان/
بسیار در شیب که بگسسته از فراز  /تارا ده ُپرغرور پلنگان… خ رشید بارها به گذرگاه گر خ یش /از
ّ
اوج قله ،بر کفل او غرون کرد  /مهتان بارها به سراشیب جلگهها  /بر گردن ستبر پی ید شااا زرد/
ُ
کهسار بارها به سحرگاه ُپر سیب  /بیدار شد ز هلهلۀ ُس ّب او ز خ ان» همانز .)27
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تا همین ا دازه در فقرۀ باال میتا ان بهروشاانی دیااد کااه در ساااختار شااعر ،چگ ااه «اسااب ساافید وحشاای» ،بااا
ّ
درههاااُ ،پرشااک هگ ز انُ ،پر ُ
ُجفتهای دوگا های هم ن «ساای ن ّ
غرورپلنگااان ،خ رشااید ،قلاه ،مهتااان ،جلگاه،
ُ
کهسار ،سحرگاه ُپر سیب ،هلهلۀ ُسب» ،هب شین شده و هد از این تقابلها هب چیزی یست جز تأکیااد چناادباره باار
خصلتهای قهرما ی و حماسی ا اس رهای «اسب سفید وحشی».
در خت بعدی که آتشی سخن از «س ار» این اسب به میان ماایآورد ،هم نااان همااان ویژگیهااای برخاسااته از
گاه تکباورا ۀ خاطرۀ از ی و متافیزیک حض ر اس رۀ «راکب شسته» ،بر فضای ت صیفی شعر سایه افکنااده اساات.
دیا صگ های که میان «س ار» و گاه پرسشگرا ۀ «اسب» که «ج یای ز گمشدۀ اوست» ،برقارار گشااته اساات ،از
زبان راوی میخ ا یب کهز

«با راکب شکستهد ّاما ما ده هی  /ه ترکش و ه خفتان ،شمشیر مرده است  /خنجر شکسااته در
تن دی ار  /ز سترص مرد بیابان فسرده است» همانز .)28

با تناظری که میت ان میان مفه «شکست» که هب اسب پیشتر در جهان فعلی آن را تجربه کاارده با د و «سا ار»
یز اآلن از آن حکایت میکند ،برقرار کرد ،و باز یادکرد خاطرات دالوریهای رشکا گیز گذشتۀ «سا ار» کااه پااایینتر
پارهای از آن را میآوریب ا و در این معنا هب با «اسب» اشتراکات مضم ی به هااب میرسااا د ا ایاان تیجااه را خا اهیب
ّ
داشت که اس رۀ «اسب سفید وحشی» خ د استعارهط ری است از آن روی سکۀ مرد «س ار»کار.
َ
«اسب سفید وحشی!  /من با چگ ه زمی پرخاشگر ش  /من با کدا مرد درآیب میان گرد  /من بر

کدا تیب ،سپر سایبان کنب  /من در کدا میدان ج الن دهب ترا  … /اسب سفید وحشی!  /بگذار در
َ
ط یلۀ پندار سرد خ یش  /سر با ُبخ ر گند ه سها بیاکنب  /یرو ما ده تا فرو ریزمت به ک ه  /سینه
ما ده تا خروشی به پا کنب  /اسب سفید وحشی!  /خ

با با قصیل تر خ یش!» همانز .)30

ما در شعر «خنجرها ،ب سهها و پیمانها» و هب در دو شااعر دیگاار «گلگ نسا ار» و «ظها ر» ،بااا «تیپ»هااایی
روبهروییب که ا درون جهان اس رهباور ّ
ذهنیت منزوی شا ر ،برای خ د ،قهرمانمردان درخشا ی ب دها د و آنگاااه کااه
ّ
با این د یای ملم س ّینیتمبنا آشنا میگرد د ،در حجب ساانگینی از شکسااتهای باااور کرد ی ،بااه نصااری «ضااد
قهرمان»ّ ،
ماهیت خ د را ت ییر میدهند .در م ۀ باال ،آن «س ار» که م قعی « زماای پرخاشااگر» داشااته اساات و بااا
َ
«مردان خ د به میان گرد» میآمده ،د خ ر «تیب و سپر» ب ده است و «اسب» را «در میدان ،ج الن» ماایداده ،اکنا ن
م
به آنچنان روزی گرفتار آمده است که با وصفی که به شکلی کام « ات را یستی» و زدیک به حاالت یااک چهارپااا از
َ
او داده میش د« ،در ط یلۀ پندار سرد خ یش»« ،سر با بخ ر گند ه سهااا آکنااده» اساات .او هما اره در پاای شااک ه
باستا ی از دسترفته ،با گریز از حقیقت گز دۀ تاااریخ ز اادۀ معاصاار خا د ،تنهاچاااره را در آن میبینااد کااه بااه د یااای
وس سهبرا گیز اس رههای از ی ذهن خ د پناهنده ش د.
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ُ
گلرو هنسوا هر ه

ُ
در شعر «گلگ نس ار» از مجم ۀ «آواز خاک» یز ،ا گا ی «سا ار غریااب» و «اسااب» او بااا هیااأتی از ساااختاری

جدید ،دوباره تکرار میگرد د .در این فقره هب شاهد آن هستیب که «آن غریب م رور» ،باادون داشااتن هاای ساابتی بااا
جهان واقعی که شا ههای آن حکایت از ّ
وضعیتی پدید را دار د ،با سک تی اس رهگ ن ،در پایان شااعر« ،باار جلگاۀ
کب د دریااا» ،میرا ااد .ایاان م ااه کااه از دو قساامت تشااکیل یافتااه« ،سا ار» در بخااش خساات بااا گشااتوگذاری
ُ
ُ
«غریب»وار در شهر و مأی س از برقراری کبترین ا و ا فتی با هی یک از مظاهر مدر یسب امااروزی ،درما ااده از آن
ّ
وضعیت بیگا ه ،خ د را خ ص میکند .در همان ابتدا میبینیب که سر «چار راه» ،او «چرامقرمز» را رد میکندز
«باز ،آن غریب م رور  /در این غرون ُپرغ غا  /با اسب در خیابانهای ُپرهیاه ی شهر  /پیدا شد/ .
در چار راه  /باز  /از چرامقرمز / ،گذشت» آتشی1390 ،ز .)179

قید «باز» شان از آن میدهد که «س ار» شعر ،لیرغب اینکه قبلتر هب ،چند بار به این ساحت از هسااتی ماادرن
ُ
ورود پیدا کردهّ ،اما هن ز یز با خلق و خ یی «روستایی» ،ت ا سته است که با ظا جدید م ج د ،کنار بیایااد .و اینکااه
چرا باوج داین هم نان داخل «شهر» میش د ،خ د شان از آن است که او را از این حرکاات اااگزیر ،گریاازی یساات
گ اینکه این بار ،بار آخر هب باشد .و در ادامه یزز

«و اسبش  /از س ت پاسبان  /و ب ق ُپردوا ماشینها َ /ر کرد» همانز .)179

ُ
د تجا «س ار گلگ ن» و محیا اآشنای پیرام ن او ،در همین یکفعل َ«ر کردن» ،تشااخیصداد ی اساات.
اسبی که سابق بر این ،بسان «سی ن ّدرهها ،از فراز در شیب غلتیده» و ُ«پرشک ه گ ز ااان» را َ«ر داده» با د و «بساایار
در شیب که بگسسته از فراز» و ُ«پرغاارور پلنگااان» را «تارا ااده» با د ،اکنا ن از «سا ت پاساابان و با ق ماشااینها»،
اینچنین ترسخ رده ،ر میکند.
گره تنشافزای شعر «گلگ نس ار» آن زمان به حقیقت گش ده خ اهد شااد کااه در فاراز پایااا ی ،قهرمااان روایاات،
«شهر» و «هیاه »های بسته به آن را وا هاده ،پیسپار همان قلمرویی میگردد که از آ جا آمده ب د و به آن با و خاااک،
ّ
تعلق خاطر داشت.ز بله ،دیار اس ره! که گفتها دز «هرکسی ک دور ما د…».
ُ
ُ
ُ
«آنگاه که حریق غرون / ،در کلبههای آن / ،فرو میمرد  /و مرغک سااتارهای از جنگاال افااق  /باار
ّ
شاخۀ شکسته-ی ابری / ،میخ ا د  /کجباوران خ ۀ افسا ه  /از پشااتبا ها / ،بااا چشااب خا یش
دید د  /که آن غریب م رور  /بر جلگۀ کب د دریا میرا د» همانز .)181

