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 چکیده

 ادم و فرهنگ با برخورد یهسای در بینیجهان تحوّل حاصل ایران، در خواهیمشروطه خیزش

 اروپایی، آثار یهترجم و گارینروزنامه رشد پسامشروطه، دوران در. استبوده زمین مغرم

 و اول پهلوی یهدور در که ترجمه از اتمجلّ استقبال. گشود ادیبان برابر را نوینی هایگستره

 یهزایید غرم، ادبی مکاتب. بخشید شتام را مدرنیته سیر بود،گرفته ایفزاینده شور دوم،

 هایدگرگونی با ایرانیان ییآشنا امّا بوده، ناامس آن شناسیهستی تحوّل روشنگری و دوران

 توالی و ترتیب نه و بود مندبهره آن اجتماعی هایزمینه و فلسفی هایپشتوانه از نه نوین

 نیافته تجلّی ما معاصر شعر در تمامیت و انسجام آن با لذا داشتم خود با را دیار آن زمانی

. ادعاست این بر هدیشا است، گوناگون هاینگرش از تلفیقی که نیما اشعار مجموعه. است

. داشت یّتفعّالادبی  نقد و ترجمه شعر، حوزه از سه در نیمایی، دوم نسل شاعر آتشی، منوچهر

 آتشی شعر در را آمیختگی این که است آن پی در تحلیلی -توصیفی یهشیو با حاضر پژوهش

تلفیقی از  در شعر وی از همان آغاز که است آن یکنندهبیان پژوهش هاییافته. کند بررسی

 غنایی، شعر در را سیسمرمانتی هایشاخصه برخی شودم بدین معنا کهمکاتب ادبی دیده می

 را اجتماعی سمبولیسم از هاییگرایش و رئالیستی شعر در را( شهری و بومی) اهلیمی عناصر

سامد دوم شعر وی، ب یهبا این حال، از دور .است داده بازتام خود، اعتراضی هایسروده در نیز
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 مقدّمهک 3

خواهی و در مواجهه بوا بیونش در شعر معاصر فارسی، همگام با مشروطه تحوّل

ن ر  ( مغورم زمویhumanism) محوریو انسوان (scientism) محوریعلم

دوران مشروطه و پسامشروطه، شعر با انعکاس مشکلات جامعه به  است. درداده

» ابزاری فرهنگی در خدمت مفاهیم اجتماعی و انتقوادی هورار گرفوت و یهمثاب

 یهنمونه( آفرینی به شویو) شود. تیپرئالیسم( نزدیک می) نگاریبه نوعی واه 

 «رئالیسوتی ایوران ادبیّاتت برای ای اسرئالیستی در شعر این دوره سرآغاز تازه

اسوت. افوزون بوراین، (. که البتّه با طنز نیز هموراه بوده658: 6957آجودانی، )

دهخودا در  یم را نیز در همین دوره و در سورودههای سمبولیسنخستین بارهه

 توان دید.رثای میرزا جهانگیرخان می

در شووعر  6830-6904هایهمچنووین رئالیسووم سوسیالیسووتی کووه بووین سووال

رضاخان کمرنوگ شود و نشوریاتی از  یهبود، در دورکارگری رشد و نمود یافته

های سنّتبا فراهم کردن زمینه برای به چالش کشیدن »جمله بهار، نوبهار و وفا

د شعر آزاد، آشنا ، تمهید ذهنی خوانندگان برای تولّافراطیهای فرتوت و بدعت

ها نقدها و سوروده یهی از طریا ترجمکردن ایرانیان با نقد نو در مقیاس جهان

فضوای  .(689: 6934زرهوانی، ) «و آشنا کردن ایرانیان با مکاتوب ادبوی جهوان

تقریبواً مانیفیسوت » (که6906) «نیما یهافسان»هرار دادند.  تأثیرادبی را تحت 

، «ای شوب »(. و74: 6973شفیعی کدکنی، ) «شعرای رمانتیک این دوره است

رتین و موسوه سوروده شود. امواهای فرانسوی نظیر لنتیکرما تأثیرتحت تحت 

 ( نیز شکلی از سمبولیسم را نمایش داد.6961) «هقنوس »افزون براین 

شود. سیاست و فرهنگ مشاهده می یهی عظیم در پهنتحوّلبا آغازپهلوی دوّم، 

هوای گونواگون نشوریات بوا گرایش یهضمن رشد فزاینود 80-98های در سال

ژورنالیسوتی آن بوود. از  سنّتشعرهای فرنگی بخشی از  یهرجممواجهیم که ت

هبل ظهور  یدوره سیسمرمانتیلی در امتداد پیشگامی تولّ بهسویی شعر تغزلی 
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های سیاسی و اجتماعی از طریوا نهضوت جهوانی آرمان»یابد و از دیگر سومی

ذهن شواعران را بوه خوود  (sovietic) ییرؤیاچپ و گسترش سوسیالیسم شو

 (.417: 6931عابدی، ) «کندب میجل

یابود. گرایی روا  میخوانی اجتمواعی و انودوهمرثیوه 98پس از کودتوای سوال 

های عقویم پرداز، شوعر فاختوهبست، شعر خاطرهنهایت این نوع شعر، شعر بن»

فوردی و  یهدر دو شاخ سیسمرمانتی(. همچنین، 57: 6955مختاری، ) «است

اولی غیرسیاسوی، عاشوقانه، »یابد.داده، تکامل می اجتماعی به حیات خود ادامه

یوت فعّالهای انقلابی است و دوموی بوه های اجتماعی و اندیشهبرکنار از دغدغه

اجتماعی، مبارزه، سیاست، عشوا بوه آزادی، انقلوام و اهوداف انقلوابی اصوالت 

-(. در این دوره بوا توجوه بوه شورایا سیاسوی863: 6934زرهانی، ) «دهدمی

 یابد.گرایش به ابهام و به تب  آن سمبولیسم اجتماعی نیز روا  می اجتماعی،

سمبولیسوم  یهبه بعود بوا افوول شوعر رمانتیوک و حضوور برجسوت 40از سال 

-هشود، صوبغیکی از خصایصی که با نیما شروع می»شویم. اجتماعی مواجه می

شوتر در ایون دوره بی امّواهبل، بیش و کوم بوود،  یدورهاهلیمی است که در  ی

د و تجودّ سنّت(. در این دهه، نوسان بین 53: 6973کدکنی، شفیعی) «شودمی

گوردد. شوعر متعهود مارکسیسوتی و نیوز یابد و شعر نوگرا مقبول میشدّت می

شوود. شوعر چریکوی بوا یافته و سمبولیسم در آن صوریا می گسترشمذهبی 

ههرمانوان  ایشستهای شعر مقاومت همراه با سیاهکل و در پرتو ترجمه یهواهع

 گیرد.مبارز و مظاهر مقاومت جان می

شدن نخبگوان اسوت. بوا رئالیستی( حاصل سیاسی) شعر انتقادی 70 یدر دهه

های رئالیسوتی اسوت، هووّت فوههوا کوه از مؤلّامید به هیوام ملّت 6975انقلام 

رنوگ بیشتری یافت و با شکست حکومت سوسیالیسوتی شووروی، رئالیسوم کم

های کم تعریفامید به ایدئولوژی دینی یا دست یهده» شصت یهشود. دهمی

خاکسوترهای تلواش  یههبر تجدد، د سنّتچیرگی  یهایدئولوژیک از دین، ده
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به جای مبارزه، شعر به جای شعار، کلموه بوه  ادبیّاتمحتاطانه برای جایگزینی 

رود می اجتماعی در محاق-(. شعر سیاسی857: 6955عابدی، ) «جای سیاست

آیود و نیز رئالیسم به تصوویر در می سیسمرمانتیهای جنگ تحمیلی با جلوه و

انقلام، رمزگویی سیاسی به  ازای ملّی داشت. پس که هم دینی بود و هم صبغه

 یدهوهبه صورتی تدریجی و از  6910 یدههاز »گویی فردی بدل گردید. فاش

فرهنگوی  توأثیراجتماعی شوعر کاسوتی گرفوت و  تأثیربه شکلی وسی ،  6950

هفتواد بوه انکوار  یدهوه(. شوعر 851هموان: ) «اهل خود رسیدشعر هم به حدّ

تورین نزدیک و ایون شواید یکوی از طبیعی یهگذشت حتّینفی گذشته، »رسید

 (.651همان: ) «ها در برابر چیرگی فکر ایدئولوژیک بودواکنش

 بیان مسأله-3-3

ای لسوفی و هموراه بوا زمینوههای فهای اروپایی، بور بسوتری از اندیشوهمکتب

دم معاصر فارسی، بوه چه در اآن امّاظهور یافتم  ناامسآن  ادبیّاتاجتماعی در 

بهوره آثار مغرم زمین، متجلّی شد، فقا در ساخت ادبوی و بی یویژه با ترجمه

فلسفی و اجتماعی بوده و انسجام لوازم را نداشوت. لوذا در -های فکریاز زمینه

زموان ملاحظوه توان تلفیقی از دو یا سوه گورایش را همیم شعر شاعران معاصر

 کرد.