َ
س ار و مرکبش که از حض ر مزاحب خ د در «شهر» ،طرفاای بر میبند ااد ،در ا ض بااا پشاات م دن بااه تاااریخ

ّ
متعین ،راه سرزمینی را در پیش میگیر د که در تخا
بیشتر ّ
سنخیتی سرشتین دارد .میبینیب که در اینجااا یااز قهرمااان شااعر گریازان از ا ا ب آشاافتۀ ا سااا ی جدیااد ،بااه

با فضای اآشاانای «شااهری» ،بااا حقیقاات اسا رهبنیاد آندو،
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«طبیعتی» آرا که بر او آغ شی آشاانا بااازکرده اساات ،سا میگ یااد .دا هااایی از قبیاال «غاارون»« ،کلبااه ،آن»،
«مرغک ،ستاره ،جنگل ،افق»« ،شاخه ،ابر»« ،جلگه ،دریااا» همگاای د تیا ااد از سا ی جهااا ی « ااات را » ،بارای
قهرما ی که هی وقت از «اها ی امروز» ب ده است.
َ ُ
یه
عبدویهجط،هشبانعل ه

ُ ُ
در شعر «ظه ر» ،از همان دفتاار «آواز خاااک» ،کهنا گا ی «قهرمااان اسا رهای» ،بااار دیگاار در قاماات دیگرگا ن

« بدوی جا» و پسر «شبا علی» ،خ د را مایان میسازد .بدویی که هچندان دیریساات کااه «ده تیاار ارفیقااان»،
«مدا قیق زخب» را بر سینها شا ده و او را کشته اسااتّ .اماا راوی هنا ز بااا امیاادی فرازمیناای ،آمااد ش را ا تظااار
میکشد و چنانکه در پایان شعر تصریح میگردد ،قرار استز

«تا نگ ُپرشقاوت جا ب دن را  /از دامن شیره ،بش ید  /و ااد و داد را  /مثاال قناتهااای فاراوان
آن /از ّتپههای بلند گزدان  /بر پهنۀ بیابان جاری کند» همانز .)242

ّ
در ترسیب «تیپ» قهرمان « بدو» ،با تکیه بر مفاهیب کلیای هم ن «دشمن = ارفیق» درز

ُ
«ده تیر ارفیقان گل کرد  /و ده شقایق ُسر  /باار سااینۀ سااتبر باادو  /گاال داد» همااانز  .)236در
ّ
حاشیه اضافه کنیب که «شقایق ُسر » خ د ماد جاافتادهای اساات از مفها اسا رهای و مقاادس

«شهادت».
وه«خیانت» ه :ه
«آیا قان پیر خیا ت  /تاز دهتر  /از ه
وه«دالوری» ه :ه
«دیگر پلنگ بر

تیز ابلق من ب د؟» همانز .)236

ُ
بدو  /در ک ّ ه یست منتظر ق چهای ایل» همانز .)238

و «مار دوسر» هب که استعارهای میت ا د باشد از «تفنگ» بدو و ماد د یریهایش درز

ّ
ُ
«در تپههای آنس ی گزدان  /در کندۀ تناور خرگی  /از روزگار خ ن  /ماری دوساار بااه چلاه  /میااده

است» همانز .)238

آتشی سعی در زدیک کردن قهرمان به تاریخی را دارد که با روزگار زیستۀ شخص او ،هی وجااه ساابتی مییابااد.
ّ
پیشازاین در مقدمه هب بهتفصیل آوردیب ،که تاریخ معاصر ،تاااریخ ثباات جزییااات حیااات اساات و آتشاای بااا تااداو
ا گ ی پیشین «راکب شسته» بر «اسب سفید وحشی» « ،بدوی جا» را یااز المحا ااه بیتاااریخ میخ اهااد و ایاان
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کلیت ،رازگونگی ّ
خود یگانهشرط اسطورهپردازی شاعر است« :ستایش بیواسطۀ ّ
کلیت بهعنوان نووعی بیواسوطگی،
نفی وساطتها و پیوندهای درونی مجموعه با یکدیگر ،منجر به خلق اسطوره میشود» (فراروش.)۴۸:۱۳۹۰ ،
در خصوص «شبانعلی» باید گفت که او نیز «تیپ»ی است در «محور جانشینی» که هرچند در جهوان زنودگان
می َزید ،از «روح سرگردان» پدرش و «عبدوی جط»و نمایندگی میکند .میتوان همان مفاهیم غیر زمینیای را کوه در
باب پدر کشتۀ او صادق بود ،در مورد فرزند نیز به نوعی دیگر ،کارگر دانست:

«آیا شبانعلی پسرم…  /سرشاخۀ درخت تبارم را  /و بر سینۀ دالور  /ده تیر نارفیقان / ،گلهای رسور
رسرب  /نخواهد کاشت؟  /از تنگچین شالش ،چرم قطارش آیا از خون خیس؟…» (آتشی:۱۳۹۰ ،

.)۲۳۹

میگوییم که سرنوشتی که «شبانعلی عاشق!» را نیز چون «عبدوی جط» اسیر خوود کورده ،فراتور از شکسوتها و
استیصال از جهان انسانهای اطراف او نیست:

«زخم دل شبانعلی  /از زخمهای خوونی دهگانوۀ پودر / ،کواریتر بوود  /کواریتر و عمیوقتر ّ /اموا

سیاه!» (همان.)۲۴۰ :

گویی او نیز گرچه بهمثابۀ «پهلوانی زنده» است ّاما بهراستی شهیدی است که نصیبش از این هستی چیوزی بوهجز
غم عشق دختر زیبای کدخدا و تحقیری نسلی و «طبقاتی» او ،نمیتواند بود:
«آری شبانعلی را / ،زخم زبان  /و آتش نگواه شواتی بیخیوال  /سورکوفت موداوم جوطزادی  /و درد
بیدوای عشق محال  /از اسب لخت چموش جوانی  /به خاک کوفت» (همان.)۲۴۱ :

و هم درست به همین خاطر است که شاعر در پایانبندی شعر ،از نو با لحنی اسطورهستا ،تکرار کرده است که:
«عبدوی َجط دوباره میآید  /از ّتپههای ساکت گزدان…» (همان.)۲۴۲ :

2 .2 .3معشوق

از دیگر وجوه انسان «اسطوره»ای در سهشعر مورد بحث ما در این مقاله از آتشی ،حضور «تیپ» معشووق اسوت کوه
همچون قهرمانهایی که بررسی کردیم ،حائز ویژگیهایی نیست که بتوان او را در عوداد «زن»هوای مودرن ایرانوی بوه
شمارآورد که فروغ از زبانشان گفت:

«و این منم  /زنی تنها  /در آستانۀ فصلی سرد  /در ابتدای درک هسوتی آلوودۀ زموین…» ّ
(فور زاد،

.)۲۳ :۱۳۷۷

هراندازه که هنر ّفر زاد در تالش ترسیم چهرۀ معشوق امروزین ،خواننده را به حقیقت وجوود انسوانی او نزدیو تر
کرده ،شعر آتشی ما را از این چهره ،دور و دورتر میکند .و این در حالی است که «هنر ّ
متوجه انسان اسوت ،انعکاسوی
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از ّ
واقعیت است که اصل در آن ،ا سانگ ها گاری است و بااه معنااایی کااه هگاال در ظاار داشااته ،مااا را بااه خ یشااتن
بازمیگردا د» ج رج1372 ،ز.)96
دختران،همادیا هن ه

در «خنجرها »…،میخ ا یب کهز

ّ
قصهها شته به ط مار ّ
جادها  /ب دختران رب ده ز درگاه
«اسب سفید وحشی با عل قرهفا  /ب

غرفهها» آتشی1390 ،ز .)26

و در ادامهز

«اسب سفید وحشی!  /آن تیبهای می هشان قلبهای گر  /دیگر ُرست خ اهد از آسااتین ماان  /آن
َ
دختران پیکرشان ّ
مادهآه ان  /دیگر دید خ اهی بر ترک زین من» همانز .)29

در هر دو م رد باال ،وصفی که از «دختر» شعر آمده ،بدون اشارهای ّ
حتی به « ا » او ،و یز فااارم از ارائاۀ کمتاارین
م
جزییاتی ،تنها درخ ر آن است که ت ّسا «راکب» قب «س ار» و اکن ن « شسته»« ،بر ترک زیاان» او« ،ربا ده» گااردد.
میدا یب که ما یفست شعر اشقا ۀ معاصر ایران« ،افسا ه»ای است که یما به دیماه سا  1301منتشاار کاارده اساات.
ُ
آ جا راوی برای خستینبار است که در تاریخ شااعر فارساای ،معشا ق را بااه «اسااب» صاادا میکنااد .و طرفااهتر آنکااه
ُ
«افسا ه» یز در مقا معش ق ظه ر شعر مدرن ،از « اشق» خ د گلهگزاریهای زیادی دارد .بااینهمه ،بایااد آتشاای
را دید دو دهه بعد از «افسا ه»ی یما که هن ز معش ق شعر جدید را با همان «مادهآه ان ربا دن»ی ،مقایسااه میکنااد.
در مدخل «قهرمان» این شعر ،گفتیب که «اسااب ساافید وحشاای» خا د ،میت ا ااد ک برگردا اای باشااد از «تیااپ»
«س ار» آن ،اینجا یز بر این سیاقیب که خ ان «راکب شسته» به او کهز
«اسب سفید وحشی!  /خ

با با قصیل تر خ یش  /با یاد مادیا ی با ر و گسسااته یاا  /شاایهه

بکش ،مپی ز تش یش» همانز .)29

ُ
ّ
به یک معنا «مادیان» برای «اسب» ،باز همان تصا یری از ا گا ی «معشا ق» تمثلاای اساات بارای آن «سا ار»
پیشگفتااه .آ ااه کااه در بااان بنااد باااال بیشااتر شااایان گفااتن اساات ،تقااابلی اساات میااان دو فعاال «خ

با دن» و

«تش یشداشتن» .ات ا ی راوی شعر در تعامل با جها ی که غیر متااافیزیکی اساات و بااه اچار «غیااان» معشا ق را در
پی داشته و این خ د حرما ی به همراه دارد که از ُ هاادۀ ّ
تحمال «اسااب» بااهمراتب خااارج اساات و در هایاات او را بااه
اض ران و «تش یش» میکشا د .از همین روست که راوی« ،حض ر» «خ

» معش قه را برای «اسب مش

» بااه

«یاد مادیا ی ب ر و گسستهیا » ح ا ه میدهد و فقا در آن ا ب مثا و رؤیایی است که میت ان از قلااق و «اسااترس»!
به دور ب د و برای خ د تا همیشه «شیهه کشید».
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یه
دخترانهشهر ه

شعر «گلگ نس ار» ،م های است خصیصه ماتر از مایش مفه «معش ق» سا ّ
انتی شااعر آتشاای ساابت بااه ما ارد
دیگر م رح شده در این مقا ه .این را از آن جهت میگ ییب که قهرمان شعر در ّاو ین م اجهه با «دختران شااهری» ،کااه
از «مدرسه» ا یک هاد مدرن مد ی ا به «خا ه» بازمیگرد د ،از سر تمسخر به آنها پ زخند میز دز
«آنس یتر ،گا فروبگرفت  /با پ زخندی آرا  /خب گشت روی ک هۀ زین  /و دختران شااهری را /
ا که میرفتند  /از مدرسه به خا ه  /تماشا کرد» همانز .)180

ا ّبته واکنش «دختر»ها هب به تز «پ زخند» «س ار» ،آ تیتزی است درخ ر ّ
تأمل .آنها او را در جا ان« ،غریبااه»
و «وحشی» خ ان میکنندز
«باز آن غریبه؟  /دخترها پ پ کرد دز  /باز آن س ار وحشی؟» همانز .)180

َ
از روی همین ّ
تعجب و ا قابی که «دختر»ها به «س ار» میدهنااد خا ن بااه ایاان کتااه میتا ان رسااید کااه چااه
ّ
فاصلهای است ژر میان پدیدۀ شقهای امروزی و آن تص ّ ر متصلب و غیاار تاااریخیای کااه شااا ر از ایاان مفها
قدیمی پیش خ د دارد .تیجۀ سنتز چنین کنش و واکنشی از س ی «س ار» شعر هب ،چیزی یساات جااز خااا ی کااردن
ّ
صحنه به فع آن گاه تسلیبخش که او در ذهن خ یش ،به مسأ ۀ «معش ق» اس رهای داردز
ّ
«اما  /او  /این جل هگاه ش ه و افس س را  /ا بیا تنا  /به آه اض ران غریزه رها کرد» همانز .)180

یه
شات ه

در شعر «ظه ر»« ،شبا علی» فرز د « بدوی جا» که خ د سخهایست ز ده از پدر  ،به شااقی بیفرجااا دچااار
آمده است که بیشتر از آنکه ر گ و ب ی معش ق «افسا ه»ی یما را داشته باشد ،شباهت به حاااالت شااق یکطرفاۀ
مأ فی را دارد که قرنها پیش حاف و سعدی را یز به کا خ د فروباارده با د .شاابا علی حااق اادارد اشااق «شاتی»ااا
دختر زیبای «کدخدا»یی ا بش د که ه با او هرگز به یک طبقۀ اجتما ی میگنجد ا و این خ د باادان ساابب اساات کااه
ب ّ ۀ « بدو»« ،جازاده»ی بیمقدار بیش یست ا و ه هااب هی شااا ی از قاۀ متقاباال «شاااتی» در شااعر م جا د
هستز

«جااازاده را گاااه کاان  /ایاان ُکرمجاای ادای ّ
جمااازه درماایآورد!  /او خ اسااتار شاااتی زیبااای
کدخداست!» همانز .)240

م ابق بند باال ،وصا «شبا علی» با معش ق همانا دازه امکان رویدادن دارد که حاف میگ یدز
یار اگر نشست با ما یست جای ا تراض

پادشاهی کامران ب د از گدایی ار داشت
حاف 1368 ،ز)134
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میبینیب که در مبحت « شق» یز در شااعر آتشاای ،مخاطااب ،در آخاار کااار بااه وجهاای از تاااریخ زیسااتۀ شااا ر
میرسد و این یست جز همان اهبزما ی ّ
ذهنیات هنرمنااد کااه از او شااا ری ساااخته اساات کااه بااا سااعدی شاایراز
هبس یتر به چشب میآید تا با یمای ی  .در شعر آتشی هن ز هب «آتش گاه» معش ق سا ّانت بااا گرماای و حارارت
شعلهور است و « شق محا » هب« ،درد»ی است بیدرمان در جااان اشااق ر جا ر کااه اقباات کااار یااز خیااری از
«ج ان»یا

میبیند ز

«آری شبا علی را / ،زخب زبان  /و آتش گاااه شاااتی بیخیااا  /ساارک فت مااداو جااازادی  /و درد
ُ
بیدوای شق محا  /از اسب خت چم ج ا ی  /به خاک ک فت» آتشی1390 ،ز .)241
یه
.3ه3هتراژد ه

از دیگر ج ا ب قض مفاهیب مدر یستی شعر آتشی ،بررسی سااه «قهرمااان» م اۀ ا تخااابی ،از منظاار فهااب تراژیااک
هستی است .ما هی بر آن یستیب که در این ماادخل ،مبحاات تاراژدی را در شااعر او ،بهگ ااهای مسااتقل و بهتفصایل
بازکنیب .همینقدر میگ ییب که خ ا ندۀ شعر ،تیپ «راکب شسته» و آن دوتای دیگاار را «-گلگ نسا ار» و « باادوی
جا» ،-آد هایی با خصلتهایی بهظاهر تراژیک مییابد .بیدر گ یز باید اضافه کنیب کااه شاخصااههای تاراژدی بااه
م
معنای مدر ش بههی روی در خص ص اینگ ه «تیپ»ها صدق میکنااد .ازآ جاکااه اصا ال تاراژدی امااروز ژا ااری
ّ
ّ
«شخصیت» ماادرن مییابااد کااه آنهااب از برساااختههای تاااریخ معاصاار
مشخصات ویژۀ خ د را در مفه
است که
ّ
جهان است ه «تیپ»های سنتیز «برای گ ته و هگل ،هر دو ،پیشرفت بیوقفۀ ا ف بشاار از ز جیاارهای از تراژدیهااای
فااردی تیجااه میشا د» کاااچ1388 ،ز ،)54هی کاادا از «قهرمان»هااای شااعر آتشاای ،د یااای ماادرن را بهمثاباۀ
ّ
«فردیت»ی تکافتاده ،تجربه کردها د و در روایت آنها «شکست»ی هب اگر میبینیب ،شکستی یساات کااه بتا ان آن
«تفرد» مدرن ّتلقی کرد و تضاد همان منافع اصا «خاااطرۀ از اای» اساات کااه گفتاایب بااا وضا ّ
را از مق ۀ پدیدۀ ّ
اعیتی
اد خ اه که اخ استه هب به آن پرتان گشتها د .در شعر «خنجرها« ،»…،س ار» ،بااا اسااب خا د دیااا گی از جاان
ّ
مفاهیب «قدسی» هم نز جنگآوران راستین ،صااداقت ،شااجا ت و… دارد کااه بااه شاادت در روزگااار او از قاادر و
منز ت سق ط کردها دز
«اسب سفید وحشی!  /خا ی شده است سنگر زینهای آهنین  /هر دوست ک فشارد دست مارا بااه
مهر  /مار فریب دارد پنهان در آستین…  /ف الد قلبها زده ز گار  /پی یده دور بازوی مردان طلسااب
بیب» آتشی1390 ،ز .)28