 یحووزه( از شاعران معاصری اسوت کوه در سوه 6968-6954) منوچهر آتشی

. تحصویلات دانشوگاهی وی در زبوان و اسوتداشتهیوت فعّال شعر، ترجمه و نقد

های ادبوی اروپوا آشونا هسوتند، نویسندگانی که با مکتب»انگلیسی بود. ادبیّات

پذیرفتوه  توأثیرهای ادبی پیش از خود ها و جنبشمکتب یهاست از هم ممکن

ی ه(. تسلا وی بر زبان انگلیسی، شتام فزاینود653: 6931تسلیمی، ) «باشند

و نیوز  90و  80 یدهوههای ادبی گسترده در ترجمه یههای نو در سایاندیشه

مختواری شوعر هوای او بودنود. نگره تحووّلمهاجرت به شهر، عوامل اساسی در 

آواز »و « آهنگوی دیگور»سورودن  یدوره»کند:آتشی را به سه دوره تقسیم می
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رشد و بلوغ  یدورهاست و « دیدار در فلا»برز  که حاصل آن  یدورهم «خاک

زیبواتر از شوکل »، «گندم و گیلاس»، «وصف گل سوری»و پختگی، که در آن 

لبتووه تووا زمووان ایوون (. ا65: 6955مختوواری، ) «را منتشوور کوورد« هوودیم جهووان

بامووداد و خلوی  و خوزر هنووز چواپ نشووده  یهبنودی اتفواق آخور، حادثودوره

دوم ی ی سوی توا نیموهدهوههای ادبی او از انتهوای است. آغازین آفرینشبوده

ر از شرایا سیاسی، اجتماعی زمانه است که گیرد و متأثّچهل را دربرمی یدهه

بوه صوورت ) ر( و گورایش سیاسویبه صورت آشوکا) گرایش اجتماعی او»در آن

(. به هور 447: 6955عابدی، ) «شودوار( در شعرهایش دیده میمحدود و اشاره

نخسوت، اشوعار عاشوقانه و  یدورهزده نیست. در هموین حال، شعر او سیاست

. شودظاهر می سیسمرمانتیهایی از من فردی اوست و به رنگ او، روایت غنایی

گرایی اختصاصی و ناگزیر اوست که در بومی یدورهدوران تثبیت شعری او با »

(. 65: 6955مختاری، ) «استشود، متبلور که گاه تغزلی نیز می زبانی حماسی

-حماسی به غنایی-گذر از شعر اهلیمی»برز  یدورهدوم یا  یدورهویژگی بارز 

سووم حیوات هنوری او پوس از  یدوره( اسوت. 954: 6934زرهوانی، ) «شهری

زیباتر از شکل »، «گندم و گیلاس»، «وصف گل سوری»ه فترت با هریب دو ده

تغوزل  یدوره»خوورد. رهوم می« چوه تلوو اسوت ایون سویب»و « هدیم جهان

تووان هموان(. بنوابراین می) «انسانی-های عام اجتماعیمایهگرا با درونطبیعت

های منوچهر آتشی ترکیبی از مکاتوب ادبوی وجوود دارد، از گفت که در سروده

 هایفوهمؤلّ نگواه از را آتشوی منوچهر شعری هایتجربه حاضر، رو، پژوهشینا

 .کندمی بررسی سمبولیسم و رئالیسم ،سیسمرمانتی

 های پژوهشپرسش-3-0

 های این پژوهش عبارتند از:ترین پرسشاساسی

شوعر منووچهر  اروپوایی در ادبی هایهای مکتبها و مؤلفهکدام یک از ویژگی-

 است؟ دا کردهپی آتشی نمود
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 ایون کواربرد یشویوه و نگورش تحووّل در ایوران سیاسوی -اجتماعی شرایا -

 است؟ی داشتهتأثیرچه  منوچهر آتشی شعر در هامکتب

 پژوهش یهپیشین-3-6

 اسوت،ای پیرامون شعر آتشوی انجوام شدههای پراکندهکه پژوهشرغم اینعلی

، سیسومرمانتیمکتوب سویر  بررسوی بوه خواص طوور بوه آثار این از کدامهیچ

 هایجنبوه یدربواه کوه آثواری. انودن رداخته او شوعر در رئالیسم و سمبولیسم

 :از عبارتند است شدهنوشته آتشی شعر مختلف

 و آتشوی منووچهر شوعر»( در نوشتاری تحوت عنووان6955) آبادعباسعالی .6

 کورده بازتام و کارکرد اسطوره را در شعر آتشی بررسی« آن در اسطوره جایگاه

های ملوی ارائوه اسوطورهاست که وی تفسیر جدیودی از و به این نتیجه رسیده

 است.داده

یکوی از « آتشوی شعر در غربت غم»یه( در مقال6936) موسوی و همکاران .8

و بازتوام آن را در شوعر آتشوی نشوان  را بررسی کرده سیسمرمانتیهای مؤلفه

 اند.داده

 شوعر در مدرنیسوم توأثیر» پژوهشی با عنوان( در 6930) طحان و همکاران .9

 مودرن کاملواً شواعری تووان آتشوی رامعتقد هستند کوه نموی« آتشی منوچهر

 نشوان تووانمی های ویسروده در را هامؤلفه این از بسیاری دانست هرچند که

 داد.

رویکردی به مدرنیتوه در »( در جستاری با عنوان6938) مشهدی و همکاران .4

 و آثوار ادبیّوات بوا آتشوی آشونایی بر این باور هستند که« شیشعر منوچهر آت

 بنیادینی و محسوس تغییرات او، یهاندیش و شعری یهتجرب بر اروپایی شاعران

 است. گذاشته

 هایمؤلفوه از برخوی بررسوی»  ( در پوژوهش6937ِّ) استادزاده و همکواران .7

شوعر آتشوی را  مدرنیسوتیپستهای بعضی از مؤلفه« آتشی شعر در پسامدرن
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 خردگرایوی، آیرونی، نقود پریشی، زمان ها عبارتند ازاند. این مؤلفهتحلیل کرده

 تاریخی.  حقایا کشیدن چالش به تاریو، مداریغایت انکار

در  سیسومرمانتی» در پژوهشی تحت عنوان (6938) خدادوست و نصراللهی .1

در شعر آتشی،  سیسمرمانتیهای با توجه به بازتام مؤلفه« شعر منوچهر آتشی

 طبیعوت سیسومرمانتیانودم ارائوه داده سیسمرمانتی از ایگانهپن  بندیتقسیم

 سیسوومرمانتیناسیونالیسووتی،  سیسوومرمانتیاحساسوواتی،  سیسوومرمانتیگوورا، 

 فولکلور. سیسمرمانتیفردگرا و 

ی هواآفرینش یههمو هوا،پژوهش این از یک هیچ شودم درچنانکه مشاهده می

 از. اسوت نشوده ارزیابی( هم با) مکتب سه هر دگردیسی و و نفوذ آتشی شعری

 مکتوب چنودین بوا مواجهه در که آتشی به عنوان یکی از شاعران معاصر، آنجا

 آموده، غالوب او بور که هایینگرش و عواطف هیجانات، بنابر هرار گرفته، فکری

 یوک اطلاق سان بدین. استبه وجود آورده وی هنری هایآفرینش در نوساناتی

. نمایودمی نواممکن گاه و دشوار وی، آثار متعاهباً و بینیجهان بر نام تفکر نوع

 یههواعود برجسوت اصوول و گورفتن نظور در بوا توا کوشویممی پژوهش این در

به بررسی شعر آتشی  (سمبولیسم رئالیسم، ،سیسمرمانتی) موردنظر هایمکتب

 .کنیم ها ارزیابیپذیری وی را از این مکتبتأثیرپرداخته، با تحلیل محتوایی، 

 در شعر آتشی سیسمرمانتیتجزیه و تحلیل؛ -0

 در را هنوری گونواگون هایحوزه که است ادبی و فلسفی نهضتی ،سیسمرمانتی

شود. بورای ایون مکتوب ادبوی، می آغاز گراییاحساسات یدوره با و گیردمی بر

 آراسوته، پرشوور، خودگذشوته، از ام،جوذّ»: اسوتصفات مختلفی تعریوف شده

 پور و اسورارآمیز ههرمانانوه، عبو ، گرایانوه،ماده نامعقول، بینانه،واه  غیرواهعی،

 و رنگارنگ مطنطن، انقلابی، کارانه،محافظه برجسته، غمگین، و عمیا احساس،

 آشوفته، و شوکلبی گرایانه،صوورت و منظم اروپا، شمال به مربوط انگیز،شگفت

 صوفات، ایون .(68: 6937فورسوت، ) «احمقانه خیالاتی، و آلودوهم احساساتی،
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رمانتیسوم، گورایش »در یک تعریوف کلّوی .است مکتب این متعدد وجوه بیانگر

های شخصی در برابر خرد تقلیدی، واهعیت یه، ذهنیّت و تجربتخیّلعمدی به 

داری در زمووان خووود سووطحی و عینووی و نیووز ضوودیت بووا اشوورافیت و سوورمایه

 در ایوران معاصور ادبیّوات در رمانتیسم امّا(. 669: 6931تسلیمی، ) «تاسبوده

 ایوران، کشوور کوه چورا ماسوت متفواوت بسویار آن اروپایی خاستگاه با مقایسه

 موجب ظهور که اجتماعی و فرهنگی اهتصادی، سیاسی، شرایا یههم گاههیچ

 ادبیّوات انیزمو ادبی، مکتب این سو، دیگر از. نکرد تجربه گردید، سیسمرمانتی

 ادبوی مکتوب بوه را خوود جای پیش هامدّت از که داد هرار تأثیر تحت را ایران

 اعوم مختلفی هایجنبه بر اروپا، در سیسمرمانتی براین، افزون. بودداده دیگری

 در بوود افکنوده سیطره.. .و موسیقی شناسی،جامعه نقاشی، معماری، ،ادبیّات از

 هایتفاوت بنابراین،. بود سیسمرمانتی یهگستر هاتن ادبیّات ایران، در که حالی

 ایون بوا دارد، وجوود اروپوایی و ایرانی سیسمرمانتی مکتب میان در ایبرجسته

های فهمؤلّ میاندارد. از  وجود هاآن میان هاییشباهت موارد، از ایپاره در حال

یشوی و اندو احساس، غوم و انودوه، عشوا، مرل تخیّلبه  سیسمرمانتید متعدّ

 پردازیم.گرایی در شعر آتشی میطبیعت

 و احساس تخیّل-0-3

 یهسویطر کوه آنجوایی اسوتم «تخیّول» سیسومرمانتی اصلی هایبنیان از یکی

 درک بوه رهانوده، حیوات رنو  از را او و کنودمی هموار واهعی جهان بر را آدمی

 آن از یبخشو که کنیممی تجربه را جهانی»: گفتمی کند. کانتمی نائل هستی

اهمیّت این اصول از مکتوب  (.665: 6955 هارلند،) «ماست خود ذهن یهآفرید

اعتقواد داشوتند کوه شواعر بودنشوان »هاای است که رمانتیکرمانتیک، به اندازه

این مسأله را نیوز نبایود از نظور  (.71: 6951باوره، ) «است تخیّلصرفاً به دلیل 

و عاشقانه و گواهی اجتمواعی و  احساسات رمانتیک گاهی فردی»دور داشت که

 یعویطب  یوهوا ،شاعراین نگاه،  در(. 683: 6931تسلیمی، ) «گرایانه استآرمان
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چوون غوم فوراق،  یاحساسات ایها و ها، کوهستانباران، آواز گنجشک شمثل بار

 .  کندیم انیشاعرانه ب فیظر تخیّلبا  را …و یدلتنگ ار،یاز  ییجدا

در شعر آتشی، عنصر خیال، برجسوته اسوت.  مسیسرمانتیدر جستجوی اصول 

برد و در این راسوتا نیرومند، سخن را از گفتار معمول فراتر می تخیّلوی نیز با 

« آهنوگ دیگور» از دفتور شوعر« احساس» گیرد. شعراز عناصر طبیعت وام می

 عاست:شاهدی بر این مدّ

 لانوه آن در دیگر نپرندگا پندار و/ پرید ایپرنده سکوتم تنهای و انبوه درخت از

 و/ ام؟زنوده هنوز من پس/ ؟ دیگر هایپرنده شاید و/ دیگر؟ یهپرند شاید/ یافت

 .(603: 6،  6951 آتشی،) شد فشرده گوارا وحشتی از هلبم

های پیراموون جوان و شخصویت خوویش بوه پدیوده تخیّولآتشی بوا تکیوه بور 

زیورا  ماسوت سومسیرمانتیهای شواخص مکتوب بخشد. این رویکرد از مؤلفهمی

هوای گذارد و بوه افاهای پای میورزی به دنیای ناشناختهشاعر به کمک خیال

درخت »امکان دارد. تصویرهای تخیّل یهکند که تنها به واسطنو دست پیدا می

 تخیّلهایی از نمونه« وحشتی گوارا»و « پندار پرندگان»، «انبوه و تنهای سکوت

 و احساس آتشی در این شعر بود.

مورا »، «خاکسوتر»، «شوکار نوی»، «جام من»، «رحیل»هایفزون براین، سرودها

 و احساس شاعر است. تخیّلاز  سرشارو . . .  «بزم»، «صداکن

 اندوه و غم-0-0

 گورایش هایریشوه» .است سیسمرمانتی ادبی مکتب اصول دیگر از اندوه، و غم

[ همچنوین. ]ردکو جستجو باید وسطی هرون فرهنگ در را افسردگی و اندوه به

( 6594 - 6511) «موالتوس» یبدبینانه یهنظری مانند اجتماعی مسائل ایپاره

 و واگیرکشنده هایبیماری برخی و ساله سه هایجنگ جهان، یآینده یهدربار

 و انودوه» .اسوت بووده موؤثّر امور ایون در آن، از ناشی فراوان میر و مرل اخبار

 فراگیر چنان آن و شد، آغاز شعر در ابتدا ،مرل و گورستان به توجّه و افسردگی
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 و انودوه.... نامیدنود گورسوتان مکتوب نوام به را اشعار نوع این که بود شاخص و

 شوکل بایود را سیسمرمانتی پیش یدوره هاینوشته دیگر و اشعار آن افسردگی

 اساسوی هایشاخصوه از یکوی بوه بعود یدوره در که دانست چیزی آن یاوّلیّه

 فارسوی معاصور ادم در. (57-59: 6955 جعفوری،) «شودمی تبدیل رمانتیسم

 بیست کودتای و مشروطه از پس دوران اجتماعی و سیاسی شرایا از متأثر نیز،

 دار پورچم توللی. »بودند اندوه از آکنده که شد خلا هاییسروده مرداد، هشت و

 یهندیشوا و شوعر تأثیر تحت روزگار آن شعرای اغلب و است شعری جریان این

 از اغلوب «بازگشوت» تا گرفته «رها»از توللی اشعار یهمجموع گیرند.می هرار او

 ناامیودی، مورل، وحشوت اندوه، از آکنده است اینامهغم حکم در محتوا جهت

 (.891: 6953 اکرمی، و خاک ور) «ناکامی و خستگی

 تمدارد و بیانگر عواطف شخصوی اوسو فردی ایصبغه آتشی، شعر در غم و درد

 شوعر در... و عشوا درد گذشته، هایموهعیت برای اندوه و دلتنگی تنهایی، درد

 وضوعیتی از شاعر اندوه و دلتنگی« گندم و گیلاس»از مجموعه اشعار «8فراهی»

 :است درک هابل روشنی به دارد، هرار آن در که

و  سرگشتهشود/ آفتام/ تو/ آغاز میس یده که سر بزند/ نخستین روزِّ روزهای بی

ماشای سوسنی نوزاد/ به نخستین پرسان/ تا مرا کنار کدام سنگ/تنها بیابد/ به ت

مورا/ آغواز هایم.../ س یده که سر بزند/ نخستین روزِّ روزهای بیسرگشتگی یدره

ها خوواهی خواهی کرد:/ مثل گل سور  تنهوایی/ آه خوواهی کشوید/ بوه پروانوه

، 6951آتشوی، ) بور آسوتانت سدری/ که سایه نینداختوه یهاندیشید/ و به شاخ

 6 :770 ،776.) 

های آتشوی، حضوور مضومون غوم و انودوه در تموام هابل ذکر در سروده ینکته

 یدورهرمانتیکی را بوه یوک  یهرو، نباید این مؤلفدفترهای شعری اوست. از این

که یأس و دلمردگی همواره در  دهدمیزمانی خاصی محدود کرد. این امر نشان 

سویر »، «آهنگ دیگر»، «درد شهر» هایاست. سرودهوجود داشته زندگی آتشی
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های دیگوری از ایون دسوت ... نمونوهو« دشوت انتظوار»، «مرغ آتش»، «حسرت

 است.که غم و اندوه شاعر در آن بازتام یافته هستند

 عشق-0-6

 ورزی است. عشا،، عشا و عشاسیسمرمانتیترین اصول مکتب یکی از اساسی

 و تووان از نموودی و اسوت حیوات یهپهن در انسان فراگیر و هاط  حضور راوی

 است، حامی و مؤید. است بشری طبیعت از دفاع یهصخر شاعر،» .آدمی عظمت

: 6913 دیچوز،) «بوردمی خوود بوا را عشوا و پیوسوتگی رود،می کجا هر به که

 بوا مواجهوه برای را عشا نوشداروی ناخودآگاه، بر تکیه با رمانتیک شاعر .(619

 عشوا هسوتی، مظواهر و طبیعوت. داندمی کارساز خود پیرامون یهآشفت جهان

. کنودمی سرمسوت را او مخوالف جنس هایجذبه و انگیزدمی بر او در را رؤیایی

 پوذیر امکوان افسانه و رؤیا معیار با واهعیت تسخیر نیز هلمرو این در که چند هر

 هواکیرمانت یم بوه رهبورهرون هجدهم و نوزده یهااز عاشقانه یاریبس»است. 

 ییهامعشووهه ییبوایز شیدر وصف و سوتا یافلاطون یادب یهامشحون از هطعه

 هواکینامعلوم و ناشناخته است. در واه  آنچه کوه رمانت ناآن تیاست که شخص

هوا از آن یاریمعشوق بود و الهام بخوش بسو یآسمان ییبایز آورد،یرا به وجد م

: 6955مختواری، ) «بوده است او ینگاه آسمانها و چشم ،از محبوم شیدر ستا

ورزیود. ایون امور هایش امتنواع میآتشی از ذکر نام معشوق در سوروده امّا (.87

هی از حجووم هابوول توووجّ ی او باشوود.سوونّتتربیووت ایلیوواتی و  یزاییوودهتوانوود می

ی هاز مجموعو« هواپاداش»های آتشی نیز به عشا اختصاص دارد. شوعر سروده

 ای از این دست است:نمونه« لادیدار در ف»

 یهراستت/ و هلب آفتابی من در شوقیق یهدر نیمروز عاطفه/ خورشید در شقیق

در انحنای آسفالت/ در گیسوی بلند تو -ای جوزار/ / و اهتزاز نقرهکوفتمیچ ت 

های خواند.../ ای دوست، ای غافل!/ از من نشسته بیمار، ای یار!/ ایون دسوتمی
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اداش آفتام تن تست/ و آن شقایا سور ، بور گوردن سو یدت/ من/ پ یهسوخت

 (.977: 6،  6951آتشی، ) من. . . یهپاداش بوس

 یهچکام»، «دیدار»، «در فردای خاکستر»، «وهم سنگ»، «6فراهی»هایسروده

آینود. او به شمار می یهای برجسته. . . از عاشقانه و« فضایی یهتران»، «کیهانی

 و رودموی سوخن معشووق و عاشوا جسومانی موهعیوت از ،هاعاشقانه در گاهی

 را اروتیسوممختواری،  .شوودمی کشویده تصوویر کامگی بهتن از ذهنی، کیفیتی

: 6938) داندمی «هلبی یگانگی و ذهنی هماهنگی در جنسی آمیزش گنجیدن»

های اوست کوه در آن دیگری از عاشقانه یهنمون« وصف گل سوری»شعر (.663

 شود:مشاهده می اروتیسم هایی ازنشانه

رود به شوانه/ و خورد/ و میرهصانت/ روی انار سرخت سُر می یراز از خلال طُرّه

کنود/ راز از مهتابیت/ جغرافیای حسرت و حیرت را/ ترسویم می یی برهنههشان

 اسوتزار بوسوه پرآشووم گشتهتابد/ وهتی زلال گردنوت/ از تیو خلال زلفت می

 (.479: 6،  6951آتشی، )

های آتشی، معشوق همانند معشوق سبک عراهی، دست نیوافتنی بوه در عاشقانه

 یهشواعر و راز طور یگونهشود. در شعر فوق، تمنای حسورتتصویر کشیده می

های عاسووت. فزونووی ایوون رویکوورد در سوورودهایوون مدّ یوق، بیووان کننوودهمعشوو

 سوعید» هنظران ادبوی، از جملواست کوه بعضوی از صواحبرمانتیک، باع  شده

شمیسوا، ) «عراهی مانند کننود سبک به را رمانتیسم هنرمندی، حسن و نفیسی

6930 :54). 