در «گلگ نس ار» هب که شاهد حض ر صریح آن «س ار» در محیا جدید «شااهر»ی هسااتیب« ،قهرمااان» بارای
یک حظه هب که شااده ،حاضاار یساات از «اسااب» خا د پیاااده شااده ،باار «آساافا ت جا ّ
ااده» پااای بگااذارد .گا یی

یگا ه«اسب» خ د ماد تمامی معتقدات و م ازین الیت ّیری اساات کااه گسسااتن از آنهااا ،از هبپاشاایدگی هسااتی
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اس رهای او را به همراه خ اهد داشتز «در جریان دگرشدن خا یش ،رفتااار و ااادات پیشااین کااه بااه آدماای آرامااش
میبخشید و بخش بزرگی از ز دگیا را میساخت ،با درد و ر ج از هستی ساااقا میشا د و تیجااها شخصا ّایتی
ّ
است بیدفاف» ک هن1396 ،ز .)7تق ی «س ار» برای حف خ د بر ک هۀ زین ،هنگا م اجهه بااا «شاال غی شااهر»
و ک ا عمل او برابر «دختران شهری» و «اسب» که «س ی اسب یا افشان تندی  ،شیههکشااید» ،را میتا ان بااه
گریز از فروپاشی تراژیک ا سان تاریخمند تعبیر کرد و ت شش جهت پایداری «ثبات» و دوری از هاار ا ف درگیربا دن
در م قعیتهایی تنشزاز

ّ
«… او  /م رور / ،در رکان  /پایافشرد  /محکب ،دها ه را  /در فک اسب اخت  …/بااا پ زخناادی
آرا  /خب گشت روی ک هۀ زین  /و دختران شهری را  /ا که میرفتند  /از مدرسه به خا ااه / ،تماشااا
کرد …/ .آنس یتر  /در جنب و ج میدان  /اسبش به با ی خصاامی ااامرئیُ / ،ساب ک بیااد  /و
س ی اسب یا افشان تندی  /شیهه کشید» آتشی1390 ،ز .)181

ّ
ّ
«شخصیت» « بدوی جا» ،اتفاااق میافتااد کااه
در شعر «ظه ر» یز تراژدی ه از سر تناقضات یروهای درو ی
«روح» «قهرمان» ،در ا دیشۀ بازگشت و «ا تقا » از جهان همان « ارفیقان»ی است که آرمانهای اصاایل « باادو» را،
به ستب پاما خیا ت خ د کردها د .ز دگی «شبا علی ،پسر» هب ،سر شتی بهتر از « بدو»ی پدر در ادامااه داشاات
و این تنها «مار دوسر» است که در استعارهگ های از «تفنگ بدو» ،به فکر پاسداری از میراث ا دیشااههای پاااک ایاان
«قهرمان» آتشی استز

ّ
َ
ُ
ّ
«اما / ،در کندۀ ستبر خرص کهن هن ز  /مار دوسر به چله میده است  /با او شکیب تشنگی خشااک
ا تقا  /با او سماجت گز ا ب ه ش رهزار  /یش بلند کینۀ او را  /شمشاایر جانشااکار زهااری اساات در
یا » همانز .)241

ته
.3ه 4ه.هادبیاتهاکثری ه

میدا یب که در خ ا ش یک متن ،هر ا دازه که میزان «احتماااالت» آن مااتن «بیشااتر» باشااد ،راه باار آزادی مااد ها و
ز دگی دا ها یز گشادهتر خ اهد ب د و این خا د شااان از آن دارد کااه آن واحااد ادباای هااب بااه حاااظ ساااختمان و
ص رت ،هرآینه به سامانتر به ظر میرسد شاافیعیکدکنی1398 ،ز .)174چنااین متا ی کااه مااا شااعر آتشاای را یااز
ادبیاتی از ا ف ّ
م ابق بر هادهای این پژوهش که پیش از این آوردیب از شم آن خارج دا ستهّ ،
«اقلیات» میخا ا یب.
متقاب م در ّ
«ادبیات اکثر ّیت» ،مخاطب با وجهی از زبان سااروکار دارد کااه در آن حااا تی از ارجاااف ،و مااایش جهااان
طبیعی بیرون وجه غا ب را دارد ،و این خ د درست قیض آن کته اساات کااه «معرفتشااناس اسااتع یی بااه رویکاارد
ُ
طبیعی پشت میکند و م ضع ّ
تأمل را برمیگزیند ،میت ان گفت ابژۀ ویژۀ او ،ی معنا یا برساخت معنایی اساات ااه
ُ
ّ
خ د ابژه» پیترزما1398 ،ز .)131همانط ر که در مقدمۀ بحت هب گفتیب ،آتشاای ،گرفتااار آمااده در تختهبنااد قاادرت
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گفتمان ّ
سنت ،و از آ جا هب که «هر گفتمان هم اره در کشمکش با سایر گفتمانهایی اساات کااه ّ
واقعیات را بهگ ااهای
دیگر تعری میکنند» ی رگنسن ،فیلیپ 1397 ،ز ،)89خ است یا اینکه ت ا ست که «ج ر دیگاار» ببینااد و تیجااه
«واقعیت»ی شد که بهمراتب از آن روز و روزگاران او ب د .ما ذی م بخشاای از تبعااات ایاان ّ
ّ
ادبیاات
آنکه تسلیب تحری
ّ
اکثریت را ،خ اهیب شمردز
.3ه.4ه.1هادبیاتهبا هزنماگ هر ه

اگر ما بپذیریب که «اثر ادبی بیا گر آ گاهی تاریخی خاصی است و پی دی وثیق با زیاارمتن تاااریخی ا اجتمااا ی خا د
دارد و تفسیر اثر ادبی از تما رویکردهای تفسیری دیگر بهره میگیرد و آنها را در خدمت بازسازی ایاان زیاارمتن قارار
میدهد» همدا ی1398 ،ز ،)44آنوقت با تحلیل سه م رد گزینشی ایاان جسااتار ،بااه «تفساایر»ی از ّ
ادبیاات آتشاای
میرسیب که در آنها ک این گفتۀ ب ش در بان زبان به اثبات میرسااد کااه «قاادرت زبااان ،در فیکااردن جهااان
واقعی در براباار جهااان خا د اساات ،پا داسااتان یااا شااعر میت ا ااد فقااا ت صاای  ،تقلیااد یااا بازتااان جهااان
باشد» هاسه ،الرج1395 ،ز .)48برای مثا  ،در فقرۀ زیر از شعر «خنجرها…»ز

«اسب سفید وحشی اینااک گسسااتهیاا  /باار آخا ر ایسااتاده غضاابناک ُ /ساب میز ااد بااه خاااک /

گنجشکهای گرسنه از پاایش پااای او  /پاارواز میکننااد  /یاااد نانگساایختگیها  /در قلعااههای
س خته  /ره باز میکنند» آتشی1390 ،ز .)27

آ ه ظر خ ا نده را به خ د جلب میکند ،بازگشت دا های شعر آتشی به «زیرمتنی تاریخی ا اجتمااا ی» اساات
که هتنها «جهان واقعی» م رد ظر شا ر را « فی» میکنند بلکااه هاار حظااه در کااار «باز مااایی» بیوقفاۀ آن اساات.
ت صیفات رئا ا ات را شا ر از «اسب»« ،آخ ر»« ،گنجشک» و «قلعههای س خته» ،به ساااختار شااعر ،آ اای اجااازۀ
آن را میدهد که «جها ی از آن خ د» بسازد .همین گاه را میت ان در خص ص شعر «گلگ نس ار» هااب د بااا کاارد
آ جا که میگ یدز