 اندیشی مرگ-0-4

تجلّی آن در ادم کهن  امّا استم سیسمرمانتی مکتب هایاز مؤلفه اندیشیمرل

ایون  90 یدهوهفارسی مسبوق و مأخوذ از تحیّر فلسفی و یا عرفوانی اسوت. در 

پیشوگام ایون تفکور، فریودون  .شودگستر میمعاصر سایه موتیف شعری در ادم

شوارل » بوه را او شوعر شواخص، ایون روی بور لیتولّ تأکید و لی است. اصرارتولّ
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 مکتوووب ناامپیشوووگ از (6739 -6714) «موووارلو» و( 6515 -6586) «بوووودلر

 بووودلر از متووأثر توووللی ایوودئولوژی و بینیجهووان»کنوود.می نزدیووک سمبولسووم

 دیگور و گناه به گرایش گرایی،اهرمن جسم، یاتتمنّ مرل،. ستا شاعرفرانسوی

 باباچاهی،) «است بخشیده عجیبی راز و رمز توللی شعر به بودلر شعر هایمؤلفه

 گرایش محصول را وی یهتیر و سیاه شعر توانمی که ایگونه به م(805: 6950

 و یاجتمواع فضوای بوراین، افوزون. دانسوت فرانسووی هایسمبولیسوت به وی

 یادکرد و مرل .استنیز در این امر دخیل بوده 98سیاسی پس از کودتای سال 

 رویودادهای از رمتأثّ اغلب که است آتشی شعر رمانتیک هایشاخص از یکی آن

 بورادرش ،(موانلی) فرزنودش سوول در وی هایسوروده. اوست زندگی شخصی

 گاههیچ وی دهدمی نشان که هستند دست این از هایینمونه. . .  و( محمدباهر)

نیموا پوس از نفوی تجربیوات صووفیانه »نودارد.  مورل به مثبت و عارفانه دیدی

مانود کوه از عشوا در میان نیست، از انسان فقا زبوانی می جاودانگیگوید: می

 و تلوو رویودادی آتشی نیز مورل را (.646: 6931تسلیمی، ) «استسخن گفته

آواز »از مجموعه اشوعار «پرسش»عرکند. در شمی اعتراض بدان دانسته، غمگین

 :این رویکرد وجود دارد« خاک

برنود؟/ ایون بادهوای سوگوار/ تابوت آفتام را بوه کجوا می یهاین ابرهای سوخت

وار/ دنبال آبگون سرام کدام باغ/ پای حصارهای افا سوینه تشنه، هار و حریص

دام مسوافر درند؟/ اکنون درخت لخت کویر/ پایان ناامید/ و آغاز خسوتگی کومی

هوای پورت/ بوه است؟/ مرغان رهگذر/ مرل کدام هاصدک گمگشوته را/ از جاده

 (.643: 6،  6951آتشی، ) آورندهریه می

های حیوات، رسد اندیشیدن به مرل و نیسوتی و تبواه شودن لحظوهبه نظر می

گووذارد. ایوون ذهنیووت در اسووت و او را تنهووا نمیهمووواره در ذهوون آتشووی بوده

کنود درد ای که همواره حوس میآید به گونهی به چشم میتصویرهای شعری و

سوازد و آرامشوی های وی را تبواه میآید و لحظوهای به سراغ وی میو رن  تازه
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آنوان کوه مورل را »، «حریوا غوروم»هایگوذارد. سورودهبورای وی بواهی نمی

افسردگی های هستند که دلو . . . نمونه« بزم»، «هایی بر سفالنقش»، «س ری

 است.ها بیان شدهاندیشی شاعر در آنمرل و

 گرایی.طبیعت0-0

 کوه حوال. بینودمی بسویار بیگانگان در میان ایبیگانه را خود رمانتیک، هنرمند

 پناهگواه بودوزد، خوود یرؤیا بگوییم بهتر یا همت یهواره بر را جهان تواندنمی

 به جویدممی دّنتم مظاهر و شهرنشینی از دور به ها،دوردست در را خویش امن

 خوویش نبووغ شکوفایی برای را عرصه و بیابد را خود تا گریزدمی طبیعت دامن

 و طبیعوت به فراوان توجّه»را گسترده کند. «ناخودآگاه» جولانگاه و سازد فراهم

 هایصوحنه و منواظر مخصوصاً منظره به فراوان توجه طبیعی، زندگی هایشیوه

 اهمیّوت طبیعوت، رفتارهوای بوا بشری تارهایرف بین رابطه ایجاد وحشی، و بکر

 او، نیازهوای و فورد بوه اعتقواد ،تخیّل هدرت و استعداد و ذاتی نبوغ برای بسیار

 شمیسوا،) «عواطوف و احساسوات بیوان و ناآگواه ضومیر بور تکیه و گراییدرون

 طبیعوت عاشوا هواهای مکتوب رمانتیوک اسوت. رمانتیکاز مؤلفه (14: 6930

 را هسوتی هایپدیوده راز خوود، شخصوی هایدریافت با تا کوشندمی و هستند

 ذات بوه بلکوه جوینود،نمی توسول منطقوی ذهون به کار این برای. »کنند بیان

. (689: 6953 فتووحی،) «برنودمی پنواه خوویش احساسوات و عواطف و کمالی

پرورش آتشی در محیا سرسبز روستا و مأنوس بودن او با طبیعت و مظاهر آن 

بواوری طبیعت»اسوت. سوزایی داشتههبو توأثیردکی در این رویکورد از دوران کو

های جنووبی، دشت یهدر هم کشید یچهرهسوخته و ای و خشونت آفتامهبیله

اش، در اگرچه رو به ساحل خلی  دارد، برهوتی را بوا عناصور موادی و غیرموادی

ای غمبوار و تلخکوامی بخش حماسوهمذهن و زبوان آتشوی گسوترده کوه تجسوّ 

 «است که به جایش اکنونِّ امیدبخشوی ننشسوته اسوتای از دست رفتهشتهگذ

وجوود  هایی که در توصیفات شعری وی(. بنابراین، صحنه76: 6955مختاری، )
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خاطر شواعر بوه زنودگی ایلیواتی اسوت،  تعلّا یدارد افزون بر اینکه بیان کننده

صونعت و مدرنیتوه  نگرانی شاعر از تباهی و نابودی طبیعت در برابوردل یهنشان

« وصف گل سووری»از مجموعه اشعار« حادثه»نیز است. به عنوان مثال در شعر 

ه را ها و گلّوآن وحشت سوگ یهاست و به واسطبخش شاعر شدهوزش باد، الهام

آیود کوه محویا شواعری برمی یاز عهودهکشد، تصویری که تنها به تصویر می

 باشد:روستا و طبیعت پیرامون آن را تجربه کرده

 مشوام در/ تواریکی اهصای از را غریبی بوی وزش/ کرد زده وحشت را هاسگ باد

 خوروش بوه/ را چارپایوان/ انگیوزی خوف یلرزه زمین آغاز حس/ ریخت هاسگ

 و سر / ماه ظلمت سیاه سقف از گویی/ کرد زده وحشت را هاسگ باد/ انگیخت

 صوبحدمی سووی بوه/ یگوی حادثه این خوف/ افتاد چاه در آور هراس و خونین

 (.405: 6،  6951 آتشی،) داد رم را هریه/ آغاز زود

در این سروده تلفیقی از رئالیسم و رمانتیسم وجوود دارد کوه ایون امور در آثوار 

یوت فعّال نویسندگانی بودنود کوه در طویّ» است.هنرمندان دیگر نیز نمود داشته

د، بوه نحووی کوه انوهوای گونواگونی زدهادبی خود دست به آفورینش در مکتب

 ادبیّاتدهد که گیرد. این امر نشان میزمان در چند مکتب جای میآثارشان هم

( 6598-6534) گوتوه»(. چنانکه45: 6935زختاره، ) «گنجددر یک حصار نمی

های کلاسویک، مراحل متفاوتی در زندگی واهعی و ادبی داشت و آثارش از جنبه

 (.697: 6931لیمی، تس) «رمانتیک و رئالیستی برخوردار بود

ها و احساسات و عواطف شاعر با عناصور طبیعوت در افزون براین، پیوند عاشقانه

های طبیعوت، احساسوات فراوان است. وی با تکیوه بور نشوانه های آتشیسروده

از مجموعوه « مواه و شواعر» یهکند. سرودبیان می معشوقخویش را نسبت به 

 این دست است: دیگری از ینمونه« وصف گل سوری»اشعار

 از را چشومانم ماهیان و/ آم از آمیزممی ماه با/ آمیزممی ماه با/ آویزممی ماه در

/ را نگواهم سوبز تورهوای و/ تارانممی اشسیمین یهسین و سرین سوی/ سو هر
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/ آهوم طنام با و/ خوام از آویزممی ماه در/ ماهم خواستار من/ تابانممی گردش

 از/ هوایمخاطره و هواخوام از/ کنودمی عبور من از ماه اامّ/ کاهممی ارتفاعش از

 (.484: 6  ،6951 آتشی،) . . .هاکوه ایه در/ خوابم هایآم

وی در ترسویم  مای داردها، طبیعوت و مظواهر آن نموود برجسوتهدر این سروده

های آن، در جایگواه یوک شواعر رمانتیوک ظواهر فضای شعرش و تصویرسوازی

گیرد عناصر طبیعت، حالات و روحیات انسانی را در نظر میشود. آتشی برای می

هوای روحوی و ورانوی خوودش را ای غیرمسوتقیم، ویژگیو بدین ترتیب به گونه

دهد. دید وی نسبت به طبیعت و عناصر آن، همانند یک موجود زنده بازتام می

باشند. وی در ایون سوروده است که هادر هستند با آتشی پیوندی نزدیک داشته

رفتار آدمی را بوه  انواعکند که گویی انسان است و ای ماه را توصیف میبه گونه

، «های دیگورباغ»، «مرغ آتش»، «صبا»، «رشد»های دهد. سرودهآن نسبت می

   های دیگری از این دست هستند.و . . . نمونه« سفر از شقایا»

 رئالیسم در شعر آتشی -6

 تفکور از اینحلوه هالوب در ابتودا است کهرئالیسم از دیگر مکاتب ادبی و هنری 

 از بسویار فورود و فوراز طوی بوا و اسوت شده مطرح فلسفه یحوزه در اجتماعی

تفکور  ایون تاریخی هایریشه. یافت سوق عینیت سوی به ذهنی صرف یحیطه

 در( Mimesis) محاکوات یهنظریو طورح بوا او. بازجست توانمی ارسطو در را

 و سوخن میوان یرابطوه نمواییم حقیقوت: »گویودمی( Poetics) شاعری هنر

 میوان اسوت ایرابطه بلکه( نیست کذم و صدق بر مبتنی ایرابطه) آن مصداق

 ایون بوا .(64: 6953 توودورف،) «پندارنودمی حقیقت خوانندگان آنچه و سخن

 همچنوین او. اسوت بشوری افوراد ادراک در مشوترک مفهوومی حقیقوت تعبیر،

 یعنوی است محتمل رویدادهای نقل بلکه نیست ماوه  نقل شاعر کار: »گویدمی

 .(45: 6951 برسولر،) «هسوت وهووعش امکان ضرورت یا احتمال حکم به آنچه

 اشوواره( Catharsis) پالووایی روان بووه تووراژدی هووایویژگی برشوومردن در وی
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 به ویوژه ندانسته بیهوده( افلاطون استادش خلاف) را جزئیات به توجه و کندمی

 آدموی عواطوف یتزکیوه برای ایوسیله و کند «نماییحقیقت» توهّم بتواند اگر

. یابودمی سوق( Realism) گراییواه  سوی به ارسطویی تفکر رو این از. گردد

 یواسوطه بوه هرن نووزدهم در گراییتکوین واه  سیر و ادبی تحوّلدر حقیقت، 

 افوراط. بوود یات علموی و فلسوفتحوّلو متأثر از  سیسمرمانتی با تعارض و تضاد

 دنیوای و موردم بوا را سیسومرمانتی پیوند ذهنیات، و ورزیخیال در هارمانتیک

 در متعهّود را نویسوندگانی و متفکّران ظهور وضعیت، این. گسست هم از واهعی

 بوه هایشبودی و هواخوبی تمام با را اجتماع آثارشان، در که کسانی داشتم پی

 مودرن انسوان دیودگان مقابل در را اهعیو زندگی از شکلی و کشیدندمی تصویر

 تموام بکوشد نویسنده اینکه از بود عبارت حقیقت در گراییواه » .دادندمی هرار

 و زشوتی بوه توجوه بدون و هست که گونهآن را (realite) واهعیت هایویژگی

 و کنود تصوویر و توصویف پوشیپرده و انحراف بدون و دهّت نهایت با آن، ابتذال

 انعکواس او شخصوی احسواس و تخیّول عینوک ورای از واهعیت که دنده اجازه

شووعر در نفووس خووود بووا خیووال  امّووا(. 471: 8،  6916کوووم،  زریوون) «.یابوود

نوشتار رئالیستی نه مترادف روی برتوافتن از صوورت خیوالی »است و درآمیخته

 «پردازی هنرمندانووهاسووت و نووه بووه طریووا اولووی، بووه معنووای نفووی خیووال

توان محدود به یک مکتب کوردم زیورا (. شعر آتشی، را نمی939: 6930برشت،)

انه بوه آثوار وی اسوت و بوه دیگور ایگراین نگرش، نگاهی محدودکننده و تقلیل

بیشووتر در خوودمت صووحه گذاشووتن و تثبیووت مبووانی و »سووخن، ایوون رویکوورد، 

های یک مکتب ادبی خاص است. در این نگواه، اثور در خودمت اصوولی از نظریه

گرا و جبرگرا بر اثر حواکم گیرد و بیشتر نگرشی واپسهرار می شده پیش تعیین

رو، شعر آتشی، گاهی از رویکرد رمانتیوک (. از این43: 6905زختاره، ) «کندمی

بیان برشی هنرمندانوه از »گیرد. رئالیسم ادبیخود دور شده، رنگ رئالیستی می

های زندگی اجتماعی واهعیّت و گسترش برخی رخدادهاست که نمایانگر واهعیت
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(. شوعر آتشوی، بازتوابی از 657: 6931تسولیمی، ) «و طبقاتی زمان خود اسوت

هوا را بوه گردد و تمام زوایای زنودگی آنزندگی اجتماعی مردمان پیرامونش می

کن و اامووهای بووومی و محلووی، پوشوش اجتموواعی، کشوودم شخصویتتصوویر می

های اجتماعی از واهعیت حروممشاغل، باورها و اعتقادات و همدردی با طبقات م

اند. بنابراین با توجه بوه ایون مضوامین، بور هستند که درشعر آتشی ترسیم شده

 اسوتماین باور هستیم که سه نوع رئالیسم در شعر منوچهر آتشی بازتوام یافته

در ادامه با استناد به  کهرئالیسم توصیفی، رئالیسم اعتراضی و رئالیسم اجتماعی 

 شود:آن پرداخته می به های آتشیسروده

 آتشی شعر در رئالیسم توصیفی-6-3

بوارور و  تخیّولشود که شاعر به مدد هایی اطلاق میرئالیسم توصیفی به سروده

خوود  یهگیری از امکانات زبانی و نیز ذکر جزئیات افقی از طبیعت یا جامعبهره

تشی، رنوگ شعر آ یهبرجست یهکند. مشخصرا در مقابل خوانندگان مجسّم می

های آتشوی عمودتاً متوأثر از و محلی آن است. مفاهیم و مضامین سوروده بومی

جنوم نماد تبار و تقدیر شعر آتشوی، »فضای واهعی و اهلیم خاص جنوم است، 

. به عنووان مثوال در (76: 6955مختاری، ) «آن است دورهبه ویژه در نخستین 

کوه از سواحل ، ضمن ایون«ام: بوشهربندی برای لنگرگاه همیشگیترجی »شعر 

هوا و پوشش خواص آن جنومگوید، توصیفی واهعی از مردمان جنوم سخن می

 دهد :ارائه می

بوشهر کار و بازار!/ بازار بووی مواهی/ بوشوهر شوعر و شوروه/ بوشوهر زار زار/ در 

های شوبنم و شورجی/ هپیرار/ بوشهر شور و شکوه/ در چلّو« بخشوی»های نوحه

 (.745: 6،  6951آتشی، ) . .بوشهر بوی ماهی!. 

شود که مخاطب ناخودآگاه، ایون های در شعر آتشی، موجب میوجود این نشانه

 غورومشوش »ها را به مکتب ادبی رئالیسم توصیفی منتسب کند. شوعر سروده
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ملوال او  یکننوده که پس از مهاجرت به پایتخت سروده شده است، بیان« فردا

 نسبت به زندگی شهری است:

های پُور از گریوه/ از کارخانوه بوه شش غروم دیروز است/ و من/ با جیبساعت 

 یهدیگور/ در شیشو یهترصی  نورسوید-گردم/ تا دستمزد ناچیزم را/خانه برمی

سخت است روزگار/ و کودکان بدهلا ما هم/ ناآمده/ از ) کبود پستانکش بچکانم/

جوان  یشیره رد/ و غیرگی/ عقشان می-و هر مارک دیگری -«نبدو»شیر خشک

 نشویند/ ایون کودکوان بودهلا/ شویرین نمیکوچکشوانهای ما، چیزی/ در کام

 (.6854: 8،  6951آتشی، )

گرایانه به توصیف زنودگی شوهری با رویکردی واه « سلامبی -سیببی»در شعر 

کنود/ پاهوا بوه راه پردازد: غروم که شود هوا/ عطر ملایم برگشتن پخوش میمی

شود/ سویبی در جیوب کل جاری عاطفه دارد/ غروم که میافتند/ و کوچه شمی

رویم تا سلام کووچکی بگیوریم از دهوان کوچوک و سلامی در سینه/ به خانه می

 (.6960همان: ) تر شوند به بامها/ نزدیککودک/ و ستاره

بوردم نیوز سوود می تخیّولوی در توصیفات خود در عین وفاداری به واهعیت، از 

 .«هنور بوازآفرینی واهعیوت اسوت نوه رونوشوت آن. . » زیرا بوه هوول بلینسوکی

 بوا مبوارزه راسوتای در (. آتشی نیز مانند نیما،855: 6930پلانتی و بونژرو، گی)

 پیراموون هایپدیوده و واهعیوت بوه زیادی توجه شهودی، غیر هایپردازیخیال

 ذهون، و عین همانی این و ارتباط نوع در و کندنمی نفی نیز را تخیّل ولی دارد،

شاهدی بور ایون « دیدار ساحلی»شعر. دهدمی خودنمایی و بروز مجال تخیّل به

یابود: هابل توجهی، مجوالی بورای بوروز می تخیّلعاست که در آن رئالیسم با مدّ

هوای بنودر/ اکی دارد/ و آمگیرد/ کشتی حضور شوکّوهتی کنار اسکله پهلو می»

شود/ یک جفوت مووش ام میزند/ کشتی کنار اسکله آرزیر تن عظیمش ها می

مشوکوک/ بوا  تخیّولفربه/ یوک جفوت کفوش چرموی بوراق/ یوک سامسوونیت 

 /-زیور کلواه شواپو-ایآمیزند/ یک جفت چشم شیشههای خلوت بندر میکوچه



 667 ■ بولیسم در شعر منوچهر آتشیرمانتیسیسم، رئالیسم و سم

 دهنودهای خیوالی/ تحریور میزنند/ دیدار آشنایی را بوا کوچوهگویی سوت می)

 (.493: 6،  6951آتشی، )

 انگیز خویش در هم آمیختوههای خیالرا با اندیشه آتشی تصاویر طبیعت جنوم

« کونچاه »، «غزل کوهی»، «هرن سیلام ناچیزها»، «و عشا»هایاست. سروده

 های آتشی با رویکرد رئالیستی هستند.های دیگری از سرودهنمونه

 رئالیسم اعتراضی-6-6

عر( بوا شوا) شود که گوینودهرئالیسم اعتراضی به آن دسته از اشعاری اطلاق می

بینود، آنچوه می»خیوزد.آزردگی از ساز و کار موجود، بوه نفوی و طورد آن برمی

رو، بوا رمانتیسوم نیست و از ایون تصوّرجایگزینی هم برای آن م امّا« خواهدنمی

در ایوران « رمگوی-شوبان»یابد. مختواری ضومن نقود نظواماجتماعی هرابت می

آن بوه سوه نووع تقسویم  رویکردهای گوناگون در ادم کهن فارسی را نسبت به

عدم دخالوت »است: اثبات، نفی و طریا بینابین که برآیند هر سه گرایش، کرده

مختواری، ) «ای آن اسوتاساسی در وض  موجود، برای دگرگوون کوردن ریشوه

هوای بیرونوی، رنوگ اعتوراض و های آتشوی از واهعیت(. گاه توصیف36: 6938

زیر وی ضمن بیان زندگی  یهسرود گیرد، به عنوان مثال درشکوایه به خود می

« هورن سویلامِّ چیزهوا»کنود. خوویش را بیوان می یهشهری، اعتوراض و گلایو

های اوسووت: کوه بادهوا دیگوور/ اردیبهشوت بووار ای از ایون دسووت سورودهنمونوه

رود از حوافظ/ در رود از تبت/ و شعر/ پنهوان موینافه میکنند/ که هافله/ بینمی

گریزند از کووه/ و بوو/ اعلوام هیاهو/ که پیامبران می شمشادها/ هرن سکوت پر از

کند به آهو/ هرن اعلام مرل شب از ویروس روز/ و انحلال روز/ در زهر خطر نمی

ریزی شودید انود/ چوراغ و کوکوب/ هورن خوونتابناک شب/ که جا عووض کرده

/ از دماغ اشراق/ و چیزها و اخبارشوان خونآید به هیچ تدبیر/ فلسفه/ و بند نمی

 (.6406-6408همان: ) -چیزی شبیه زلزله و سیل، در خانمان عاطفه-
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 بوه آتشوی شوود،می دیوده مدرنیسوتی رویکردهای از هاینشانه سروده، این در

 به را مبهم و پراکنده تصویرهای خویش، هایاندیشه و راتتفکّ منظم بیان جای

 اعتوراض رنمود تکنولووژی به« 9یهمکالم غزل»شعر در. دهدمی ارائه مخاطب

 .شماردمی انسانی احساسات و عواطف فروکش در مهم عاملی را آن کرده،

اسوت/ صودا فایدهرسود؟/گفتی هنووز دوسوتت دا... هلوو بیهلو! ها؟/ صدا نمی»