«… با اسب در خیابانهای ُپرهااایه ی شااهر  /پیاادا شااد  /در چااارراه  /ا باااز / ،از چرامقرمااز/ ،
بگذشت  /و اسبش  /از س ت پاسبان  /و ب ق ُپردوا ماشینها / ،ر کرد» همانز .)179

ما با این سخن ایگلت ن دربارۀ سبت آثار ادبی و تاریخ بیشک هبداستا یب کهز «آ ااه یااک محصا را بااه ن ان
م
محصا ادباای برمیسااازد ،درساات همااین حرکاات در میااان زمینههاساات .ق عااات شااتاری ماادتا بااهم جب
خص ّ
صیات درو ی یا ذاتیشان ادبی میش د» ایگلت ن1397 ،زّ ،)179اما این را هااب بایااد در ظاار داشاات کااه در
ق عۀ باال ،شعر آتشی هی گامی فراتاار از همااین ظا اهر «زمینااهها»ی شااهری میگااذارد .بهراسااتی کجااا محاکااات
برخ رد «قهرمان» شعر با مظاهر مد ّیت جدید ا خیابان ،چارراه ،ب ق و ماشین ا «زمینۀ» واقعاای مدر یسااب ،میت ا ااد
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به شمار آید؟ آتشی با هد ذهنی به «معنایی ماقبلی» ،به تقلید از ماوقعی میپردازد که بارای «سا ار گلگا ن» ُر داده
است .از این جهت است که خ ا نده باید به جستوج ی مد های بند باال در «امر بیانشااد ی» شااعر باشااد ،کااه
باید آن را در الیههای باز م دۀ ذهن شا ر «غریب» ،سرام بگیرد.
مایش صریح ناصر اقلیمی دشتستان یز در شعر «ظه ر» ،ساختار آن را در برابر مفها قام ساای شااا هها ،بااه
معنای ب ش یی کلمه ،بی«مقاومت» کرده است .میت ان از این فضای ت صی شدهز

«باد ابرهای خی پراکنده را  /به آبیاری قش ق ب شااکان  /می ُبارد  /و اباار خاای  /پی ااا را سا ی
ّ
اطراقگاهز  /امسااا ایاال  /بیوحشاات معلاق باادو جااا  /آسا دهتر ،ز تنگاۀ دیزاشااکن  /خ اهااد

گذشت» آتشی1390 ،ز .)237

ّ
جز تاریخ مردمان روستا شین و گیر ودارهای ک چ و ز دگی دامداری متعلق به آن خاک و با  ،بااه معنااایی دیگاار
ا تفات پیدا کرد .به بیا ی ف ک یی « ظا شا هشناسی و دال تهااای حاااکب باار هاار دوره ،بااا دورههااای دیگاار تفاااوتی
اساسی دارد»؛ بنابراین «تأویل هاار دورۀ تاااریخی ،از ّ
قلیات اشاای از همااان دوره ،اسااتخراج» میشا د ضاایمران،
1395ز .)48ا ّبته این بدان مفه یست که شا ر امروز حق اادارد از طبیعاات ،و محاایا ا ضاامامی پیراما ن خا د،
چیزی بگ ید و در شعر از آن هی ت صیفی به دست دهد .بر ک  ،یکی از امکا اتی که یما با شااعر ا بااه شااا ران
ُ
بعد از خ د ّ
معرفی کرد این ب د که ر های سنگوارۀ هزارسا ه را شکا د و شعر معاصاار فارساای را بسااته بااه ج رافیااای
سرایندۀ آن ب میسازی کرد و آتشی یز از این آوری جدید ،بهرههای بسیار برد .سخن آ جاساات کااه «شااا ر ماادرن،
م
ا سا ی بدوی است و صرفا معنا ارائه میکند یا طبیعت را تقلید میکند ،اینها را خلق میکنااد ،درساات مثاال ا سااان
وحشی که حکایت و اس ره خلق میکند» هاوک 1397 ،ز .)61میان آنکه شا ر طبیعتی را «خلق» کند تااا اینکااه
متعین را «تقلید» ،فاصلۀ «باز ماگری» به مدد « ظب مادین» معتادی است تا با آن ّ
یک طبیعت ّ
«ادبیاات مایاا گر»ی
که هم ن «امر واقعی» الکا ی ،تن به شکار معا ی میدهد .از میان قدهای سا ّانتی شااعر آتشاای ،تقریاار باادا علی
دست یب در سا های دور ،بسیار راهگشا است .او با ابزارهای معم ی خ د به این کتااه پاای باارده با د کااه آتشاای «از
ّ
افسا ههای اشقا ه و حماسی محلی ت ا سته است آنط ر کااه الز اساات در شااعر اسااتفاده کنااد و شااعر را بااه
مرحلااهای ااا و ساامب یک برسااا د ،بهط ریکااه شااعر او تمااا افسااا هها و داسااتانهای روسااتاهای مااا را
دربرگیرد» دست یب1348 ،ز .)139پیداست که ائل شدن به «مرحلهای ااا و ساامبلیک» در زبااان شااعر ،مسااتلز
هرچه فراتر رفتن از وجه ارجا ی و طبیعتگرای زبان است که در ّ
مقدمه و تحلیل بحت هب ،بهتفصیل از آن گفتیب.
یه
.3ه.4ه.2هایدئولوژ ه

ّ
تعهد خلل اپذیر آتشی به گفتمانهایی که برخاسته از آرمانها و اس رههای من قۀ «دشتستان» ب شااهر اساات ،راهاای
جز این پیش پای او خ اهااد گذاشاات کااه پی سااته بااه دا دسااتوپاگیر «ایاادئ ژی»ای گرفتااار آیااد کااه شااعر او را
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«ادبیاتی ّ
«شهربند» ّ
اکثریتی» میکند .باید گفت که مااا از طریااق همااین ایاادئ ژیها اساات کااه «تجربااهمان را درک
میکنیب .ایدئ ژی ساز دۀ جهان تجربۀ ماست ،ساز دۀ خ د جهان ماست» فرتاار1387 ،ز .)107بنااابراین در شااعر
آتشی چارهای جز این برای مخاطب میما د که هستی را از دری ۀ چشب «قهرمان»« ،گره»« ،تاانش» و وصا های
او بفهمد .ما جهت درک اص ایاادئ ژیهایی کااه سااایه باار شااعرهای برگزیاادۀ مااا ا داختااه اساات ،میتا ا یب بااه
ّ
دغدغههایی که ذهن «قهرمان»های آتشی را درگیاار خا د کاارده ،دقات کناایب .آ ااه در شااعر «خنجرهااا ،»…،درون
ّ
«راکب شسته» را آش ن اک کرده ،از مق ۀ همان مفاهیب پاااک و بیآالیشاای اساات کااه بااه تاااریخ او دیگاار از سااکه
افتاده ،آ ده گشتها دز
«اسب سفید وحشی!  /دشمن کشیده خنجر مسم یشخند  /دشمن هفته کینه بااه پیمااان آشااتی /
ّ
آ ده زهر با شکرب سههای مهر  /دشمن کمان گرفته به پیکان سکهها» آتشی1390 ،ز .) 28

اس رۀ «س ار گلگ ن» یز ،وقتیکه به شهر وارد میش د ،مجم ۀ سل ک و رفتار  ،از بیاانش ایاادئ ژیزدهای
حکایت دارد که با گاهی شبان ا رمگی ،همگان را هم ن خ د میخ اهد و از آ ااه کااه غیاار و «دیگاار»ی اساات،
پرهیخته ،ار دارد .او در چارراه شل م شهر ،با بیخیا ی تما چرامقرمز را رد کرده ،بیا تنا به با ق ماشااینها ،هرچنااد
که اسبش هب ر میکند ،هم نان م رور ،پای در رکان میفشرد و پ زخند تح یل برگشااتن دخترهااا از مدرسااه داده،
ّ
اسب تندی را« ،خصب امرئی» خ د میپندارد .ا ّبته که هایت کااب ماایآورد و یکاه و اامیااد روی در «جلگاۀ کبا د
س ار آن میت ا د ب د که فرهنگاای را کااه در «خاااطرۀ از اای»