های نوو/ احشوای اند/ شواید کوه موریانوهها سرما خوردهرسد/ شاید که سیمنمی

رسود و صودا کوه ه/ . . . صودا نمی/ گفتی کهااند/ هلو!هلو! کام یوترها را جویده

هوا را/ افتد/ واژه طنین ندارد دیگر که بیاشوبد رلرسد/ حس هم از کار مینمی

 (.6813: 8،  6951آتشی، ) «ما نیستیم دیگر

   رئالیسم اجتماعی-6-4

، به شکل محدودتر رئالیسمای دیگر از های زندگی، گونهدر کنار توصیف واهعیت

هوا را در توان آناست که میفی در شعر وی به کار رفتهنسبت به رئالیسم توصی

بندی کرد. در این نووع رئالیسم اجتماعی یا همان رئالیسم انتقادی دسته یهزمر

. آیودبرمی تغییور صودد کنود و دررئالیسم، هنرمند از وضعیت موجود انتقاد می

 بطون در ماننودبی فراسوت و هنرمنودی و نااموبوی وضوح با انتقادی، رئالیسم»

. از (665: 6918 سواچکوف،) «کورد مجسوم را هواآن و نفوذ بورژوایی تضادهای

 آزمنودی و حرص ها،تضادها، تبعی  پیدایش در ریشه رو، رئالیسم اجتماعیاین

حقوایا، فراتور از یوک روای  یهپردو با نمایش بی داشت غیرانسانی رفتارهای و

 «موحود ضویاء»بورای را آن شویآت کوه زیور خاصیت، برانگیزاننده بود. شوعربی

 امّواوی در هر وضعیتی نفس اعتراض است.  شعر»که دهدمی نشان است،سروده

 «پوذیرداعتراض در طول زندگی و جریوان رشود، دگرگوونی می یشکل و شیوه

 (. 95: 6955مختاری، )

Extentional یاIntensional یا Intentionalرفیوا  -/ دوار موده سور خوود را

کند: مصداق به معنا منتهی شود یا برعکس/ هنگوام ام!/ چه فرق میشاعر فرزانه
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که معنایی در میانه نیست/ اصل معنای گل، عطر بود و رنگ/ حالا کوه گلوی در 

خواهود داشوت؟ در کودام « معنوا»میانه نیست/ جنگ بر سور دو مجهوول چوه 

کشوید/ توا کچول بنمایود/ معادله/ حسن کچل، شهزاده بود و پوست بر کلوه می

بخش خوانده شوود/ حالوا گذارد/ تا / تا مو، سر ندارد و تا  بر آن میشعبان بی

کوشند/ بر سر معنوای راسوتی جنگیودن که ده لشکر درو / به اثبات راستی می

 (.6519: 8،  6951آتشی، ) که چه؟

افزون براین، پس از کودتای بیست و هشت مورداد رئالیسوم اجتمواعی کمرنوگ 

یوا اعتراضوی محودود گردیود. آتشوی خوود اذعوان  یفیو به رئالیسوم توصو شد

ویرانگری گذاشوت. چوه  تأثیرمن  یهشکست سیاسی نیز بر روحی» است:داشته

جریان اول که بانی سرکوم آن رضاشاه بود و چه جریان دوم که کودتا آن را در 

ها بیشوتر از رئالیسوت»(. بوا آنکوه65: 6936شریفی، ) «هم شکست و بر باد داد

تسولیمی، ) «دهند و نوستالژی ندارندگرایش نشان می گریروشنها به رمانتیک

. وی در این شوعر، ای نوستالژیک داردصبغه« خلی  و خزر»شعر  م(861: 6931

ترسیم عظمت ایران باستان  زند و باپرشکوه ایران زمین می یگریزی به گذشته

 این دهد: درنشان میتصویری تاریک از دوران پهلوی، انتقاد خویش را  یو ارائه

 به یوز/ آتش گوشه غرید/ یکمی شیر گوشه نویسد/ یکمی روزی/ تاریو حوالی

 فورو یووز و شویر جوع هربانی/ چون جوشن به آهوان زد/ و می غزالی کهره خیزِّ

 مهیوب / گرگویامّوا حووالی ایون / در... بودند ایمن نه، اگر دل ت ید/ آسوده می

 تر و خشک هستند/ و تباهش ذات دارینه/ آیگرسنگی و سیری دارد/ که مسکن

 (.6097-6091: 8،  6951آتشی، ) آوردم می هجوم / وهتی... کند نمی

نیموا در »دانود و بور ایون بواور اسوت کوه آتشی خود را تالی و شاگرد نیموا می

گویود کوه اوّل مازنودرانی، بعود ایرانوی و نخستین نگاه به هر شعرش به موا می

(. شعر آتشی نیوز در طوول حیوات هنوری از 43: 6958آتشی، ) «س س جهانی

های محصور جنووم و سو س شوهر و اجتمواع خوود، بوه فراخنوای جهوان افا
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گرایانوه، های واه در پیونود بوا اندیشوه «از دجله به کوفه»رسد. وی در شعرمی

را/  دانووایی همووه آن کنوود:شوومول از اوضوواع جهووان گلایووه میانسووانی و جهان

 مدیترانوه/ شوفا در هواو/ مطرم انودکابل در ها/ کولی!نیچه کنی چه خواهیمی

 یوسوف(/ در حوال بوه خوشا) بردمی گله گله گرسنگی اتیوپی زیرا/ در کن پیدا

 عوراق زننود/ درموی عا سنگ کنعان/ کودکان خورند/ درمی سنگ مردم بیافرا

 رود/ بور نمو و آم/ رودمی کوفه به دجله بمردند/ از تشنگان بادیه / در... هنوز

 بوا را ابوری آسومان بالوا/ توا رودموی هاپله از هاتانک برده/ با پیش بالاتر را بابل

 خوویش هوای/ زبانهمچنان امّا جا مردم آن از برنتابد آذرخشی بزند/ و موشکی

 زیورا جنوون/ کتام لحاف از نیچه دانایی؟!/ برخیز همه / ایناندکرده فراموش را

 - 6515: 8،  6951آتشوی، ، ) اسوت بورده خوود بوا هم را نو/ لوسالومه نمرود

6515). 

 پوویش از بوویش مدرنیسووم هایشوواخص آتشووی، هایسووروده نوووع ایوون در  

 نظوم شود، ارائوه جهوانی جنوگ از پس که مدرن شاعران آثار در استمبرجسته

. درآمود لورزه بوه بودافکنوده سوایه ادبوی آثوار بر که اجتماعی پایدار و مستقیم

 جوای بوه» روایون از و بودند معهود خیالی نظم زدن برهم پی در مدرن شاعران

 و پراکنوده تصوویرهای( collage) کولواژ ها،اندیشوه منطقوی انشوای و ترکیب

 موبهم و پراکنوده تصویرهای(. 841: 6950 کادن،) «نهادند را پیچیده هایایهام

 نیز وی شعر دهدمی نشان و عاستمدّ این بر یتأیید «کوفه به دجله از»شعر در

 در آتشی وطنیجهان تفکرات همچنین،. استنمانده دور به مدرنیسم اتتأثیر از

 حرکتوی مدرنیسوتی، نوشتار. »است مدرنیته ادم بر وی دیگر گریز سروده، این

 را فرهنگوی-مودنی تعیّن عدم یا نیاامنابس از مفهومی غالباً و است وطنی جهان

 (.همان) «دارد بر در شناختیوانر و شناختیمردم جدید هایتئوری با همراه

 گراییاسطوره-6-0
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 هایاسوطوره» های شعر آتشی اسوت.های رئالیستی از دیگر مؤلفهخلا اسطوره

دوانود و از ها ریشوه میرئالیستی در امیدها و آرزوهای هوومی و جمعوی انسوان

کنود، هوایی کوه ههرموان زنودگی مینوه و مکاناامهای ملّی و مذهبی و عومایه

ها را به طُورق مختلوف خیزند و شاعری ملّی یا بومی شخصیّت این اسطورهیبرم

 «عبودوی جِّوا»و « میرمهنوا»(. آتشی از 74: 6936شریفی، ) «کندمتجلّی می

زموان خوویش تبودیل  یکند و آنان را به اسوطورهی خلا میههرمانان باورپذیر

پوردازد توا بوه تجدیود خواطره می «دلوواری علوی رئویس»سازد و با یادکردمی

از عبدو که یک شتربان  «ظهور»به عنوان مثال در شعر کند.خودباوری را تروی  

 دهد:بخش ارائه میدشتستانی است، تصویر ههرمانی نجات

های آن اش هنوز مدال عقیوا زخوم/ از ت وهبا سینه-آید/عبدوی جا دوباره می

نارفیقوان « تیورده/ »جوا/ ناگواههای ماسه/ که آنسوی گزدان خواهد آمد/ از ت ه

: 6،  6951آتشوی، ) گل کرد/ و ده شقایا سر / بر سینة ستبر عبودو/ گول داد

891.) 

عبودو بوا واژگوان پیراموونی و  یهحماسو»ذکر ایون نکتوه ضوروری اسوت کوه  

ضرباهنگ درونی و بیرونی، دیارگرایانه، حالتی نمایشی و سوینمایی و شونیداری 

 تووهّم(. وی در راستای ایجواد 77: 6936 شریفی،) «استو دیداری تبدیل شده

، «های ماسوهت وه»، «روستای گوزدان»نمایی واژگانی همچونحقیقت یا حقیقت

است. افزون براین، پایوان و . . .به کار برده «ده شقایا سر »، «ده تیر نارفیقان»

آتشوی از »شریفی یهاستم به گفت تأمّلتراژیک این اسطوره در شعر آتشی هابل 

گرداند و آن نامتبدل برمیی طورهواهعه را به اس« اک اسبشکّ یهشیه»ترکیب 

 (.71همان: ) «مرل رستم به دست شغاد نابرادر است

پس خواهرم ستاره چرا در -کند/ چینِّ شال/ باور نمیخون را هنوز عبدو از تنگ

تر/ از هوش ابلا من بوود/ کوه رکابم عطسه نکرد؟/ آیا عقام پیر خیانت/ تا زنده
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، 6951آتشوی، ) رو دلوم بنشسوتذَتَو یهاکِّ اسب/ بر سینشکّ یهپیشتر ز شیه

 6 :895.) 

ستیز ارائوه تصویر ههرمانی دشمن« میرمهنا»از « خلی  و خزر»چنین در شعرهم

ها از خوود نشوان دهد که در برابر استعمارگران هلندی و انگلیسوی رشوادتمی

مواه، در غلظوت خوود را/ بی دهد: در بادهای شرجی سنگین/ در ظلمتی کوهمی

 شوراعهای ساط  کیهانی/ یک بوم بادبانی/ زیر پوشاند/ از چشممهی متراکم می

/ یوک غولنواو -ترآن سوی-گسلد/ و ساعتی دیگرمی« ریگ« »خور»تاریکش/ از 

 (.6047: 8همان،  ) ترکدپُرتزویر و سرم از درد می یهبریتانی/ با معد

هوای توازه، در هوا در موهعیتهورار دادن آن های جدیود وآتشی از شخصویت  

بوه  تعلّاهای او مگیرد. اسطورهراستای ستیز و اعتراض به نظم موجود بهره می

دور نیست، لذا برآیند آن ایجاد خودبواوری در تغییور سواختار حواکم  یهگذشت

 گردد.می

 آتشی شعر در سمبولیسم-4

رن هودوم  یهدر نیمودر مقابول هنور اجتمواعی کوه اسوت سمبولیسم واکنشی 

در مفهوم سمبل، از سویی فرهنگ و تاریو بومی هنرمنود » .یافتنوزدهم ظهور 

 لو از سوی دیگر حالات شخص وی دخالت دارد. از این جهت اسوت کوه سومب

(. 639: 6937ثوروت، ) «ممکن است عمومی یا خصوصی، جهانی یا بومی باشود

تر تر و مبهمها آن را پیچیدهیستسمبول امّاها بود احیای نماد دستاورد رمانتیک

 و اجتمواعی و سیاسوی هوایروش یههمو از»اروپایی هایسمبولیست اند.کرده

 نظوم نظوامی، نیوروی بودنود، رمتنفّو بوود، گذشتگان میرا  که هنری و فکری

: 8  ،6957 سیدحسوینی،) «بوود باطول نظرشان از هااین یهمه. . .  و یخلّاها

ترین در عوالی ادبیّوات» ن سمبولیسوم،اامیکی از پیشوگبودلر  یبه گفته (.798

سیاسی یا اجتماعی( دفاع کند و نوه ) ایشکل خود و خاصه شعر، نباید از نظریه

فلسفی فرو رود نه بوه آموزنودگی  یهسرگرم شود نه در مباحث خلّاقبه تهذیب ا



 686 ■ بولیسم در شعر منوچهر آتشیرمانتیسیسم، رئالیسم و سم

 نایو وجوه چند ایرانی، هایسمبولیست امّا (.600: 6970هنرمندی، ) «ب ردازد

آزاد، کانکریت و ترسیم  شعر از استقبال نماد، کارگیری به کردندم دنبال را نحله

 .فضاهای مغموم

 نمواد، این مکتب در شعر آتشی به کارگیری نمواد اسوت. یهبرجست یهمشخص

 یوا شو  یوک بر که شودمی اطلاق عبارتی یا کلمه به»ادبیّات در نهاده، یهنشان

 از فراتور یا باشد، چیزی بر دال خود یهنوب به هم آن و باشد داشته دلالت واهعه

 در نمواد کاربسوت(. 493: 6955 آبراموز،) «باشد مختلف هایمرج  دارای خود

 یسونّت اجتمواعی و ایرانوی، ایصوبغه وی، همانند دیگور شوعرای معاصور، شعر

 مضامین بیان برای( سمبول) نماد از که است شاعرانی یهزمر او در است.داشته

 حوواد  و فکوری هاینهضوت از متأثر وی. استگرفته سیاسی بهره و عیاجتما

 نووینی بینیجهان به اروپایی آثار با مرداد و آشنایی 85 ، کودتایمعاصر سیاسی

 برخوی خوویش تخیّول از استعانت با و ذهنیات بر تکیه با یافت و کوشید دست

 کوار به رمزآلود و دیننما معنایی در را اسطوره و طبیعت ها،رنگ مانند هاپدیده

 بووده، خواص فضوایی ایجواد پوی در نمادهوا ایون یهپیوسوت تکورار با او. بگیرد

 . دهد سوق ترفرا  ایگستره به را مخاطب ذهن خواهدمی

 هایکارکرد نمادین عناصر طبیعت در شعر آتشی عمدتاً تکراری هستند. پدیوده

 ابوزاری بوه ادبوی یهرگسوت در خودم حقیقی مصداق از گرفتن فاصله با طبیعی

 و مایهدسوت بهتورین طبیعوت» شووندمی تبودیل ذهنوی مفواهیم القوای برای

 هور و نهاده نویسندگان و شاعران اختیار در نمادپردازی برای را منب  ترینغنی

: 6953 فتوحی،) «کندمی هدیه هنرمندان به اشگنجینه از ایتازه عناصر زمان

های فراوانی دارد. به عنوان مثوال در شوعر قاین امر در شعر آتشی مصدا (.630

سویاه اسوتعمار  یهبه عنوان یکی از عناصر طبیعوت، نموادی از سوای« باد»زیر، 

است. این رویکرد نمادین برگرفته از باورهای اساطیری نسبت به بواد اسوت کوه 

 عنووان به باد از اساطیری متون در. »شودنمی استنباط آن از مثبتی معنایی بار
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 دلیول نیوز بوه »معاصر شعر در (.97: 6957 بهار،) «استشده یاد دیوان گریاری

 کوارکردی دوره، این شاعران خاص نگرش و سیاسی هایکنش اجتماعی، منش

 در و مور  و هور  ،خرابوی ویرانگوری، سمبل معاصر شعر در باد. یابدمی جدید

 (.678-679: 6955، شکیب خسروی و پورنامداریان) «است دگرگونی نهایت

یوان یهاست/ از بادها همیشه خیالی غریوب بوا دل دریابا بادها همیشه حکایت»

هوای و کار بادها همیشه/ آشوم یادهاست/ بر بادهوا همیشوه/ جن است/ گلاویز

 (.6046: 8،  6951آتشی، ) «گذرندشمار سوارند و میبی

خنجرهوا، » در شوعر« اسب سوفید وحشوی»بارزترین نماد ابداعی در شعر آتشی

( است. که با نمادهای تکراری شعر معاصور متفواوت 6993) «هاها و پیمانبوسه

پرغورور و  یهاست. شعر روایتی از اسب سفید وحشی است که با یادکرد گذشوت

دل خوویش، خشوم گرفتوهم راکب( نشسته و شکسته) هایش بر ههرمانسرکشی

 وه پیشین.سواری که دیگر نه سلاحی بر کف دارد و نه عزمی برای احیای شک

 دشوت مفلووک یهسین گرانسر/ اندیشناک ایستاده آخور وحشی/ بر سفید اسب

 بوا دل امّوا ، سور/ غورورش است/ بوا سوخته خورشید یههلع هاست/ اندوهناک

 وحشوی، سوفید اسوب خوویش/ بوه گیوردشنمی تازه هصیل ریش/ عطر ، دری 

گوزنوان/  شوکوه پور داده نشویب/ رم در غلتیده که فراز از ها/ بسیار دره سیلام

 سوفید پلنگوان/ اسوب غورور پور رانوده فراز/ توا از بگسسته که نشیب در بسیار

 پیموان بوه کینوه نهفتوه نیشخند/ دشمن مسموم خنجر کشیده وحشی/ دشمن

هوا/ هسوکّ پیکان به گرفته کمان مهر/ دشمن هایبوسه شکر با زهر آلوده آشتی/

 درآیوم مورد کودام با وم/ ماش پرخاشگر عزمی چگونه با وحشی/ من سفید اسب

 دهوم جولوان میدان کدام در کنم/ من سایبان س ر تی ، کدام بر گرد/ من میان

 هوایزیون سنگر است شده خالی است مرده شمشیر!  وحشی سفید را/ اسب تو

 در پنهوان دارد فریوب موار/ مهور/ بوه مورا دسوت فشوارد کو دوست آهنین/ هر

 سووخته مهتوام یهلعه یال/ اندیشناک گسسته امّا وحشی سفید آستین/...اسب
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 گسویختگی عنان اند/ یادکرده آخورش/ پرواز گرد از گرسنه هایاست/ گنجشک

 (.85-81: 6،  6951آتشی، ) اندکرده باز ره سوخته هایهلعه در هاش/

ی و آرکائیوک اسوت. او کوه سونّتآتشی از نووع ههرمانوان  یهسوار از نفس افتاد

پایوان بووده، اینوک موأیوس و های بیکران و جنگبی هایروزی ههرمان بیابان

و گری حماسوی واری اسوت از آن بوومیایون اسوب، نمونوه»  است.منزوی شده

ها و تصوویرها و مضوامینی از ایون و ترکیب حضور طبیعی و غریزی که در اجزا

: 6955مختواری، ) «اسوتد شوده و فضوای زبوانی او را آکندهر و مؤکّدست مکرّ

هایش بوه انسانی کوه تجربوه»اسب نماد انسان ایرانی معاصر است.  صاحب(. 44

فکرش، سرزمینش( در تنگنای خوو ) شکست انجامیده و هم خود و هم مرکبش

 (.448: 6931عابدی، ) «اندکردن به آنچه موجود است، هرار گرفته

، «پرنوده»(،6950) «اتفواق آخور»از دفتور « دل بیودار و جهوان مورده»در شعر

های نمادین هستند که معوانی خاصوی را القوا و . . .واژه« باغ»، «هوا»، «هناری»

هوا را سور کنند و نشوان از رویکورد سومبولیک وی دارد: اکنوون کوه هناریمی

چکواوک را خووش دارنود/  برند/ اکنوون کوه بواز/ سوودازدگانی کبوام جگورمی

لمروهوایی/ از ای بووده و آوازی/ و هکودکانمان را چه گونه فرا یاد آریم/ که پرنده

جنس تارها و طنین؟/ شاخه بوه شواخه چشوم/ گووش را بوه جسوتجوی پوری 

ی با سوبزائی مورده/ مووزه -امّاو پروازی/ که ترجمان آوازی باشد/ باغ  کشاندمی

 پرسوتوی چالواکی . . .بی-هفسوی بوزرل-اسوت/ و هوواخوش صدایان خشکانده

 (.6833: 8،  6951آتشی، )

 گیرینتیجه-4

آثوار ادم  یتورجم یهران نسول دوم نیموایی اسوت. رشود فزاینودآتشی از شاع

ات تحوّلودر کنوار تسولا وی بور زبوان انگلیسوی و  90و  80 یدههاروپایی در 

موجب گردیود کوه وی همچوون بسویاری از  98اجتماعی پس از کودتای سال 

های وی در ادبوی غورم گوردد. سوروده مکاتوبچین شاعران زمان خود، خوشه
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، سیسومرمانتیهای سوه مکتوب ای از دیودگاهشاعری، آمیخته یدورهنخستین 

گرایی، و احساسووات، عشووا طبیعووت تخیّوولرئالیسووم و سمبولیسووم اسووت. 