دریا» ،جایی که بهواقع جای اوست می هد .غایت ت
خ د دارد ،برای مردمان شهری که با او هی ُ لق و ُ لقهای دار د طبیعی جل ه دهد و این دقیق همان قدی اساات کااه
بارت بر کارکرد ایدئ ژیک اس ره میز دز «اس ره فرهنگ را به طبیعت بد میکند ،حا آنکااه هنا ز باار جایگاااه
خ د به ن ان اس ره ،به ن ان یک محص فرهنگی واق است .همین دورویگی اس ره است که شااانگر کااارکرد
ایدئ ژیک آن میش د» آ ن1385 ،ز.)66

اصرار آتشی بر اینکه تاریخ صر را از رهگذار اس رههای زادبا جنا ن بااه تجربااه َ
درآورد ،شااعر «ظها ر» را
محملی ساخته که از َقبل آن به گستر دستگاه ایدئ ژیک خ د میپردازد .ایدئ ژی از گاه آ ت ساار «مجم ااهای
از باز ماییهای اس رهای یا وهمی از ّ
واقعیت است که بیا گر راب ۀ خیا ی ا سانها بااا شارایا واقعاای وج دشااان بااه
شمار میآید و جزئی درو ی از تجربۀ ب واس هشان است» ا درس ن1398 ،ز .)126تأکید میکنیب که بااه اصا ح
ُفرما یستها «وجه غا ب» ایدئ ژیای که «روح بدوی جا» را بر آن داشته که ّ
حتی پا از ماارص یااز بااه «داماان
شیره» بازگردد تاز

« نگ ُپرشقاوت جا ب دن را  /از دامن شیره ،بش ید  /و د و داد را  /ا مثل قناتهای فراوان آن/
بر پهنۀ بیابان جاری کند» آتشی1390 ،ز .)242
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از دید گار ده ،ایدئ ژی «ا تقا » است .سایر ناصر طبیعتی که در شااعر «ظها ر» ت صاای شااده و مخاطااب
بهواس ا ۀ آنهااا ،از ّ
«واقعی ات» ،ادراکاای اجمااا ی بااه هااب میرسااا د ،بهگ ااهای سااامان دیدها ااد کااه در خاادمت
«کینخ اهی» آن قهرما ی برآیند که در زمااان حیاااتش ،ا دیشااههای ایاادئ ژیک او بااه سااتب ،دستفرسا د «ده تیاار
ارفیقان» شده ب د .از استعارۀ «مار دوسر» کااه پیشتاار بحااثش شااد درمیگااذریب ،شااا ر ّ
حتای از صاادای خ ا اادن
«شروه»ای که در «پهنۀ بیابان» طنینا داز شااده اساات هااب بااه یاااد «روح باادو»یی میافتااد کااه در ا دیشاۀ پساار
«شبا علی» است که مبادا او یز گرفتار همان سر شتی گردد کااه خا د شااد و خا ن هاار دوی آنهااا باای«منتقب»،
مهدور بما دز
«آوازهای خااارج از آهنگاای  /ا ما نااد روح باادو / ،میگااردد در گاازدان  /آیااا شاابا علی پساار …/
سرشاخۀ درخت تبااار را  /ا باار سااینۀ دالور  /ده تیاار ارفیقااان  /گلهااای ساار ُسارن  /خ اهااد
کاشت؟ /از تنگچین شا ش ،چر ق ار آیا از خ ن خی ؟…» همانز .)239

م
ُّ
البد از همین هراس است که « بدوی جا» ،مجب ر است که حتمااا «دوباااره بیایااد» .میپااذیریب کااه بااه قا
و
ّ
کاچ «در هنر بیش از هر چیز شاهد ارتباط ا سان با طبیعت هستیب .این گرایش تااا باادانجا پاایش ماایرود کااه حتای
مناساابات اجتمااا ی میااان خ ا د ا سااانها یااز کااه هناار بااه ترسیبشااان پرداختااه اساات ،بااه ا ی طبیعاات بااد
میش د» کاچ1378 ،زّ .)425اما در شعر آتشی شاهد آن هسااتیب کااه طبیعاات شااأتگرفته از ایاادئ ژی شااا ر
است که به مناسبات امروز ا سا ی تحمیل میش د .حا آنکه در م ااههای ماادرنتر آن ا طبیعاات «شااما » یمااا و
«باغ ۀ حیاط» فروم ّفرخزاد ا ،شا ر حظههای حض ر پدید ا سان تاریخمند معاصر را جستج میکند!
.3ه.4ه.3هاستعار هه ه

در ادامۀ اس رهگرایی و فاصلهمندی هر چه بیشتر هنر آتشی از زو هبزما ی ،تص یرهای شعری او یااز از ایاان باباات
دستخ

ااویر دور
آسیب میگرد د .ف ذ ا دیشههای ایدئ ژیک در شعر بهط رکلی ،راه باار ورود اسااتعارهها و تصا ِ

از واقع ،باز میگشایند «آمیختگی دال ت ایدئ ژیک شا ه با اس ره و تص یر ،امکان مناساابی بارای استعاریشاادن
متن است» کریمی1392 ،ز .)51در چنین حا تی ،این استعاره است که به شااا ر اجااازۀ آن را میدهااد کااه او ّیات
ّ
مایگا ی شعر خ د را به جها ی ذهنی اختصاص بدهد ه آن چیزی که بر روی زمین در حا اتفاااق افتااادن اساات «در
ادبیات هرگاه شعر فارسی به سمت استعاره گرایش پیدا کرده ،مرز میان ذهن و ّ
تاریخ ّ
واقعیات کبر ااگ شااده و جهااان
ذهنی بر جهان واقعی غلبه پیدا کرده اساات» فلکاای1396 ،ز  .)156ا ّبتاه بایااد از ظاار دور داشاات کااه آتشاای یااز
ّ
هم ن شا ران هبدورهای خ د ظیر خا لری ،ادرپ ر و… خ اه اااخ اه متااأثر از جناابش رما تیسااب فریاادون تا لی
ّ
ب دها د و «تقااد فراینااد اسااتعاری در مکاتااب ادباای رما تیسااب و سمب یسااب بارهااا تأییااد شااده اساات» یاک بساان،
1388ز .)123از منظری یکافی اینگ ه میت ان ا دیشید که در مح ّریت شعرهای آتشی ،یااک «اسااتعارۀ مفها می»
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ّ
بزرص حض ر دارد که ح زۀ مبدأ آن را ،امر «اس ره» و م یماتش و حا زۀ مقصااد آن را یااز «تاااریخ» و متعلقااات آن
تشکیل میدهد صف ی1396 ،ز .)108ت ضیح آنکه برای م ه در شعر «خنجرها…» ،شااا ر تاااریخ پاایشرو را بااا
چشبهای «اسب» و «راکب شسته»ی آن فهب میکند و این دو اس ره و دیا صهای آنها اساات کااه شااعر را ا تبااار
میبخشند .در آخر یز مخاطب چارهای جز آن دارد که هستی را از دری ۀ گفتمان غا ااب آن دو اسا ره بارای خا د
تعبیر و تفسیر کند .در شعرهای بعدیز «گلگ نس ار» و «ظه ر» یز هم نان با همااین «اسااتعارۀ مفها می» سااروکار
داریب .در او ی به آن د یل که «س ار غریب» ،د یای شهر را در حاشیۀ بینش اس رهای خ د میبینااد و چیااز د خا ری
مییابد .در ّدومی یز « ،بدوی جا» میخ اهد «دوباره بیاید» تا ز دگی را به آن شکلی که «خ د» دوساات ماایدارد
م
بسازد ه آنط ری که واقعا «هست»! با چنین رویکرد استعارهباوری در مح ر جا شینی ،بااهیقین میتا ان اذ ااان کاارد
که هی گاه مد ی به مصداق ا ضمامی خ د دست پیاادا خ اهااد کاارد صااف ی1383 ،ز .)104تیجاۀ ارائاۀ چنااین
تمثیلهایی از حیات ا سان امروز ت سا آتشی« ،فر »هایی است که بهواقع «محتا ا»ی ز اادگی جدیااد ایاران بعااد از
مشروطه را مایندگی میکنند .ساحت ا دیشه ،مجا اینگ ه باز ماییها را میدهد و ش ربختا ه قرنهااا اساات کااه
مساالما ان «در هجاا اسااتعارههای تجریاادی ،خ دشااان را فریااب دادها ااد کااه مااا میا دیشاایب و ا دیشااۀ تااازه
داریب» شفیعیکدکنی1387ز  .)70ه
فارم از سه شعر برگزیدۀ ما ،مبحت تص یرهای استعارهبنیاد در شعرهای دیگر دفتر «آهنااگ دیگاار» یااز هم نااان
حض ری ُپرر گ دار د .م ابق قدی که آن سا ها بدا حمید آیتی بر این کتااان شاات «مثاال اینکااه گ ینااده ایاان
صنایع را برای زیباتر ساختن ک خ د به کار میبرد ،بلکه شعر میگ ید تا این مضااامین مختلا را بااه هااب ز جیاار
ماید» نگرودی1378 ،ز .)597م ه میآوریب که در بند او شعر «ای چرام ّ
قصههای من» ،هستز
«هر رص من ّ
جادۀ یاق ت شهر شعر» و یا اینکه در بند بعدز «میدود خرچنگ هاار ا دیشااه در غااار
سیاه ُبهت» آتشی1390 ،ز .)105