اندیشی، غم و اندوه از مضامین رمانتیکی بود کوه بودان پورداختیم. آتشوی مرل

ی بوارور، احساسواتی عمیوا و تخیّلوخویش را بوا  یههای روحی و عاشقانتجربه

و در ایوون راسووتا از نمادهووای طبیعووی نیووز بسوویار بهووره  ه بووازگو کووردهصووادهان

توانود های او ذکری از نام معشوق نیست که این امور میاست. در عاشقانهگرفته

کامگی( که گاه در این تن) ی وی باشد. اروتیسمسنّتمولود تربیت ایلیاتی و نگاه 

 یگرایی او کوه زاییودعوتاه اسوت. طبیاشعار نمود یافته، با ظرافت و آزرم همور

ت های رمانتیک وی را هوّپرورش در محیا روستایی و طبیعی بوده، هم دیدگاه

است. او در نخستین دفاتر بخشیده هم او را به سوی رئالیسم توصیفی سوق داده

ی از نیموا، عناصور اهلیموی زادگواه خوویش را نمایانود. آتشوی اش به تأسّشعری

گاهی امن و پر آرامش یافته و این امور یعت را پناهها، طبهمچون دیگر رمانتیک

های آن در شوعر اوسوت. توصویفات عاملی برای گریوز از شهرنشوینی و دغدغوه

رئالیستی او از طبیعت بکر و وحشوی زادبوومش بوا مهواجرت بوه پایتخوت، بوه 

هوای هنوری او رنوگ آفرینش دوم یدورهشد، جغرافیای زندگی شهری کشانده

گرایی از نوع شهری آن در مقابل مخاطب هرار را در کنار اهلیم غنایی و رمانتیک

انسوانی  یهای گسوتردههای او را به افانگرهداد و سرانجام جهان پرکشمکش، 

ها از یکودیگر در معطوف کردم دلزدگوی او از ویرانوی طبیعوت، گسسوت انسوان

وی بوا مدرن و گسترش فقر و نابرابری در جهان در شعرهای رئالیستی  یجام 

 است.اعتراضی نمود یافته رویکردی

م ای رمانتیک و شخصوی دارد و گواه بوا توألّهای وی صبغهغم و اندوه در سروده

اندیشی در کلوام وی متوأثر گردد. مرلشاعر از وضعیت اجتماعی، رئالیستی می

از فضای ادبی حاکم، شرایا اجتماعی و نیز رویدادهای تلو زنودگی اوسوت کوه 

های رئالیسوتی تیک دارد و گاه رئالیستی. آتشی با آفرینش اسطورهگاه رنگ رمان
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ن حواکم بور اامتغییور سو در راستای ایجاد حس خودباوری و شور خیزش برای

جامعه، گرایش به رئالیسم اجتماعی را در شعرش به شوکل محودود در شوعرش 

ت هووّ 98ل به سمبولیسم اجتماعی که پس از سال است. وی با توسّبازتام داده

زموان  یهیافته بود، کوشید توا تصوویری از یوأس و دلمردگوی و سوکون جامعو

هوای شوعری جریان تأثیرسوم، تحت  یدورهخویش را بنمایاند. شعر آتشی، در 

از رویکرد سمبولیک فاصله گرفت. در پایان باید گفت که شوعر  50و  10 یدهه

است و مخاطوب م دادهها و مکاتب غربی را در خود بازتاآتشی، امتزاجی از نگره

 آن سمبولیسوتی و رئالیسوتی و رمانتیک وجوه با پراکنده طوربه آتشی، شعر در

اول شعری او، به دشواری بتوان تفوّق یک مکتوب را  یدورهاگر در  .است روروبه

دوم، رویکرد رمانتیکی در سوخن او، وجوه غالوب و  یدورهدر کلام او دریافت، از 

 است.فزاینده گرفته
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 ابعمن
سوعید  یه، ترجموفرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی (6955) ز، ام. اچ، جفری گالت هرفمآبرام- 

 سبزیان، تهران: نشر رهنما.

 ، تهران: آمیتیس.نیما را باز هم بخوانید/ خیال روزهای روشن( 6958) آتشی، منوچهر-

 ، دو جلد، تهران: نگاه.مجموعه اشعار( 6951) -----------

 اوّل، چواپ ،(مشوروطه ادم و شوعر در دفتوری) دتجدّ یا مرل یا( 6956) اللهاماش آجودانی،-

 .کتام فصل: لندن

 .ثال  نشر: تهران. توللی فریدون شعر و زندگی: دلاویز بانگ این( 6950) علی باباچاهی،-

فرشید : مترجم (،سیسمرمانتی مقالات مجموعه) رمانتیک تخیّل (6951) موریس باوره،-

 .ارشاد و فرهنگ وزارت تهران: دوم، پچا شیرازیان،

مصوطفی  یه، ترجموادبوی نقود هوای روش و هوا نظریوه بور درآمدی (6951) برسلر، چارلز-

 فرد، تهران: نیلوفر.عابدینی

محمودجعفر پوینود،  یهدربارة نوشتار رئالیستی، درگزیوده و ترجمو (6930) برشت، برتولت-

 ش جهان.، تهران: نقادبیّاتشناسی درآمدی بر جامعه

 .چشمه نشر: تهران اوّل، چاپ ،ییایآس انیاد( 6957) مهرداد بهار،-

 ،«معاصور شوعر در نمادهوا دگردیسوی( »6955) شکیب محمدخسروی و تقی پورنامداریان- 

 .645 - 618ص ،66 یشماره ،فارسی ادبیّات و زبان پژوهش

، چواپ اوّل، تهوران: هوای ادبویپژوهشی انتقادی، کاربردی در مکتب( 6931) تسلیمی، علی-

 آمن.

 محمّد نبوی، تهران: آگاه. یه، ترجمبوطیقای ساختارگرا( 6953) تودورف، تزوتان-

 ، چاپ چهارم، تهران: سخنهای ادبیآشنایی با مکتب( 6937) ثروت، منصور-

 ، تهران: مرکز.در اروپا سیسمرمانتیسیر ( 6955) جعفری، مسعود-

 معاصور شوعر در آن مضوامین و سیسومرمانتی( »6953) میرجلیل اکرمی، و محمد خاک ور،-

 .845-887ص ، 86 یشماره ، 66 سال ،نامهکاوش پژوهشی علمی یهفصلنام ،«فارسی

 حسوینغلام و صودهیانی محمّودتقی یه، ترجموادبوی نقود هایشویوه( 6913) دیچز، دیوید-

 یوسفی، تهران: علمی.

، سال دوم، های ادبیمکتب یهنامپژوهش، «تادبیّاگرایی در مکتب» (6935) زختاره، حسن-

 .93-17شمارة سوم، ص

 ، تهران: پازند.انداز شعر معاصر ایرانچشم( 6934) زرهانی، سیّد مهدی-

 ، دو جلد، تهران: امیر کبیر.نقد ادبی( 6916) کوم، عبدالحسینزرین-

، روزام ات سانسرن از یتسیالرئ تادبیّا در یشژوهپ: مسیالرئ واریت (6918) ساچکوف، بوریس-

 محمّد تقی فرامرزی، تهران: تندر. یهترجم

 .نگاه: تهران دهم، چاپ دوم، جلد ،ادبی هایمکتب (6957) رضا حسینی، سید-
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 ، چاپ اوّل، تهران: نگاه.شعر زمان ما، منوچهر آتشی (6936) شریفی، فی -

، سولطنت سوقوط توا مشوروطیت از فارسوی شعر رادوا (6973) شفیعی کدکنی، محمّد رضا-

 تهران: توس.

 ، تهران: هطره.های ادبیمکتب( 6930) شمیسا، سیروس-

 ، تهران: ثال .ما بیقراری تاریو از هاییبرل (6955) عابدی، کامیار-

 ، تهران: جهان کتام.بیستم میلادی یهای بر شعر فارسی در سدمقدّمه (6931) ---------

-، شوماه8یدوره، گوهر گویوا، «غم غربت در شعر معاصر»( 6955) یوسف آباد، عباس عالی-

 .677-650،ص8ی

 و ادبیّوات، «آتشی منوچهر شعر در مدرنیسم تأثیر( »6930) طحان، احمد و نیکخواه، خلیل-
 .699-678، ص3یه، شمار3، سال فارسی ادم و زبان غنایی و تعلیمی تحقیقات :هازبان

  .سخن: تهران ،تصویر بلاغت (6953) محمود فتوحی،-

 .مرکز: تهران اول، ،چاپ جعفری مسعود یهترجم ،سیسمرمانتی( 6917) لیلیان فورست،-

 اوّل، چاپ فیروزمند، کاظم یترجمه نقد، و ادبیّات توصیفی فرهنگ (6950) ای. جی کادن،-

 .شادگان نشر: تهران

 ، تهران: مرکز.حسن افشار یه، ترجمرئالیسم (6938) گرانت، دیمیان-

 یهترجم و درگزیده پذیر از هگل،تأثیرشناسی بلینسکی و زیبایی (6930) پلانتی و بونژروگی-

 .جهان نقش: تهران ،ادبیّات شناسیجامعه بر درآمدی پویند، محمدجعفر

 (، چاپ اوّل، تهران: توس.منوچهر آتشی) 6شاعران معاصر( 6955) مختاری، محمّد-

 انسان در شعر معاصر، تهران: توس. (6938) -----------

، «آتشوی منووچهر شوعر در مدرنیته به رویکردی» (6938) هدی، محمّد امیر و همکارانمش-

 .609-689، ص9 یه، شمار9، سال پارسی معاصر ادبیّات

 اشوعار در هنوری شوناختی جامعوه بررسوی» (6936) سیّد کاظم و مردانی، مجید موسوی،-

 .873-857، ص 7یهشمار ،8 یه، دورادبیّات و هنر سیشنا، جامعه«آتشی منوچهر

. «آتشوی منووچهر شوعر در سیسومرمانتی» (6938) کلثووم خدادوسوت، و یدالله نصراللهی،-

 .89 – 91ص ،86 یهشمار ،3 سال ،سخن بهارستان

 یهترجمو گروه ،بارت تا افلاتون ادبی از یهنظری بر تاریخی درآمدی (6955) ریچارد هارلند،-

 .چشمه: تهران سوم، چاپ شاپورجورکش، نظر زیر رازشی

 ، تهوران: زوّار.بنیاد شعر نو در فرانسه و پیوند آن با شوعر فارسوی (6970) هنرمندی، حسن-