همانط ر که پیداست ،ترکیب «رصّ ،
جاده ،یاق ت ،شهر ،شعر» و یز «دویدن ،خرچنگ ،ا دیشااه ،غااارُ ،بهاات»
با هر استعارهای هب که سازگار باشد بااا هاای خاارد و من قاای جا ر در میآیااد و شااا ی جااز «شاایزوفر ی فرهنگاای»
میدهد «استعاره ابزار شیزوفر ی تاریخی ملل است .فرهنگ ایرا ی با کش جدو این استعارههای تصااادفی ،سااعی
در گستر این کارخا ۀ مفه سازی داشته است» شفیعیکدکنی1392 ،ز .)52از این ا ف اسااتعارهها از دفتاار «آواز
خاک» یز ،میت ان شاهدهایی آورد که ما به یک م رد آن اکتفا خ اهیب کرد .در شعر «میتا ا یب بااه ساااحل برساایب»،
آغاز بند ّدو میخ ا یب کهز
ُ
«اسب خت غفلت در مرتع ا دیشه بسیار است  /با شترهای سفید صبر در واحۀ تنهایی  /میت ا یب
به ساحل برسیب» آتشیز همان).
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بهراستی باید از شا ر پرسید که همنشینی واژگا ی چ نز «اسب ،غفلت ،مرتع ،ا دیشه» و بعد هبز «شااتر ،صاابر،
واحه ،تنهایی» ،بیان تجربۀ آ ات واقعی شا را ۀ او ب ده است یا اینکه فقا همین حاصاال «جدو ضاارن کلمااات»؟!
به یاد بیاوریب که در آنس ی تص یرپردازیهای شعری ،در تجربۀ اصیل شا ری ،مخاطب خ د را با اطفااهای اصاایل
و سرشااار یااز م اجااه میبینااد « اقاادان معاصاار معتقد ااد کااه هاار ایماااژی بایااد اطفااه و شا ری بااه هماراه داشااته
باشد» شفیعیکدکنی1372 ،ز .)17این کته هب پذیرفتنی است که تعیین خاکشیشدۀ اط شااعری ،مسااأ های
است خ د «ذات مراتب تشکیک» و بسیار شخصی و برای یکی هست و برای دیگری هّ ،اما از این م ض ف یااز بایااد
غافل ب د که در البیر ت تص یرسازیهای مصن ی ،او ااین نصااری کااه زودتاار از دیگاران از ر ااگ میافتااد اطفاۀ
بشااری اساات .بااا ایاان دساات اسااتعارهبازیها بااهیقین کااه میتاا ان فقاار ُبعااد معناشااناختی شااعرها را جبااران
کرد آ گ هج قا ی1397 ،ز .)34در پایان بحت ،میگ ییب که آ ه در بااان اسااتعارهورزیهای شااعر آتشاای گفتااه
شد ،تا پیش از اشعار قبل از ا ق ن او ،هن ز هب وجهی از ّ
ّ
صمیمیت روسااتایی بااا خا د بااه هماراه
بدویت ،بکارت و
داشت ،از آن به بعد هرچه بیشتر آتشی به دفترهای شعر آخر مری خ د زدیکتر میگردد ،سنگینی ایاان قیصااه یااز،
در زبان و ذهن او بهمراتب ُد ُرشتتر به چشب میآید .شاید این برداشت هب خیلی دور از ذهن به ظر یاید کااه کار اماۀ
هنری آتشی سخهای باشد شا را ه از این گفتۀ شفیعیکدکنی کهز «هرگاه روح جامعۀ ایرا اای روی در سا مت و میاال
به ظامی خردگرای داشته است ،از میل به استعارهها و مجازهای افراطی و تجریدا درتجرید کاسااته و زبااان در جهاات
ا تدا و هب شینی طبیعی خا ادۀ کلمات حرکت کرده است» شفیعیکدکنی1390 ،ز.)602
یه
نتیج ههگیر ه

زو تاریخمندی گاه هنرمند ،مخاطب را به جایگاهی خ اهد شااا د کااه شااناخت او از حیااات ا دیشااهگری خا د و
تاریخ زیستها را ،اصیل و بهروزتر خ اهد ساخت .از این رهگذر ،آیندگان یاز از هنااری کااه شاااندار تاااریخ صاار
خ د است ،گ اهی بر روزگاران گذشته خ اهند گرفت .منا چهر آتشاای ،تحاات تااأثیر «خاااطرهای از اای» و امتناااف از
ّ
ّ
مختصاات
واقعیت مدرن ا سان ایرا ی ،شااعر را دسااتخ ا ی اسا رهباوری سا ّانتی ساااخته کااه از
پذیر
اوما یسب بعد از ا ق ن مشروطه بهدور میما د .آسیبهای این گاااه غیاار تاریخمدارا ااه ،مق اۀ فاار و یااز محتا ای
«ادبیات ّ
وضعیتی رسا یده که ذیل ن ان ّ
اشعار او را به ّ
اکثریت»ّ ،
اهب رئ س آنهااا را مااا بررساای کااردیب .در سااه شااعر
ا تخابی ،وابستگی شا ر به جهان ذهنی خ دّ ،
«واقعیت»ی را رضااه ماایدارد کااه اغلااب ناصاار شااعریا چا نز
«طبیعت»« ،قهرمان» و «معش ق» ،از هستی تاریخمند جاادایی میگیر ااد .او بااا ااد تساالیبپذیری در براباار زبااا ی
خ دبنیاد ،جها ی استعارهمند برمیسازد که شعر را از بسیار ح زههای احتما پذیری معنا ،بی صیب گاه میدارد.
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آتشی ،من چهر .)1375 .گزینح اشعار .چاپ س ّ  .تهرانز ا تشارات مروارید.
 .)1390 .م موع اشعار .جلد ّاو  .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات گاه.
آش ری ،داری  .)1384 .ما و ّ
مدرنی  .چاپ س ّ  .تهرانز مؤسسۀ فرهنگی صراط.
آ گ هج قا ی ،مسع د .)1397 .نشان شناس شع  .چاپ ّاو  .تهرانز شر یسه.

آ ن ،گراها  .)1385 .روالن بارت .ترجمۀ پیا یزدا ج  .چاپ س ّ  .تهرانز شر مرکز .ه
اسپینکز ،ی .)1392 .ف سری نیچ  .ترجمۀ رضا و ییاری .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.

ا درس ن ،پری .)1398 .مالحظات سربارب مارکسیست غ ب  .ترجمۀ لیرضا خزایی .چاپ ّاو  .تهرانز شر چشمه.
ایگلت ن ،تری .)1393 .نظ یح اسب  .ترجمۀ ّباس مخبر .چاپ هشتب .تهرانز شر مرکز.
 .)1397 .والت بنیامیف .ترجمۀ مهدی امیرخا ل و محسن ملکی .چاپ ّاو  .تهرانز شر مرکز.
 .)1398 .ایدئولوژی زیۀای شناس  .ترجمۀ مجید اخگر .چاپ ّاو  .تهرانز شر بیدگل.
باباچاهی ،لی .)1377 .گزارههای منف س .چاپ ّاو  .تهرانز شر ار ج.

بارت ،روالن .)1397 .مۀان نشان شناس  .ترجمۀ صادق رشیدی و فرزا ه دوسااتی .چاااپ ّاو  .تهارانز ا تشااارات

لمی-فرهنگی.
ّ
ّ
براهنی ،رضا .)1380 .طال سر مس .جلد دو  .چاپ دو  .تهرانز ا تشارات زریان.
برمن ،مارشا  .)1386 .ت بح مدرنیت  .ترجمۀ مراد فرهادپ ر .چاپ ششب .تهرانز ا تشارات طرح .
پاینده ،حسین .)1397 .نظ ی ها و نقد اسب  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات سمت.

محمدجعفر .)1392 .سر مدی ب امع شناس ّ
پ یندهّ ،
اسبیات .چاپ س ّ  .تهرانز ا تشارات قشجهان.
پیترزما ،هنری .)1398 .نظ یح مع ف سر دیدارشناس  .ترجمۀ فزاد جابراال صار .چاپ ّاو  .تهرانز شر کرگدن.
ت دورو  ،تزوتان .)1387 .مفهوم ّ
اسبیات .ترجمۀ کتای ن شهپرراد .چاپ ّاو  .تهرانز شر ق ره.
 .)1398 .بوطیقای سااتارگ ا .ترجمۀ ّ
محمد ب ی .چاپ ششب .تهرانز شر آگه.

تیل ر ،چار ز .)1392 .هگل و امعح مدرن .ترجمۀ من چهر حقیقی .چاپ چهار  .تهرانز شر مرکز.
جربزهدار ،بدا کریب .)1368 .حافظ .تصحیح قزوینی ا غنی .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات اساطیر.
جعفری ،مسع د .)1378 .سی رمانتیست سر ارو ا .چاپ ّاو  .تهرانز شر مرکز.
ج ی ،بهروز .)1377 .اوسان زیستف سر اوج ماندن .چاپ س ّ  .تهرانز ا تشارات مروارید.
ج رج ،امری .)1372 .ورج لوکاچ .ترجمۀ ّزتا له ف الدو د .چاپ ّاو  .تهرانز شر سمر.

حمیدیان ،سعید .)1393 .سر مدی ب اندیش و هن ف سوس  .چاپ چهار  .تهرانز ا تشارات اهید.
دست یب ،بدا علی .)1348 .سای روشف شع نو ارس  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات فرهنگ.
ّ
سیدحسینی ،رضا .)1393 .مکت های اسب  .جلد ّاو  .چاپ هجدهب .تهرانز ا تشارات گاه.

سال پنجاه و سوم

مسألۀ تاریخمندی شعر منوچهر آتشی

شایگان ،داری  .)1397 .ب های ذهن و ااط ب ازل  .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات فرزان.
شفیعیکدکنی ،محمّدرضا .)1373 .موسیق شع  .چاپ س ّ  .تهرانز ا تشارات آگاه.
 .)1372 .صور ایال سر شع فارس  .چاپ پنجب .تهرانز ا تشارات آگاه.
ّ .)1387 .
غزلیات شمس تۀ یزی .جلد ّاو  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات سخن.
 .)1390 .با چ اغ و ین  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات سخن.
 .)1391 .رستاایز کلمات .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات سخن.

ّ
صوفی  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات سخن.
 .)1392 .زبان شع سر نث
شم نگرودی ،محمدتقی .)1378 .تاریش تیلیل شع نو .جلد ّدو  .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.
صف ی ،ک ر  .)1383 .از زبانشناس ب ّ
اسبیات .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات س رۀ مهر.
 .)1396 .استعاره .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات لمی.

ضیمرانّ ،
محمد .)1395 .میشل فوکوز دا ش و قدرت .چاپ هشتب .تهرانز ا تشارات هرم .
طاهباز ،سیروس .)1355 .ح های با ف وغ ف ّ ازاس .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات دفترهای زما ه.
فت حی ،محم د .)1389 .بالغ تصوی  .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات سخن.

فرارو  ،ایست ان .)1390 .مفهوم سیالکتیک از نظ لوکاچ .ترجمۀ حسین اقبا طا قا ی .چاپ ّدو  .تهرانز شر چشمه.
فرتر ،ک .)1387 .لوی لتوس  .ترجمۀ امیر احمدیآریان .چاپ ّاو  .تهرانز شر مرکز.
ّفرخزاد ،فروم .)1377 .ایمان بیاوریت ب غاز فصل س س .چاپ دوازدهب .تهرانز ا تشارات مروارید.
فرهادپ ر ،مراد .)1397 .شع مدرن .چاپ ّاو  .تهرانز شر بیدگل.
فلکی ،محم د .)1396 .سلوک شع  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات ماه و خ رشید.
قراگ ز ّ ،
محمد .)1398 .صاح شناسنام  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات گاه.
قزوا اهیّ ،باس .)1376 .ریرا .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات معین.

کریمی ،فرزاد .)1392 .روایت تازه ب لوح کهف .چاپ ّاو  .تهرانز شر ق ره.
 .)1397 .تیلیل سوژه سر ّ
اسبیات ساستان سامدرن .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات روز ه.
ک رک ،تیم تی .)1392 .مارتیف هایدگ  .ترجمۀ پ یا ایما ی .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.
ک بروک ،کلر .)1398 .ژیل سولوز .ترجمۀ رضا سیروان .چاپ س ّ  .تهرانز شر مرکز.
ک هن ،جرا دآ ن .)1396 .نظ یح تاریش مارکس .ترجمۀ محم د راسخافشار .چاپ ّدو  .تهرانز شر اختران.
کاچ ،جرج .)1378 .تاریش و گاه طۀقات  .ترجمۀ ّ
محمدجعفر پ ینده .چاپ ّدو  .تهرانز شر تجربه.
 .)1388 .امع شناس رمان .ترجمۀ ّ
محمدجعفر پ ینده .چاپ ّاو  .تهرانز شر ماهی.
 .)1388 .ان و صورت .ترجمۀ رضا رضایی .چاپ ّدو  .تهرانز شر ماهی.
 .)1388 .رمان تاریخ  .ترجمۀ شاپ ر بهیان .چاپ ّاو  .تهرانز شر اختران.
 .)1388 .میالعات سربارب فاوس  .ترجمۀ امید مهرگان .چاپ ّاو  .تهرانز شر ثا ت.
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 .)1394 .نظ یح رمان .ترجمۀ حسن مرتض ی .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات آشیان.
 .)1397 .ستارهای سربارب توماس مان .ترجمۀ اکبر معص بیگی .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات گاه.
ما پاس ،سایم ن .)1393 .ژان ت ف انسوا لیوتار .ترجمۀ بهر گ پ رحسینی .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.

مایرز ،ت ی .)1393 .اسالوی ژیهک .ترجمۀ احسان روزی .چاپ س ّ  .تهرانز شر مرکز.
مختاریّ ،
محمد .)1378 .منوچه تش  .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات ت س.

مختاریّ ،
محمدحسین .)1397 .ه منوتیک معنا و زبان .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات سمت.
مکآفی ،ئل .)1392 .ژولیا ک یستوا .ترجمۀ مهرداد پارسا .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.

مکک ئی ن ،مارتین .)1384 .ل سومان .ترجمۀ پیا یزدا ج  .چاپ ّاو  .تهرانز شر مرکز.
م ران ،بر ا .)1396 .نظ ی های ّ
اسبیات و نقد .ترجمۀ اصر داوران .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات گاه.
میلز ،سارا .)1398 .میشل فوکو .ترجمۀ مرتضی ری .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.

ری ّ ،اسما یل .)1348 .صور و اسۀاب سر شع ام وز ای ان .چاپ ّاو  .تهرانز ا تشارات بامداد.
ویلس ن ،راس .)1393 .تئوسور سورنو .ترجمۀ پ یا ایما ی .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.

هاسه ،او ریش؛ الرج ،ویلیا  .)1395 .موریس بالنشو .ترجمۀ رضا حی .چاپ ّدو  .تهرانز شر مرکز.
هاوک  ،تر  .)1397 .استعاره .ترجمۀ فرزا ه طاهری .چاپ هفتب .تهرانز شر مرکز.
همدا ی ،امید .)1398 .نظ یح اسب  .چاپ ّاو  .تهرانز شر گاه معاصر.
هین لی  ،آر د .)1389 .وچ  .ترجمۀ حسن افشار .چاپ س  .تهرانز شر مرکز.

یاک بسن ،رومن .)1388 .ساا گ ای و ساساا گ ای  .ترجمۀ ک ر صف ی .چاپ ّدو  .تهرانز ا تشارات س رۀ مهر.
ی رگنسن ،ماریا؛ فیلیپ  ،یز ،)1397 .تیلیل گفتمان .ترجمۀ هادی جلیلی .چاپ هشتب .تهرانز شر ی.

